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O Brasil é e quer ser amigo do Paraguai, quaisquer
que sejam os homens que o governem. Não há
FRQÁLWR GH LQWHUHVVHV HQWUH RV GRLV SDtVHV 1mR
WHPRVDSUHWHQVmRGHH[HUFHULQÁXrQFLDSROtWLFDHP
nenhum dos Estados limítrofes. O que desejamos
mui sincera e convencidamente é que todos eles
YLYDP HP SD] SURVSHUHP H HQULTXHoDP 8P
vizinho turbulento é sempre um vizinho incômodo
e perigoso.
%DUmRGR5LR%UDQFRSDUD%UD]LOLR,WLEHUrGD&XQKD
ofício reservado n. 3, Rio de Janeiro, 01/02/1905.

(…) cinquenta anos de anarquia político-militar
deixaram o país como está: pobre, sem crédito e
indefeso.
Presidente do Paraguai Eligio Ayala para Eusebio
Ayala, Assunção, 18.8.1925.

Para Maria Izabel, Leonardo, Rafael,
Amélia e Fernando (in memoriam)
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Prólogo

Este livro tem como origem minha Tese de Doutorado em História,
GHIHQGLGDQD8QLYHUVLGDGHGH%UDVtOLDHPVREUHDVUHODo}HVSROtWLFDV
entre o Brasil e o Paraguai, no período entre 1889 e 1930. Estimulado pelos
amigos Guido Rodríguez Alcalá, renomado escritor paraguaio, e Martin
Romano Garcia, da editora paraguaia Tiempo de Historia (que o publicou
em 2011 sob o título Una relación compleja: Paraguay y Brasil, 1889-1954),
decidi publicar a Tese, aperfeiçoando sua forma e conteúdo e ampliando
VHXFRUWHFURQROyJLFRÀQDODWp3DUDWDQWRLQFRUSRUHLRVUHVXOWDGRVGH
SHVTXLVDTXHGHVHQYROYRGHVGHÀQDQFLDGRSHOR&RQVHOKR1DFLRQDO
GH 3HVTXLVD &LHQWtÀFD VREUH D LQÁXrQFLD GR %UDVLO QR SURFHVVR SROtWLFR
interno paraguaio de 1941 a 1989. O resultado é esta análise de um ciclo
completo nas relações brasileiro-paraguaias: se inicia com a perda de sua
GHQVLGDGH QR ÀQDO GR VpFXOR ;,; SDVVDQGR SHOR PRPHQWR GH PDLRU
DIDVWDPHQWRGHDWpÀQVGDGpFDGDGHHSHORORQJRHVIRUoRGH
reaproximação, iniciado na década de 1920 e fortalecido nas décadas de
1940 e 1950.
'HVGHHDWpHVVDVUHODo}HVIRUDPLQÁXHQFLDGDVHPHVPR
condicionadas, pelos objetivos da política da Argentina em relação ao
Brasil e ao Paraguai. Por isso, sempre que possível busquei confrontar
documentos diplomáticos argentinos e brasileiros, de modo a obter a maior
objetividade possível de análise. Apenas pontualmente foram utilizados
documentos diplomáticos paraguaios porque, em 1996, foi recusado
meu pedido de autorização para pesquisar no arquivo do Ministério
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GH 5HODFLRQHV ([WHULRUHV GR 3DUDJXDL 'HYLGR j IDOWD GH FRQGLo}HV GH
permanecer no Paraguai o tempo necessário para novas pesquisas, não
voltei a solicitar tal autorização. De todo modo, tive acesso a documentos
paraguaios em mãos de particulares; a outros que foram publicados
e pelas informações em livros de memórias, além das contribuições de
novos estudos publicados sobre a história paraguaia nos últimos anos.
Desses novos estudos são particularmente importantes aqueles de
Liliana Brezzo, da Universidad Católica de Rosário, e de Ricardo Scavone
Yegros, da Academia Paraguaya de la Historia, incansáveis pesquisadores
TXHSURGX]LUDPVRÀVWLFDGDVDQiOLVHVKLVWyULFDV
A pesquisa em diferentes arquivos e bibliotecas, de diferentes
SDtVHV VRPHQWH IRL SRVVtYHO JUDoDV DR SURÀVVLRQDOLVPR H GHGLFDomR GH
seus funcionários, bem como a compreensão para com este pesquisador,
que desejava ver toda a documentação disponível e sempre dispunha de
pouco tempo disponível. Também me foram muito úteis informações e
UHÁH[}HV IUHTXHQWHPHQWH IHLWDV GH IRUPD IRUWXLWD HP FRQYHUVDV VREUH
outros temas, que escutei nos anos em que vivi no Paraguai (1994-1997).
É necessário, portanto, que eu registre meus agradecimentos a várias
pessoas e instituições, apesar do risco de enfadar o leitor.
Tive como orientador de Doutorado o professor doutor José
Flávio Sombra Saraiva, a quem agradeço a orientação segura e as
sugestões. Agradeço, ainda, os comentários e sugestões dos membros da
banca examinadora, composta pelos professores doutores Amado Luiz
Cervo; Geralda Dias Aparecida e Luis Alberto Moniz Bandeira, todos
GD 8QLYHUVLGDGH GH %UDVtOLD H SRU &ORGRDOGR %XHQR GD 8QLYHUVLGDGH
Estadual Paulista.
Sou devedor do embaixador Luiz Felipe Lampreia por sua
intercessão, em 1994, para agilizar meu acesso ao Arquivo Histórico do
Itamaraty e pelo tratamento deferente que dispensou a mim quando foi
chanceler. Meus agradecimentos, ainda, ao embaixador João Hermes
Pereira de Araújo, diretor do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty,
bem como a Lucia Monte Alto Silva e demais funcionários desse arquivo.
A busca de informações complementares em documentos no
arquivo da Embaixada do Brasil em Assunção, nos anos de 1995 e 1996,
foi-me facilitada, com autorização do Itamaraty, pelos embaixadores
Alberto da Costa e Silva e Márcio de Oliveira Dias. Foram produtivas e
agradáveis as conversas com os diplomatas então lotados na Embaixada:
Antonio José Rezende de Castro, Cláudio Raja Gabaglia Lins, João Solano,
Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão, Luiz e Maria Helena da
Fonseca Costa, Heraldo Póvoas de Arruda, Octávio Henrique Cortes,
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Pedro Bretas e Roberto Avellar. Mais recentemente, sou devedor do
embaixador Eduardo dos Santos e do ministro Antonio Alves Júnior.
No Paraguai recebi apoio de diferentes pessoas. Meu primeiro
agradecimento e minha admiração são dirigidos ao doutor Manuel Peña
9LOODPLOFXMRDUTXLYRSDUWLFXODUHUHÁH[}HVIRUDPGHFUXFLDOLPSRUWkQFLD
QD HODERUDomR GRV FDStWXORV ,9 H 9 3RU LQGLFDomR GH ELEOLRJUDÀD
HVSHFLDOL]DGD DSRLR H LQFHQWLYR jV PLQKDV SHVTXLVDV VRX GHYHGRU GH
Guido Rodríguez Alcalá; José Eduardo Alcázar; José Luís Simón; Manoel
Fernández Alcázar; Ricardo Caballero Aquino e Ricardo Scavone Yegros.
Agradeço, postumamente, a Carlos Pusineri Scala, que foi diretor da
Casa de la Independencia, pelo empréstimo – ato sempre corajoso – de
publicações; a Francisco Legal, descendente de José Segundo Decoud, por
fornecer cópia da carta testamento de seu antepassado; ao embaixador
$XJXVWR2FDPSRV&DEDOOHURjVRFLyORJD0LOGD5LYDURODHD7LWR$UDQGD
SHODJHQWLOFHVVmRGHPDWHULDOIRWRJUiÀFR$JUDGHoRDLQGDjERDYRQWDGH
e simpatia com que fui tratado pelos funcionários do Archivo Nacional
de Asunción $LQGD HP $VVXQomR IRL XP SULYLOpJLR D FRQYLYrQFLD DV
conversas na porta da Trinitiy School e nas atividades sociais escolares com
os pais de compañeritosGHPHXVÀOKRVSDUWLFXODUPHQWHFRP-RVHÀQDH-RVp
Eduardo, Miriam e Oscar, Octavio e Patricia e Maria Eugenia e Ricardo.
Sou grato aos funcionários do Archivo del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto da Argentina, pela amabilidade
com que me atenderam repetindo, aliás, o tratamento que me haviam
dispensado em outras ocasiões. São também merecedores de meus
agradecimentos os funcionários do Archivo Nacional de la Nación, da
Argentina, e do Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, da Espanha.
7DPEpP FRQWULEXtUDP SDUD PLQKDV UHÁH[}HV ² PDV QmR WrP
responsabilidade sobre elas –, conversas com os doutores Isidoro Ruiz
Moreno; Miguel Ángel de Marco e Thomas Whigham, bem como com os
historiadores Hernán Santivañez Vieyra e Paulo Zappia.
Durante a realização de meu Doutorado contei com bolsa da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
As pesquisas adicionais, ampliação do corte cronológico e a preparação para
publicação foram possíveis graças a Bolsa de Produtividade em Pesquisa
que me foi concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
&LHQWtÀFRH7HFQROyJLFR &13T 
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Abreviaturas

A) FONTES
AEBA

Arquivo da Embaixada do Brasil em Assunção;

AGNA

Archivo General de la Nación – Argentina;

AHI

Arquivo Histórico do Itamaraty – Brasil;

AMAE

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores –
Espanha;

AMRECIC

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto – Argentina;

ANQC

Archivo Norberto Quirno Costa – Academia
Nacional de Historia - Argentina;

APMPV

Arquivo particular de Manuel Peña Villamil –
Assunção;

AS

Anais do Senado do Brasil;

BN

Biblioteca Nacional – Brasil;

BNP

Biblioteca Nacional – Paraguai;
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MDBAD

Missões Diplomáticas Brasileiras – Assunção –
Despachos;

MDBAOE

Missões Diplomáticas Brasileiras – Assunção –
Ofícios Enviados;

MDBAOR

Missões Diplomáticas Brasileiras – Assunção –
Ofícios Recebidos;

MDBATE

Missões Diplomáticas Brasileiras – Assunção –
Telegramas enviados;

MDBATR

Missões Diplomáticas Brasileiras – Assunção –
Telegramas Recebidos;

MDBBAOE

Missões Diplomáticas Brasileiras – Buenos Aires –
Ofícios Enviados;

MDBBAOR

Missões Diplomáticas Brasileiras – Buenos Aires –
Ofícios Recebidos.

% 2875$6
Cifr. – Cifrado;
&RQI²&RQÀGHQFLDO
Cx. – Caixa;
Of. – Ofício;
Res. – Reservado;
6F²6HPFODVVLÀFDomR
S/d. – Sem data;
S/n. – Sem número;
Sec. – Seção;
Secr. – Secreto;
Tel. – Telegrama;
V. – Volume;
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,2'HFOtQLRGD,QÀXrQFLD%UDVLOHLUD
(1889-1902)

Proclamada a República brasileira, esperava-se dela uma
política inovadora em relação aos países vizinhos. Os republicanos,
DÀQDOTXDQGRQDRSRVLomRFULWLFDYDPDSROtWLFDGR(VWDGRPRQiUTXLFR
EUDVLOHLUR FRP UHODomR jV QDo}HV DPHULFDQDV SDUWLFXODUPHQWH FRP
as do Prata. Nesta região, eram objetivos do Brasil Império manter a
LQGHSHQGrQFLDGR3DUDJXDLHGR8UXJXDLTXHDRVROKRVGDGLSORPDFLD
LPSHULDO FXPSULDP D IXQomR GH (VWDGRV ´WDPS}HVµ H LPSHGLDP R
surgimento, ao sul, de uma grande república, abrangendo o território
do antigo Vice-Reino do Rio da Prata, sob a liderança de Buenos Aires.
Havia a percepção, no Rio de Janeiro, de que uma tal república, além
de servir de modelo para ideias republicanas no Brasil, nacionalizaria
os rios platinos. A navegação destes constituía o único meio de contato
regular do Rio de Janeiro e da distante província de Mato Grosso, através
do qual se satisfazia, ainda que precariamente, as necessidades de Mato
Grosso. Ademais, um grande Estado republicano ao sul poderia ser um
polo centrípeto, facilitando o desmembramento do território brasileiro,
com eventual perda do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. O primeiro,
em razão de seu isolamento e de sua vulnerabilidade, o segundo pelo
fato de já ter feito tentativa secessionista nas décadas de 1830-1840. O
Rio da Prata era, assim, espaço geopolítico vital para o Brasil Império,
que, consequentemente, buscou ser hegemônico na região. As linhas de
19

FRANCISCO DORATIOTO

DomRGDSROtWLFDGR,PSpULRQR3UDWDPDQWLYHUDPVHDWpRÀQDOGR(VWDGR
Monárquico em 1889, atenuando-se, porém, a partir da década de 1880,
quando o Rio de Janeiro deixou de entender como agressivas as intenções
argentinas na região1.
No início do Brasil República houve fugaz tentativa de inovar
QD SROtWLFD HP UHODomR j $UJHQWLQD 'H IDWR QR JRYHUQR 3URYLVyULR GH
Deodoro da Fonseca, o chanceler Quintino Bocayúva inovou ao aceitar a
proposta argentina de dividir-se o território litigioso de Missões (Palmas).
Essa aceitação, porém, foi repudiada no Brasil tanto pela opinião pública,
TXDQWR SHOD LPSUHQVD H SRU ÀP UHMHLWDGD SHOR /HJLVODWLYR 7HUPLQRX
desse modo, o idealismo dos republicanos brasileiros quanto a política
externa, o qual, como demonstrar-se-á, sequer chegou a manifestar-se
no que se refere ao Paraguai. Quanto a esse país, a política brasileira no
período de 1889 a 1902 caracterizou-se pela falta de iniciativa, guiando-se
inercialmente pelas grandes linhas adotadas pelo Brasil Império a partir
da década de 1840 e, mesmo, pelo intervencionismo direto na política
interna paraguaia.
$KHUDQoDGR%UDVLO,PSpULR
)RUDPWUrVRVREMHWLYRVGR,PSpULRGR%UDVLOTXDQWRDR3DUDJXDL
O primeiro deles foi o de obter a livre navegação de rios internacionais
GHVVD5HS~EOLFDGHPRGRDJDUDQWLUDFRPXQLFDomRPDUtWLPRÁXYLDOGH
Mato Grosso com o resto do Brasil. O segundo objetivo foi o de assinar
FRPRJRYHUQRGH$VVXQomRXPWUDWDGRGHOLPLWHVGHPRGRDUDWLÀFDU
pelo direito internacional, a expansão territorial brasileira ocorrida sob o
colonialismo lusitano. Alcançou a diplomacia imperial essas duas metas
DSyV D YLWyULD GD 7UtSOLFH $OLDQoD ² $UJHQWLQD %UDVLO H 8UXJXDL ² QD
guerra contra o Paraguai, com os tratados de paz assinados em 1872 com
o governo de Assunção. Por último, um objetivo permanente do Império
DWpRVHXÀPHPIRLRGHFRQWHUDLQÁXrQFLDDUJHQWLQDVREUHRSDtV
guarani, a partir da convicção de que Buenos Aires ambicionava ser o
centro de um Estado que abrangesse o território do antigo Vice-Reino do
Rio da Prata, do qual fora parte o território paraguaio.
O Império implementou uma política destinada a alcançar esses
objetivos a partir de meados da década de 1840, quando, conformada
a unidade interna brasileira em torno de um Estado monárquico e
1

DORATIOTO, Francisco. O Império do Brasil e a Argentina in: Textos de História. Brasília: Pós-Graduação em História da
Universidade de Brasília, v. 16, p. 217-247, 2008.
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centralizado, pôde o Rio de Janeiro voltar-se para os assuntos externos2
H PDLV HVSHFLÀFDPHQWH SDUD R 5LR GD 3UDWD $R (VWDGR 0RQiUTXLFR
brasileiro não interessava uma república grande e forte ao sul; daí
UHFRQKHFHUHPDLQGHSHQGrQFLDSDUDJXDLD(VWDHPERUDH[LVWLVVH
GHIDWRKiWUrVGpFDGDVIRLSURFODPDGDIRUPDOPHQWHDSHQDVQHVVHDQR
SRU&DUORV$QWRQLR/ySH]TXHDVVXPLXGHÀQLWLYDPHQWHFRPRFKHIHGH
Estado em 1842, substituindo José Gaspar Rodriíguez de Francia, morto
em 1840. A diplomacia brasileira também fez gestões junto a países
HXURSHXVSDUDTXHUHFRQKHFHVVHPDLQGHSHQGrQFLDSDUDJXDLD1RVDQRV
seguintes, o Rio de Janeiro facilitou ao Paraguai a obtenção de armas,
HQYLDQGRLQFOXVLYHDVVHVVRUHVPLOLWDUHVSDUDIRUWDOHFHURSDtVIUHQWHj
ameaça expansionista de Rosas, ditador da Confederação Argentina3.
(QWUHHRVDVSHFWRVGHFRQYHUJrQFLDIRUDPSULYLOHJLDGRV
nas relações entre o Rio de Janeiro e Assunção. Não que inexistissem
motivos para disputas entre os dois países, pois o governo paraguaio
não reconhecia como território brasileiro a área entre os rios Branco e
$SD FRPR UHLYLQGLFDYD R ,PSpULR 7DLV GLYHUJrQFLDV FRQWXGR IRUDP
UHOHJDGDVSDUDVHJXQGRSODQRIUHQWHjDPHDoDFRPXPUHSUHVHQWDGDSRU
Rosas. Após a deposição deste, em 1852, as relações brasileiro-paraguaias
GHVJDVWDUDPVHFRPDVGLYHUJrQFLDVHPWRUQRGDGHÀQLomRGHIURQWHLUDV
8VDQGR R ~QLFR LQVWUXPHQWR GH SUHVVmR GH TXH GLVSXQKD R JRYHUQR
de Carlos López condicionou a livre navegação de seus rios por barcos
EUDVLOHLURVjGHOLPLWDomRGRVOLPLWHVHQWUHRVGRLVSDtVHVQRULR%UDQFR
O Rio de Janeiro resistiu a tal condicionamento em meio a marchas e
contramarchas que agravaram as tensões. Ameaçado pelo Brasil de
uma guerra para a qual não estava preparado, o governo paraguaio
assinou com o Império do Brasil, em 1856, um tratado que garantiu a
livre navegação daquele rio e postergou por seis anos a discussão das
fronteiras, mantendo, enquanto isso, o status quo territorial vigente4.
Em 1862 faleceu o presidente Carlos Antonio López, sendo
VXFHGLGR QR FDUJR SHOR ÀOKR )UDQFLVFR 6RODQR /ySH] $ SROtWLFD
isolacionista de José Gaspar de Francia permitira ao Estado paraguaio
acumular riquezas em forma de produtos agrícolas. Já Carlos Antonio
2

3

4

A política externa do Brasil Império a partir de meados da década de 1840 tendeu à racionalidade e à continuidade,
em virtude de um sistema de equilíbrio de influências, do qual participavam o Executivo, o Conselho de Estado e os
parlamentares. CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. São Paulo: Ática, 1992.
p. 131.
BANDEIRA, Luiz A. Moniz. O expansionismo brasileiro: o papel do Brasil na Bacia do Prata - da colonização ao Império.
Rio de Janeiro: Philobiblion, 1985, pp. 127-138.
Relatório da Repartição dos Negócios Estrangeiros (RRNE), 1858, p. 39.
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López, representante da burguesia rural remanescente que sobreviveu ao
Ditador Perpétuo, colocou o aparelho estatal a serviço do aceleramento
da acumulação de capital por esse setor social e restabeleceu os contatos
de seu país com o exterior5.
$SROtWLFDGH&DUORV$QWRQLR/ySH]PRGHUQL]RXVHWRUHVOLJDGRVj
defesa do país mediante a importação, da Grã-Bretanha, de maquinaria
e de técnicos. Buscou, também, criar a infraestrutura necessária para o
desenvolvimento da economia paraguaia. O isolamento promovido por
Francia gerara as condições para um processo de modernização que,
SRUVXDYH]H[LJLDRÀPGHVVHPHVPRLVRODPHQWRHDLQWHJUDomRGRSDtV
QR FRPpUFLR PXQGLDO (VVD UHDOLGDGH UHÁHWLXVH QD SROtWLFD H[WHUQD GR
Paraguai, mais presente no Prata, que buscava obter um porto marítimo
para viabilizar o contato comercial com a Europa6.
7DPEpPQRDQRGHRFRUUHXRXWURIDWRGHFDSLWDOLPSRUWkQFLD
no quadro platino: o surgimento da República Argentina. Conseguiu,
HQWmR D EXUJXHVLD PHUFDQWLO SRUWHQKD UHSUHVHQWDGD QD ÀJXUD GH
Bartolomé Mitre, criar um Estado centralizado, ainda que contestado até
a década seguinte por oligarquias regionais. Ao mesmo tempo, do lado
SDUDJXDLR KDYLD D GHVFRQÀDQoD GH TXH %XHQRV $LUHV SXGHVVH WHQWDU
estender seu domínio sobre o país. Por esse motivo, embora o Paraguai
QHFHVVLWDVVHGHXPSRUWRTXHOKHGHVVHDFHVVRDR$WOkQWLFRQmRFRQÀDYD
em recorrer ao da capital argentina. A alternativa que se apresentava ao
país era o porto de Montevidéu7.
Nesse contexto, aproximaram-se o Paraguai e o governo blanco
uruguaio, que esperava obter do país guarani o respaldo necessário para
WLUDUR(VWDGR2ULHQWDOGDGHSHQGrQFLDGHVHXVGRLVSRGHURVRVYL]LQKRV
o Império e a Argentina. Os governantes de Montevidéu passaram a ser
hostilizados pelo governo argentino, presidido por Bartolomé Mitre, que
DSRLRXDUHEHOLmRGDRSRVLomRFRORUDGDQR8UXJXDL2JRYHUQRXUXJXDLR
por sua vez, contava não apenas com a simpatia paraguaia, como também
com a de setores internos argentinos, que se opunham a Mitre. Essas
FLUFXQVWkQFLDVOHYDUDPDTXHVHDSUR[LPDVVHP$VVXQomRHRFDXGLOKR-XVWR
-RVp8UTXL]D*RYHUQDGRUGH(QWUH5tRVHRPDLVSRGHURVRTXHVWLRQDGRU
das características centralizadoras assumidas pelo Estado argentino. Ao
acercar-se dos opositores de Buenos Aires, Solano López tornou-se uma
DPHDoDjFRQVROLGDomRGR(VWDGR1DFLRQDODUJHQWLQR
5

6
7

HERKEN KRAUER, Juan Carlos; GIMENEZ DE HERKEN, Maria Isabel. Gran Bretaña y la Guerra de la Triple Alianza. Asunción:
Editorial Arte Nuevo, 1983, p. 46.
Luiz Alberto MONIZ BANDEIRA, op. cit., pp. 161-164.
O processo histórico que levou à Guerra do Paraguai pode ser visto em: DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra; nova
historia da Guerra do Paraguai, 1a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, cap. 1.
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Também o Império brasileiro tinha interesses envolvidos na
situação uruguaia, pois não lhe convinha que Montevidéu saísse de sua
yUELWDGHLQÁXrQFLD2JRYHUQREODQFRDGRWRXFUHVFHQWHPHQWHSRVWXUD
nesse sentido e buscou controlar as atividades em seu território dos
SHFXDULVWDV JD~FKRV RV TXDLV SRU VXD YH] VH DSUHVHQWDUDP j RSLQLmR
pública brasileira como vítimas de perseguições injustas. O governo
liberal brasileiro, que ascendeu ao poder em 1862, humilhado pela
SUHSRWrQFLDEULWkQLFDQRDQRVHJXLQWH D´TXHVWmR&KULVWLHµ YLXQXPD
ação enérgica contra Montevidéu, modo fácil de recuperar prestígio
LQWHUQDPHQWH3DUDLQWHUYLUQR8UXJXDLR,PSpULRREWHYHREHQHSOiFLWR
do governo argentino, havendo, a partir de então, uma aproximação
crescente entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires. Ao promover a entrada
de tropas brasileiras no território uruguaio, o governo imperial não
esperava que tal ato tivesse maiores repercussões, por contar com a
DQXrQFLDGH0LWUHHSRULQWHUSUHWDUFRPRPHUDEUDYDWDDVGHFODUDo}HV
de Solano López, de apoio ao governo blanco8.
(P VHWHPEUR GH  WURSDV EUDVLOHLUDV HQWUDUDP QR 8UXJXDL
FRPRIRUPDGHSUHVVLRQDURJRYHUQRORFDODFHGHUjVH[LJrQFLDVGHSXQLomR
GRVIXQFLRQiULRVRULHQWDLVTXHWHULDPFRPHWLGRYLROrQFLDVFRQWUDV~GLWRV
brasileiros no país. A intervenção acabou por servir de pretexto a Solano
López, que buscou impor, pela demonstração de força, o reconhecimento
GR3DUDJXDLFRPRSRWrQFLDUHJLRQDO$VVLPHPGH]HPEURGHVXDV
tropas invadiram o Mato Grosso. Decidido a fazer o mesmo com o Rio
Grande do Sul, o governante paraguaio solicitou permissão a Mitre para
passar com suas forças por território argentino, rumo a essa província
brasileira. Ao ser-lhe negada autorização, invadiu a província argentina
de Corrientes, em abril de 1865, e, dois meses após, uma força avançada
paraguaia entrou no Rio Grande. Em 1º de maio de 1865, representantes
GD $UJHQWLQD %UDVLO H 8UXJXDL DVVLQDUDP HP %XHQRV $LUHV R 7UDWDGR
da Tríplice Aliança, que determinava as condições políticas e militares
mínimas para que se travasse a guerra contra Solano López.
A aliança entre o Império e a Argentina gerou reações de
GHVFRQÀDQoDQDVUHVSHFWLYDVRSRVLo}HV1R%UDVLOR3DUWLGR&RQVHUYDGRU
criticou especialmente o reconhecimento como argentino do território, até
então de soberania paraguaia, compreendido entre o Chaco até a fronteira
FRP R 0DWR *URVVR j DOWXUD GH %DKtD 1HJUD $ RSRVLomR FRQVHUYDGRUD
8

ZACARIAS, Sessão do Senado Imperial de 26.6.1869. AS, 1869, v. II, p. 285.
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apontou como desaconselhável esse aumento da extensão da fronteira
EUDVLOHLURDUJHQWLQD LQGLFDQGR DLQGD TXH D LQGHSHQGrQFLD SDUDJXDLD
HVWDULDDPHDoDGDSRLVRSDtVJXDUDQLÀFDULDFHUFDGRDOHVWHHDRHVWHSRU
território argentino, numa espécie de abraço apertado9.
O Partido Conservador retornou ao poder, no Brasil, em 1868.
1HVVH PHVPR DQR QD $UJHQWLQD DVVXPLX D 3UHVLGrQFLD 'RPLQJR
Faustino Sarmiento, opositor da política externa de Mitre. A política dos
FRQVHUYDGRUHV QR SyVJXHUUD IRL D GH UHDÀUPDU D H[LVWrQFLD GR 3DUDJXDL
como Estado independente e, ao mesmo tempo, evitar que a Argentina
se apossasse de todo o Chaco, como lhe fora facultado pelo Tratado
da Tríplice Aliança. O presidente Sarmiento, por sua vez, crendo em
intenções expansionistas do Império sobre o Paraguai, defendeu que os
limites deste com seu país e com o Brasil não resultassem da aplicação,
pura e simples, dos termos do Tratado da Tríplice Aliança10. Após a morte
de Francisco Solano López, no combate de Cerro Corá, em 1º de março
de 1870, o Gabinete conservador brasileiro fez uso desse argumento e
aproveitou-se da ocupação, por suas forças, do Paraguai, para impedir
que todo o Chaco se tornasse argentino. Ao mesmo tempo, a diplomacia
imperial estabeleceu, por tratado assinado em 1872, a fronteira brasileiro-paraguaia no rio Apa, nos termos em que pleiteava desde a década de 1840.
Entre 1869 e 1875, o Império foi hegemônico no Paraguai, ou seja,
seus objetivos foram assumidos pelos governantes de Assunção como
SDUkPHWURVSDUDDSROtWLFDH[WHUQDSDUDJXDLD(VWHVDVFHQGHUDPDRSRGHU
FRPDDTXLHVFrQFLDGDGLSORPDFLDLPSHULDOHQHOHVHPDQWLYHUDPFRPR
apoio das forças brasileiras de ocupação, aquarteladas principalmente
na capital. Assim, ao contrário do que estabelecia o Tratado da Tríplice
Aliança, isto é, que os Aliados negociassem juntos a paz com o governo
guarani, esta foi assinada em separado, em 1872, pelos governos brasileiro
e paraguaio, apesar dos protestos de Buenos Aires. Entre esse ano e
1875 o vencedor aliou-se com o vencido, contra o antigo aliado, tendo o
5LR GH -DQHLUR HVWLPXODGR H DSRLDGR R 3DUDJXDL D UHVLVWLU jV SUHWHQV}HV
argentinas sobre o Chaco. Somente no ano seguinte foi assinada a paz
entre a Argentina e o Paraguai, pela qual a posse de parte do Chaco foi
UHPHWLGDjDUELWUDJHPGRSUHVLGHQWHGRV(VWDGRV8QLGRVTXHHP
declarou ser esse território paraguaio11.

9

10

11

Parecer da Seção dos Negócios Estrangeiros do Conselho de Estado apud. NABUCO, Joaquim. Nabuco de Araújo, um
estadista no Império. São Paulo, Progresso, s. d., v. IV, pp. 244-252.
Nota do governo argentino à Missão Especial do Brasil no Paraguai, Buenos Aires, 27.12.1869. RRNE, 1872, Anexo 1, pp.
120-121. Nota do governo argentino ao governo paraguaio, Buenos Aires, 27.12.1869. Idem, p. 122.
DORATIOTO, El Império del Brasil y la Argentina.
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'HjIUHQWHR3DUDJXDLGHL[RXGHVHUFRQVLGHUDGRSULRULGDGH
por parte das Chancelarias argentina e brasileira, embora continuasse
importante para ambas. De parte do Império tal ocorreu porque, além de
DWLQJLGRVVHXVREMHWLYRVHPUHODomRj5HS~EOLFDSDUDJXDLDXPDFUHVFHQWH
crise interna não lhe propiciava condições para agir no Prata com a mesma
desenvoltura anterior. A Argentina, por seu lado, inserira-se na divisão
internacional do trabalho como fornecedora de produtos agropecuários,
o que fez com que se privilegiassem as relações com os países europeus,
especialmente com a Grã-Bretanha. Os governantes argentinos tinham
suas atenções voltadas para o desenvolvimento da infraestrutura interna
e para a ocupação econômica de territórios até então habitados por
índios. Pouco tinha o Paraguai a oferecer a essa Argentina e nada que
MXVWLÀFDVVHXPDWXUEXOrQFLDHPVXDVUHODo}HVFRPR%UDVLORTXDOHPERUD
enfraquecido, dispunha, ainda, de respeitável Marinha de Guerra, capaz
de bloquear o Rio da Prata e comprometer o comércio exterior argentino.
1RÀQDOGDGpFDGDGHUHGX]LUDPVHDVSUHYHQo}HVP~WXDV
entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Pôde-se, com isso, buscar uma solução
para o litígio fronteiriço entre os dois países na região das Missões, foco
DOLPHQWDGRU GH GHVFRQÀDQoDV P~WXDV $FHLWRX R FKDQFHOHU EUDVLOHLUR
que as negociações se realizassem em Montevidéu, conforme sugestão
do governo de Celman. Embora Quirno Costa acreditasse que pudesse
KDYHUDOJXPDGLÀFXOGDGHQDGHÀQLomRGDSDUWHOLWLJLRVDGRWHUULWyULRGDV
Missões acreditava, também, que, em pouco tempo, um acordo pudesse
ser alcançado12.
Entende-se, nesse contexto, porque o Império brasileiro não
priorizava, como anteriormente, as relações com Assunção, embora
FRQWLQXDVVH D H[HUFHU LQÁXrQFLD SROtWLFD VREUH R SDtV YL]LQKR $
Argentina, por sua vez, contentava-se com seu domínio econômico
sobre o Paraguai, sem o correspondente domínio no plano político.
Além disso, os interesses comerciais entre Buenos Aires e o Rio de
-DQHLUR VREUHSXQKDPVH D HYHQWXDLV GLYHUJrQFLDV SROtWLFDV (P 
– e com números que até 1890 praticamente não variariam –, 10% das
exportações argentinas destinavam-se ao mercado brasileiro, terceiro
maior importador de produtos argentinos e, simultaneamente, o sétimo
fornecedor, participando com 5,3% do total das importações feitas pela
12

Enrique MORENO para QUIRNO COSTA, carta privada, Petrópolis, 21.12.1889. ANQC. QUIRNO COSTA para CELMAN, nota
conf., Buenos Aires, 5.2.1889. AGNA, VII-28-005265.
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República Argentina. Enquanto isso, em 1881, as estatísticas mostram que
apenas 1,5% das exportações da Argentina se destinavam ao Paraguai,
responsável por apenas 0,2% de suas importações13.
As relações entre o Império do Brasil e o Paraguai não podem,
portanto, ser entendidas exclusivamente sob sua dimensão bilateral.
Suas características estavam profundamente vinculadas ao processo
de construção dos Estados Nacionais no Rio da Prata. Nestes, as lutas
SROtWLFDV LQWHUQDV LQÁXHQFLDYDP H WDPEpP HUDP LQÁXHQFLDGDV SHODV
relações intra-regionais; fato este que se aplica, em menor intensidade, ao
próprio quadro político interno brasileiro. A política platina do Império
buscou consolidar, como espaço nacional brasileiro, o território ocupado
SHOR H[SDQVLRQLVPR FRORQLDO SRUWXJXrV QHVVD iUHD WUDWDQGR DLQGD GH
impedir que o espaço do antigo Vice-Reino do Rio da Prata se constituísse
em único Estado. Para tanto, o Império do Brasil buscou ser hegemônico
no Prata, disputando com Buenos Aires tal condição, quer de forma
impositiva, para obter a consolidação do espaço nacional brasileiro, quer
GH IRUPD SUHYHQWLYD FRP D ÀQDOLGDGH GH JDUDQWLU D LQGHSHQGrQFLD GR
3DUDJXDLH8UXJXDL
1RYR5HJLPHYHOKDSROtWLFD 
2 ÀP GR ,PSpULR GR %UDVLO HP GHFRUUrQFLD GR JROSH PLOLWDU
que depôs D. Pedro II, não implicou em inovação nas relações com o
Paraguai. Os dois primeiros governos da República brasileira, exercidos
por militares, não elaboraram nova política com relação a esse país. A
chamada República das Espadas guiou-se, assim, inercialmente, pelos
padrões da diplomacia imperial no que se refere a Assunção. O governo
Floriano Peixoto inovou, porém, ao intervir diretamente nos assuntos
internos paraguaios.

a) Continuidade
$QRWtFLDGRJROSHPLOLWDUTXHS{VÀPj0RQDUTXLDEUDVLOHLUDHP
15 de novembro de 1889, foi recebida com regozijo no Paraguai14. O regime
monárquico brasileiro era tido como instituição exótica pelas repúblicas
13

14

BARRETO, Emilio Muniz. Evolução histórica do comércio argentino-brasileiro (1800-1939). Tese de Doutorado (1972),
Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Apêndice, Gráficos 1-1 e 1-2.
Reconocimiento oficial de la República Brasilera. La Democracia, Assunção, 20.12.1889. BNP.
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YL]LQKDV DOpP GH SHUSHWXDGRU GR H[SDQVLRQLVPR FRORQLDO SRUWXJXrV
(VVHV VHQWLPHQWRV HUDP QDWXUDOPHQWH DJUDYDGRV QR 3DUDJXDL GHYLGR j
guerra de 1864-1870.
O surgimento da República brasileira e o período de governo
do Marechal Deodoro da Fonseca, que se estendeu de 15 de novembro
de 1889 a 23 de novembro de 1891, não introduziu alterações relevantes
nas relações com o Paraguai. É compreensível tal fato, já que as atenções
do Executivo brasileiro voltaram-se para as tarefas de reorganização do
(VWDGRUHSXEOLFDQRHPPHLRjOXWDSHORFRQWUROHGDVHVWUXWXUDVHVWDWDLV
por parte das forças sociais. Até a Constituinte de 1891, os militares eram
a base real do governo Provisório de Deodoro da Fonseca. Promulgada
a Carta Magna, os grandes proprietários rurais e o capital cafeeiro, sob a
liderança de São Paulo ocuparam maior espaço na cena política15.
3URPXOJDGD D &RQVWLWXLomR GH  FKHJRX DR ÀP R JRYHUQR
3URYLVyULR PDV R PDUHFKDO 'HRGRUR GD )RQVHFD FDQGLGDWRXVH j
SUHVLGrQFLD GR SULPHLUR JRYHUQR FRQVWLWXFLRQDO 2 SDUWLGR 5HSXEOLFDQR
Paulista, por sua vez, representando as elites paulistas lançou a
candidatura presidencial de Prudente de Moraes. O centralismo político
do Marechal-presidente se chocava contra os interesses federalistas das
elites civis republicanas, que controlavam o Congresso. Este, porém,
IUHQWH j DPHDoD GH XP JROSH GH HVWDGR SRU VLPSDWL]DQWHV GH 'HRGRUR
no Exército, reelegeu-o presidente, mas, como forma de repudiar sua
candidatura, elegeu para vice o Marechal Floriano, da outra chapa16.
1RVSRXFRVPHVHVTXHH[HUFHXFRQVWLWXFLRQDOPHQWHD3UHVLGrQFLD
de fevereiro a novembro de 1891, Deodoro da Fonseca enfrentou
críticas generalizadas da imprensa e forte oposição no Parlamento.
Monopolizado por assuntos internos, esse governo não teve condições de
empreender maiores iniciativas externas. Em relação ao Paraguai, durante
os governos Provisório e Constitucional de Deodoro da Fonseca, duas
TXHVW}HV ÀQDQFHLUDV SHQGHQWHV FKDPDUDP D DWHQomR R UHFHELPHQWR GH
notas promissórias das quais o governo paraguaio era avalista e, ainda, a
questão da dívida de guerra paraguaia com o Estado e com particulares
brasileiros.
4XDQWRjVQRWDVSURPLVVyULDVMiHPIHYHUHLURGHD/HJDomR
brasileira comunicou que recebera o resgate da quarta letra dada por
Travassos, Patri & Cia., a favor do Tesouro brasileiro, num total de 16.900
pesos em moedas de prata argentina e 4.225 pesos-fortes, em papel15

16

PERISSINOTTO, Renato M. Classes dominantes e hegemonia na República Velha. Campinas: Editora da Unicamp, 1994,
pp. 243-244.
Idem, pp. 98-99.
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-moeda paraguaio17. Tal operação tinha suas origens na década de 1870,
TXDQGR DV DXWRULGDGHV LPSHULDLV FHGHUDP XPD ORFRPRWLYD H YDJ}HV j
única ferrovia do país, que ligava Assunção a Paraguarí, em razão de seus
HTXLSDPHQWRV WHUHP VLGR GDQLÀFDGRV SHODV IRUoDV GH 6RODQR /ySH] HP
UHWLUDGD (VVD IHUURYLD IRL YHQGLGD SHOR JRYHUQR SDUDJXDLR HP  j
sociedade Travassos, Patri & Cia., que assumiu a dívida da empresa com
R7HVRXUREUDVLOHLURHPLWLQGRQRWDSURPLVVyULDDVHUSDJDHPXPPrV2
pagamento não foi efetuado nesse prazo, nem na prorrogação que, pedida
pela sociedade compradora e concedida pelo governo imperial, venceu
em outubro de 1877. Em dezembro desse ano o montante da dívida – juros
acumulados e o principal – ascendia a 88.792,75 pesos-fortes. A dívida
continuou sem ser resgatada até que, em 1885, quando ascendia a 120.772
pesos-fortes, o governo imperial aceitou a proposta de Travassos e Patri
& Cia. de amortizá-la em dez prestações iguais, representadas por notas
promissórias. A primeira delas foi recebida pela Legação brasileira em
fevereiro de 1886, no valor de 10.600 pesos-fortes18.
O assunto não se encerrou com esse acordo, pois, no início de
1886, Travassos, Patri & Cia. venderam a ferrovia de volta para o governo
paraguaio. Este pretendia utilizá-la como garantia junto a credores
EULWkQLFRVSDUDREWHUQRYRVHPSUpVWLPRVH[WHUQRV$YHQGDIRLIHLWDVHP
TXHDTXHODÀUPDUHVJDWDVVHDVQRYHSURPLVVyULDVUHVWDQWHVGDGtYLGDSDUD
com o Tesouro brasileiro, as quais deveriam ser assumidas pelo futuro
Banco de Comércio, a ser fundado com o capital resultante da venda da
ferrovia. As autoridades brasileiras não viram com bons olhos a proposta,
mas a aceitaram para não estremecer as relações entre os dois países.
$ÀQDO R 0LQLVWpULR GD )D]HQGD SDUDJXDLR RIHUHFHUDVH FRPR DYDOLVWD
daquelas promissórias19.
Ao tentar, contudo, receber a segunda promissória, o representante
brasileiro deparou-se com o fato de que o Banco de Comércio queria
pagá-la em papel-moeda. Este era desvalorizado em cerca de 1/3 de
seu valor de face, mas o Banco queria utilizá-lo sem considerar este
fato, o que implicaria em prejuízo para o Tesouro Imperial. A Legação
brasileira recusou-se a receber o papel-moeda e recorreu ao governo
paraguaio, avalista, para que pagasse em dinheiro metálico, o que não
17

18

19

José Paulo Werneck Ribeiro de AGUILAR para QUINTINO BOCAYÚVA, ministro das Relações Exteriores, Of. 5, 1a. Sec.,
Assunção, 13.2.1890. AHI, MDBAOE, 201-2-4.
CALLADO, encarregado de negócios, para o chanceler COTEGIPE, Assunção, Of. s/nº, Assunção, 25.3.1877. Idem, ibidem
201-1-4. CALLADO para o chanceler ALBUQUERQUE, Assunção, Of. s/nº, 22.10 e 31.12.1877. Id., 201-1-14. Luiz Augusto
PÁDUA FLEURY, encarregado de negócios interino, para Francisco Belisário SOARES DE SOUSA, ministro da Fazenda do
Império. Id., 201-2-1.
Affonso CARVALHO, encarregado de negócios interino, para o chanceler SOUZA DANTAS, Of. s/nº, Assunção, 12.3.1886.
Id. Ferro Carril de Asunción a Paraguarí para a Legação Imperial, Assunção, 12.3.1886. Ibid. chanceler José Segundo
DECOUD para CARVALHO, Assunção, 7.4.1886. Id.
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ocorreu. A situação foi resolvida somente no ano seguinte, quando o
governo imperial aceitou receber do Banco de Comércio o pagamento
GDV QRWDV SURPLVVyULDV QD PRHGD FRUUHQWH PDV HP YDORU HTXLYDOHQWH j
moeda da data da assinatura desses documentos de crédito. O governo
SDUDJXDLRSRUVXDYH]SDVVRXDSDJDUDGLIHUHQoDHQWUHRVFkPELRVHP
dinheiro, de modo a não ter o Tesouro brasileiro um prejuízo decorrente
do recebimento de moeda depreciada. Daí, portanto, os dois valores,
apontados anteriormente, para o pagamento da quarta promissória em
fevereiro de 1890. As letras seguintes foram pagas da mesma forma, com
o Banco de Comércio buscando resgatá-las com papel-moeda e a Legação
brasileira recorrendo ao governo paraguaio, para que este honrasse o
compromisso de pagar a citada diferença cambial. Isso exigia gestões, que
VHFRQVWLWXtDPHPXPD´HQIDGRQKDTXHVWmRµ20.
4XDQWRjGtYLGDGHJXHUUDDTXHVWmRHUDPDLVFRPSOH[D27UDWDGR
GD7UtSOLFH$OLDQoDGHGHPDLRGHGHWHUPLQRXTXHÀQGDDJXHUUD
o Paraguai indenizaria todos os gastos que os países aliados tivessem
WLGRFRPRFRQÁLWRDVVLPFRPRRVSUHMXt]RVVRIULGRVSRUVHXVFLGDGmRV
com a invasão paraguaia dos respectivos territórios. O Tratado de Paz,
assinado entre os governos brasileiro e paraguaio, em 1872, reconheceu tal
GtYLGDGHJXHUUDGHL[DQGRVHXPRQWDQWHSDUDVHUÀ[DGRSRVWHULRUPHQWH
e estabeleceu uma comissão mista brasileiro-paraguaia, para receber e
julgar as queixas de prejuízos de súditos do Império. Apenas na República,
o governo brasileiro estabeleceu, como o valor da dívida de guerra estatal,
a quantia de 460.718:000$000, montante este inferior aos 614 mil contos de
reis que realmente fora gasto com a guerra. A magnitude deste gasto pode
ser melhor apreciada se comparada com o orçamento anual do Império do
Brasil, em 1864, que era de 57 mil contos de réis21.
Com propositada lentidão nos seus trabalhos, por parte do lado
paraguaio, aquela Comissão Mista encerrou suas atividades somente
em 30 de junho de 1881. Foram julgados, favoravelmente, 805 processos
de pedidos de indenização por cidadãos brasileiros. Nem todos os
reclamantes, porém, se apresentaram para receber as apólices, que foram
emitidas em número de 780. A dívida do governo paraguaio para com
súditos brasileiros foi calculada, então, em 27.831:346$03, a ser paga com
20

21

OLIVEIRA para o chanceler COTEGIPE, Of. s/nº, Assunção, 3.7.1886. Id. Legação Imperial para o chanceler DECOUD,
Assunção, 15.11.1886. Id. OLIVEIRA para COTEGIPE, Of. s/nº, Assunção, 6.8.1887. Id., 201-2-2. OLIVEIRA para Agustin
CAÑETE, ministro da Fazenda paraguaio, Assunção, 6.8.1887. Id. CAÑETE para OLIVEIRA, Assunção, 23.10.1887. Id.
AGUILAR para Conselheiro Tristão de Alencar ARARIPE, Ministro das Relações Exteriores, Of. 6, 2a. Sec., Assunção,
17.2.1891. Id., 201-2-4.
PELÁEZ, Carlos Manuel; SUZIGAN, Wilson. História monetária do Brasil. Brasília: Editora da Universidade de Brasília,
1981, p. 114. TASSO FRAGOSO, general Augusto. História da guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai. Rio de Janeiro:
Estado-Maior do Exército, 1935, v. IV, pp. 230-231.
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amortização anual de 1%, mais juros de 6%. Como nenhuma parcela
desse montante foi resgatada, o débito, acrescido desses juros, ascendia a
32.156:750$654 em julho de 189122.
A limitada prosperidade da economia paraguaia em 1888 –
decorrente da venda de terras públicas e da reativação do comércio
² H D DXVrQFLD GH UHVJDWH GDV DSyOLFHV GDGDV D SDUWLFXODUHV EUDVLOHLURV
chamaram a atenção do Senado Imperial. Em setembro de 1888 o senador
Henrique d’Ávila, ex-combatente da Guerra da Tríplice Aliança e membro
GD RSRVLomR FREURX PHGLGDV SDUD R UHVJDWH GDTXHODV DSyOLFHV 1R PrV
seguinte, Juan J. Brizuela, representante do governo paraguaio em
0RQWHYLGpXIRLHQYLDGRHPPLVVmRDR5LRGH-DQHLUR%UL]XHODDÀUPRX
ao chanceler Rodrigo Augusto da Silva que a dívida de guerra era um
obstáculo ao desenvolvimento paraguaio e, ainda, referiu-se ao atrito
GH VHX SDtV FRP D %ROtYLD HP GHFRUUrQFLD GH HVWD WHUVH LQVWDODGR HP
Puerto Pacheco, no Chaco. O objetivo principal dessa missão, informou o
ministro das Relações Exteriores paraguaio ao Encarregado de Negócios
argentino em Assunção, era o de conhecer a disposição do Império para
o cancelamento daquela dívida. O Império não alterou sua postura em
nenhum desses assuntos, mantendo-se neutro na disputa boliviano-paraguaia quanto aos limites no território chaquenho e não considerando
a ideia de cancelar a citada dívida235RGULJRGD6LOYDDÀUPRXD%UL]XHOD
TXH HQTXDQWR QmR FKHJDVVH D ´RSRUWXQLGDGHµ GH WUDWDU RÀFLDOPHQWH GD
TXHVWmR GD GtYLGD ² VHP HVFODUHFHU FRPR VH GHÀQLULD HVVH PRPHQWR ²
R 3DUDJXDL QmR GHYHULD UHFHDU ´QHP PHVPR UHPRWDPHQWH H[LJrQFLD
DOJXPDRXFRQVWUDQJLPHQWRGR%UDVLOµ24.
O governo imperial viu-se, contudo, obrigado a dar satisfação
DR6HQDGRTXDQWRjIDOWDGHSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRGRVWtWXORVGH
dívida de guerra paraguaios. O representante brasileiro em Assunção
solicitou ao chanceler Juan Crisóstomo Centurión, em março de 1889,
22

23

24

Nota do governo paraguaio à Legação Imperial, Assunção, 26.4.1878. Relatório da Repartição dos Negócios
Estrangeiros, 1878, Anexo 1, pp. 83-87. Nota da Legação brasileira ao governo paraguaio, Assunção, 26.6.1878.
AHI, MDBAOE, 201-1-15. VASCONSELLOS, Encarregado de Negócios brasileiro, para o chanceler VILLA BELLA, Of.
s/nº, Assunção, 2.7.1878. Idem. Nota do governo paraguaio à Legação Imperial, Assunção, 28.6.1874. Id. “Ofício
do Ministério das Relações Exteriores encaminhando ao Senado as informações anteriormente solicitadas sobre as
dívidas do Paraguai como prejuízo da guerra causada pelo ditador López”, 14.8.1891. Arquivo do Senado, Mapoteca,
03-02-103.
Henrique D`AVILA, Sessão do Senado de 24.8.1888. AS, 1888, v. V, Apêndice, p. 7. Rodrigo AUGUSTO DA SILVA para
CARVALHO, Encarregado de Negócios em Assunção, of. res., Rio de Janeiro, 26.11.1888. AHI, MDBAOR, 201-4-11.
CARRANZA, Encarregado de Negócios argentino, para o chanceler QUIRNO COSTA, of. conf., Assunção, 24.9.1889.
AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 361.
“Ofício do Ministério das Relações Exteriores encaminhando ao Senado as informações anteriormente solicitadas sobre
as dívidas do Paraguai...”, 11.8.1891. Arquivo do Senado, Mapoteca, 03-02-103.
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o pagamento dos juros dessas apólices. A resposta desse ministro de
Estado foi dada apenas em julho. Centurión, procurando ganhar mais
WHPSRDÀUPRXTXHHPEUHYHGDULDXPDVROXomRSDUDRDVVXQWRSRUpP
não o fazendo25.
Os governantes brasileiros, poucas esperanças tinham de que tais
apólices viessem a ser pagas e as demandas que faziam nesse sentido,
MXQWRjVDXWRULGDGHVSDUDJXDLDVYLVDYDPGDUXPDVDWLVIDomRjRSRVLomR
por parte de um governo enfraquecido e de uma Monarquia moribunda.
Mesmo os proprietários desses papéis paraguaios, aparentemente,
pouca atenção davam ao seu recebimento, quer por estarem cônscios de
sua impossibilidade, quer porque parte deles nada tinha a receber, pois
DSUHVHQWDUDPIDOVDVUHFODPDo}HVj&RPLVVmR0LVWDTXHVHHQFDUUHJRXGH
julgar os pedidos de indenização. Em 1874, o então chanceler brasileiro,
visconde de Caravellas, reconheceu a possibilidade de fraude das
reclamações contra Assunção, mas declarou-se impotente, pois não se
podia provar que fossem falsas. Essas apólices pouco valiam em 1890,
sendo trocados vinte ou mais títulos, de alto valor nominal, por um
cavalo magro26.
A República brasileira não perdoou a dívida de guerra do Paraguai
HQRÀQDOGHSHQVRXHPSURSRUjVDXWRULGDGHVSDUDJXDLDVTXHVH
À[DVVHXPYDORUSDUDHVVHGpELWRFRPRGHWHUPLQDYDRDUWLJRGR7UDWDGR
de Paz de 1872. A proposta, contudo, terminou por não ser apresentada
HQRÀQDOGRDQRVHJXLQWHRSUHVLGHQWH)ORULDQR3HL[RWRMXOJRXQmRVHU
conveniente iniciar negociações nesse sentido27 2 3DUDJXDL QmR WLQKD j
época – nem teria no futuro – condições de pagá-la, mesmo parcialmente,
TXHUDR(VWDGREUDVLOHLURTXHUDSDUWLFXODUHV$ÀQDODVLWXDomRÀQDQFHLUD
do país guarani, tradicionalmente paupérrima, agravou-se a partir de
 UHÁHWLQGR D FULVH YLYLGD SHOD HFRQRPLD DUJHQWLQD HP GHFRUUrQFLD
da especulação e de sua vinculação com a fragilizada economia mundial28.
Em setembro de 1890 a dívida externa paraguaia era de 22.645.853
pesos-fortes, aí se incluindo o valor de 8.900.183,03 pesos-fortes, mais
916.283,21 a título de juros, das apólices que os cidadãos brasileiros
25

26
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José Pedro Werneck Ribeiro de AGUILAR para CENTURIÓN, Assunção, 15.3.1889. AHI, MDBAOE, 201-2-3. CENTURIÓN
para AGUILAR, Assunção, 9.7.1889. Idem.
CARAVELLAS para GONDIM, Ministro Residente brasileiro em Assunção, Rio de Janeiro, 3.6.1874. Id., MDBAOR, 201.4.8.
FORRENTES, Leonard S. Dívida e trophéos paraguayos e a propaganda no Brasil. Rio de Janeiro: Montenegro, 1899.
p. 66.
PAULA DE SOUZA, Ministro das Relações Exteriores, para a Legação brasileira em Assunção, Rio de Janeiro, 3.1.1892. AHI,
MDBAOR, 201-4-11. Justo Leite CHERMONT, Ministro das Relações Exteriores, para AGUILAR, Tel. s/n., Rio de Janeiro,
15.8.1891. Idem, MDBATR, 202-1-17. Idem, Of. s/n., Rio de Janeiro, 30.9.1891. Id., MDBAOR, 202-1-6.
FLORIA, Carlos A. FLORIA; GARCÍA BELSUNCE, César A. Historia política de la Argentina contemporánea, 1880-1983. 5.
ed. Buenos Aires: Alianza Editorial, 1994, pp. 26-27.
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haviam recebido como indenização pelos prejuízos causados pela guerra
de 1865-1870. Sobre os ombros dos então 329.648 paraguaios – 34.152
deles vivendo em Assunção – pesava, ainda, uma dívida interna de
1.069.508,23 pesos-fortes. Enquanto isso as exportações e importações
paraguaias perfaziam, respectivamente, 2.155.977,06 e 2.442.277,58
pesos-fortes29. Esses números demonstram a impossibilidade paraguaia
de pagar qualquer parcela, quer do principal, quer dos juros, das dívidas
GH JXHUUD FRP R %UDVLO H FRP D $UJHQWLQD R 8UXJXDL D FDQFHODUD QR
GHFrQLRDQWHULRU EHPFRPRGDVGtYLGDVFRPFLGDGmRVGHVVHVSDtVHV
No plano político interno, a Legação brasileira em Assunção
informou que as notícias de conspiração de emigrados liberais na
Argentina preocupava ao governo paraguaio30. Existiam, então, dois
partidos políticos, a Asociación Nacional Republicana e o liberal, até hoje
dominantes na vida política paraguaia e cujas origens remontam ao pós-guerra. Com a entrada das tropas aliadas em Assunção, em 1869,
instalou-se um governo Provisório paraguaio graças aos esforços da
GLSORPDFLDEUDVLOHLUDSUHRFXSDGDHPUHDÀUPDUDLQGHSHQGrQFLDJXDUDQL
frente a eventuais projetos expansionistas da Argentina. Para disputar esse
governo organizaram-se dois grupos políticos: o Club del Pueblo e o Club
Unión. Deste último, composto por conservadores, antigos seguidores de
Solano López e emigrados antiliberais, originou-se a Asociación Nacional
Republicana, fundada em 1887. Nesse mesmo ano, surgiu o Centro
Democrático – Partido liberal –, que teve no Club del Pueblo seu embrião.
Como apenas 14% dos paraguaios e 30% dos estrangeiros residentes no
país eram alfabetizados, as duas organizações partidárias escolherem cores
SDUDVHUHPLGHQWLÀFDGDVSHORVHOHLWRUHV$VVLPRVOLEHUDLVSDVVDUDPDVHU
LGHQWLÀFDGRVSHODFRUD]XOHQTXDQWRRVRÀFLDOLVWDVWRUQDUDPVHFRORUDGRV
já que escolheram a cor vermelha31. A designação Asociación Nacional
Republicana é correntemente substituída pela de Partido Colorado.
No plano programático, os colorados acusavam os adversários
OLEHUDLVGHVHUHP´OHJLRQiULRVµQXPDUHIHUrQFLDjSDUWLFLSDomRGHPXLWRV
deles na Legión Paraguaya, que atuou ao lado da Tríplice Aliança na
JXHUUDGDGpFDGDGH$SDUWLUGRLQtFLRGRVpFXOR;;RVFRORUDGRV
reivindicaram para si a condição de herdeiros políticos de Francisco
6RODQR/ySH]HPERUDHPWUrVGpFDGDVQRSRGHUQmRWLYHVVHPDQXODGR
o decreto de 1869 do governo Provisório, que declarou o falecido chefe de
Estado traidor da pátria. Os liberais, por sua vez, defendiam princípios
29
30
31

Idem, of. 27, 1a. Sec., Assunção, 20.9.1890. Ibidem.
Id., of. 17, 1a. Sec., Assunção, 18.6.1890. Ibid.
CABALLERO AQUINO, Ricardo. La Segunda República paraguaya: 1869 - 1906 - política - economia - sociedad. Asunción:
Arte Nuevo Editores, 1985, p. 152.
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geraiV FRPR DV HOHLo}HV OLYUHV R JRYHUQR UHSUHVHQWDWLYR R GLUHLWR j
propriedade privada e o mínimo de intervenção estatal na economia. As
diferenças entre os dois partidos davam-se antes no plano do discurso do
que no plano concreto, caracterizando-se ambos pelo personalismo e pelo
RSRUWXQLVPR 2V FRORUDGRV HUDP PDLV DFHVVtYHLV j LQÁXrQFLD EUDVLOHLUD
enquanto os liberais a rejeitavam, pois tinham sido educados em escolas
argentinas e não viam com hostilidade a República vizinha, privilegiando
a cultura comum rio-platense32.
O Partido Colorado foi fundado pelo general Bernardino Caballero,
TXHOXWDUDQRH[pUFLWRGH)UDQFLVFR6RODQR/ySH]HRFXSDUDD3UHVLGrQFLD
da República no período de 1880 a 1886. Durante os seis anos de seu
governo, foi implementada uma política econômica de venda de terras
públicas, criando um clima de estabilidade econômica desconhecido no
pós-guerra. Tal fato permitiu a Caballero concluir seu período presidencial
com grande popularidade. Como a Constituição de 1870 proibia que, por
dois mandatos presidenciais consecutivos (oito anos) um ex-chefe de
Estado se candidatasse ao cargo novamente, Caballero passou o poder,
em 1886, ao general Patrício Escobar, outro egresso do exército lopizta.
(VFREDU EHQHÀFLRXVH GD KHUDQoD HFRQ{PLFD UHFHELGD H GXUDQWH
sua administração, a capital paraguaia foi invadida por especuladores
estrangeiros que lhe trouxeram um dinamismo inusitado. A mesma sorte
não teve Juan Gualberto González, colorado eleito indiretamente, como
determinava a Carta Magna paraguaia, presidente em 1890. González
chegou ao poder sob os auspícios do general Caballero e teve de enfrentar
SURIXQGDFULVHHFRQ{PLFD$HVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDHDDUUHFDGDomRÀVFDO
regular e elevada, características dos governos Caballero e Escobar, tinham
inviabilizado as revoluções políticas33 2 ÀP GHVVDV GXDV FDUDFWHUtVWLFDV
facilitou o ressurgimento de movimentos contestatórios ao governo.
Para enfrentar o quadro econômico desfavorável, González
escolheu José Segundo Decoud, seu cunhado, para ocupar o Ministério
GD )D]HQGD (VVD HVFROKD LQGHSHQGHQWH GR SDUHQWHVFR MXVWLÀFDYDVH
pois Decoud era, de acordo com as fontes pesquisadas, homem íntegro
e um dos paraguaios mais bem preparados intelectualmente em seu
tempo. Ministro da Fazenda, Decoud dotou o Paraguai de uma política
HFRQ{PLFD FXMR REMHWLYR HUD R GH UHVWDEHOHFHU D FRQÀDQoD S~EOLFD QR
SDSHOPRHGD$VPHGLGDVRÀFLDLVGHDXVWHULGDGHQRVJDVWRVS~EOLFRVH
32
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LEWIS, Paul H. The politics of exile; Paraguay`s Febrerista Party. Chapel Hill: University of North Caroline Press, 1980,
pp. 20-21. QUESADA, Ernesto. La política argentino-paraguaya. Buenos Aires: Bradahl, 1902, p. 228.
Ricardo CABALLERO AQUINO, op. cit., pp. 158-159.
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a amSOLDomRGDDUUHFDGDomRÀVFDOYLVDQGRHYLWDUGpÀFLWVRUoDPHQWiULRV
HFRQWURODUDLQÁDomRGHVDJUDGDUDPDFRPHUFLDQWHVHODWLIXQGLiULRVSRU
QmROKHVGDUPDUJHPjHVSHFXODomR'HFRXGWRUQRXVHLPSRSXODUGHQWUR
GR VHX SUySULR SDUWLGR R &RORUDGR R TXDO ´FRQWDYD FRP QmR SRXFRV
EDQTXHLURV FRPHUFLDQWHV H ODWLIXQGLiULRVµ DFDEDQGR SRU UHQXQFLDU DR
cargo e reassumindo sua cadeira no Senado34.
De início, o representante diplomático brasileiro, Aguilar,
analisou positivamente o desempenho do governo González. A situação
política era tranquila e, no plano econômico, procurava-se fomentar
a colonização e incentivar a agricultura. Em pouco tempo, contudo, a
/HJDomR EUDVLOHLUD SDVVRX D HQYLDU DQiOLVHV QHJDWLYDV HP GHFRUUrQFLD
GDSROtWLFDLPSOHPHQWDGDSRU'HFRXG)UHQWHjHOHYDomRGRVLPSRVWRV
de importação para 50% em ouro, do valor das mercadorias, a
UHSUHVHQWDomRGLSORPiWLFDEUDVLOHLUDDÀUPRXTXHHVVDVWD[DVGHYHULDP
sim, ser reduzidas. Segundo esse raciocínio, esta seria a maneira de as
mercadorias terem preços módicos para o consumidor e de evitar-se o
FRQWUDEDQGRSUHMXGLFLDOjVUHQGDVS~EOLFDV35.
Também a reforma da Lei de Aduanas, enviada pelo Executivo
paraguaio ao Legislativo, foi motivo de críticas por parte do representante
brasileiro. Por essa reforma, as exportações de erva-mate e tabaco
pagariam impostos de exportação. No entanto, conforme ressaltou
Aguilar, a medida de equalização era injusta, já que a erva-mate era
H[SORUDGD HP JUDQGH HVFDOD EHQHÀFLDQGR ´RSXOHQWDV H SRGHURVDV
DVVRFLDo}HVµHRWDEDFRFXOWLYDGRSRUSDXSpUULPRVDJULFXOWRUHV36.
(P FRQWLQXLGDGH j FULVH LQLFLDGD QR DQR DQWHULRU KRXYH HP
MXQKRGHGHVYDORUL]DomRGDPRHGDSDUDJXDLDGHYLGRjUHSHQWLQD
DOWDGRRXUR$FULVHÀQDQFHLUDFRPSURPHWHXRFUpGLWRH[WHUQRGRSDtV
e atingiu todas as classes sociais. Não conseguindo debelar essa crise,
nem tampouco pôr em execução seus planos econômicos e enfrentando
problemas de saúde, José Segundo Decoud demitiu-se do Ministério
da Fazenda37.
34
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Idem, ibidem, p. 164. José Segundo Decoud (1848-1909) foi um dos mais hábeis e preparados políticos paraguaios,
utilizando-se da rivalidade brasileiro-argentina em favor de seu país. Na década de 1860, exilou-se em Buenos Aires,
onde estudou Direito, e lutou no exército argentino contra Solano López. Após a guerra, inicialmente ele foi membro da
corrente política liberal, mas, desiludido com a atuação de seus companheiros, aliou-se com o general Caballero. Este era
homem limitado intelectualmente e, durante sua Presidência, teve Decoud como mentor intelectual, mas não o apoiou
à sua sucessão e nem o respaldou em futuras pretensões presidenciais. Decoud suicidou-se em 1909, desiludido com a
política. Ricardo CABALLERO AQUINO, op. cit., pp. 112-113 e La Tercera República paraguaya, 1936-19... Asunción: El
Lector, 1988, p. 82.
AGUILAR para ARARIPE, of. 7, 10 e 11, 2a. Sec., 20.2, 10.3 e 24.4.1891. AHI, MDBAOE, 201-2-4.
AGUILAR para Justo Leite CHERMONT, Ministro das Relações Exteriores, of. 13, 2a. Sec., Assunção, 21.4.1891. Idem.
Idem, Of. 17, 18 e 19, 2a. Sec., 16 e 30.6 e 14.7.1891. Ibid. Id., Of. 21, 2a. Sec., Assunção, 21.7.1891. Ibid.
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Em agosto de 1891, o governo paraguaio apresentou ao Congresso
Nacional projeto de concessão a uma companhia, controlada por franceses,
para a construção de uma ferrovia que ligasse Assunção a Santos ou a
RXWUD FLGDGH GR %UDVLO 3DtV PHGLWHUUkQHR R 3DUDJXDL GHSHQGLD GD
navegação dos rios Paraguai e Paraná para suas exportações alcançarem
R PHUFDGR UHJLRQDO SODWLQR H PXQGLDO 2V FXVWRV ÁXYLDLV HUDP DOWRV
obstaculizando a importação e contribuindo para manter a economia do
país no marasmo. Supunha-se que tais fretes fossem barateados por uma
ligação ferroviária entre o Paraguai e um porto brasileiro, rompendo o
GRPtQLRGHHPSUHViULRVDUJHQWLQRVVREUHDQDYHJDomRÁXYLDO38.
Apenas divulgada essa iniciativa ferroviária, houve comoção
política em Buenos Aires. Os exilados paraguaios que ali viviam
GHQXQFLDUDP R %UDVLO FRPR ~QLFR EHQHÀFLiULR SRU HVVD IHUURYLD 3DUD
$JXLODU HUD ´LQFRQWHVWiYHO HP WRGD D GLVFXVVmR GHVWH DVVXPSWRµ DV
SUHVV}HVDUJHQWLQDVFRQWUiULDVjOLJDomRIHUURYLiULDEUDVLOHLURSDUDJXDLD
mas, ainda assim, o Congresso guarani aprovou sua construção39.
Independentemente da motivação daqueles que se opuseram ao
projeto, sua inviabilidade era evidente, quer, em um contexto de crise
ÀQDQFHLUDSHODDXVrQFLDGHFDSLWDLVSDUDÀQDQFLiORTXHUSHODGLPLQXWD
dimensão da economia paraguaia. O parco comércio entre Brasil e Paraguai
não ofereceria rentabilidade a esse empreendimento ferroviário40.
A crise econômica fez-se acompanhar de correspondente crise
na vida política paraguaia. Os esforços do Partido liberal para eleger
representantes no Congresso tinham sido seguidamente frustrados
pelas fraudes eleitorais e pelos atos de coerção do coloradismo no poder.
Nas eleições legislativas de 1891, ocorreram no Departamento de Ibicuí
RFRUUHUDP´QRYRVDEXVRVWHUURULVWDVGRSRGHUµRUJDQL]DQGRVHDSDUWLU
de então, uma rebelião contra o governo41. Em 18 de outubro de 1891 a
oposição liberal levantou-se em armas contra o governo paraguaio. A
Legação brasileira informou a Rio de Janeiro da revolta, sufocada pelo
JRYHUQRTXHSDVVRXDDWXDU´FRPDPDLRUHQHUJLDµSUHQGHQGRFHUFDGH
130 oposicionistas, suspendendo as garantias constitucionais e decretando
HVWDGR GH VtWLR SRU XP PrV42. Os líderes liberais Taboada, Espinosa e
38

39
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HERKEN KRAUER, Juan Carlos. Ferrocarril, política y economia en el Paraguay: el acuerdo de 1907 entre Paraguay Central
Railway Company y el Gobierno Paraguayo. Berlin: Ibero-Amerikanisches Archiv, 1984, pp. 295-296.
Idem, ibidem, pp. 297-299.
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Cecílio Báez, estando com suas vidas ameaçadas, obtiveram asilo na
representação brasileira e, depois de conseguido os salvo-condutos do
governo paraguaio seguiram para a Argentina, a bordo da canhoneira
brasileira Tacuari43.
A revolta de 18 de outubro foi pobremente planejada, não
contando, ademais, com apoio dos membros do Partido Liberal, melhor
VLWXDGRV ÀQDQFHLUDPHQWH 0HVPR DVVLP D VXEOHYDomR TXDVH IRL EHP
-sucedida, fracassando pela ação decidida do ministro da Guerra e
0DULQKDFRURQHO-XDQ%DXWLVWD(JXVTXL]D(VWHFRPRFRQVHTXrQFLDGH
sua atuação, tornou-se nova liderança política no país, sendo promovido
a general, hierarquia ocupada até então somente por Caballero e
Escobar. O fato de os rebeldes quase terem sido vitoriosos demonstrou a
fragilidade do caballerismo, baseado antes no carisma de seu chefe do que
em força real44. Desses acontecimentos, o Partido liberal saiu destroçado
com a derrota. O Partido Colorado, por sua vez, entrou em processo de
decomposição interna que acabaria por ser-lhe fatal em 190445.

b) A intervenção contra José Segundo Decoud
No Brasil, o governo de Deodoro da Fonseca – constitucional a
partir de fevereiro de 1891 – sofreu, progressivamente, grande desgaste.
6XD DGPLQLVWUDomR HUD FRPSRVWD GHVGH R ÀQDO GH  SRU PLQLVWURV
inexpressivos, sem tradição republicana, liderados pelo barão de Lucena,
acusado de monarquista. Durante o ano de 1891 avolumaram-se as críticas
D IDYRULWLVPRV FRUUXSomR H GHVUHVSHLWR j &RQVWLWXLomR SHOR JRYHUQR
Federal, crescendo a oposição, quer das oligarquias regionais, quer no
meio militar e setor mercantil, descontente com a decretação do imposto
em ouro sobre as importações46.
'HVDELWXDGRDFUtWLFDVHWDOYH]LQÁXHQFLDGRSHOR3DUODPHQWDULVPR
do Império, que permitia a dissolução do Parlamento, Deodoro da
)RQVHFDIHFKRXHPGHQRYHPEURR&RQJUHVVRFDL[DGHUHVVRQkQFLDGD
RSRVLomR$UHVLVWrQFLDGRVOtGHUHVFLYLVDHVVHDWRDXWRULWiULRIRLDSRLDGD
pelo Vice-presidente Floriano Peixoto e, em articulação com chefes
43
44
45

46

Idem, Of. 30, 2a. Sec., e 20, 1a. Sec., 20.10 e 24.10.1891. Ibidem.
CABALLERO AQUINO, La Segunda (...), pp. 171-172.
MENDEZ, Epifanio. Lo historico y lo antihistorico en el Paraguay; carta a los colorados. Asunción: Ediciones Ñanduti Vive/
Intercontinental Editora, 1989. p. 34.
Renato M. PERISSINOTTO, op. cit., p. 99.
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PLOLWDUHVHVWDEHOHFHXVHDUHVLVWrQFLD'HRGRURFRQWDQGRFRPUHGX]LGR
DSRLRSROtWLFRHPLOLWDUUHQXQFLRXj3UHVLGrQFLDDVVXPLQGRHPVHXOXJDU
Floriano Peixoto.
Civis e militares nostálgicos de Deodoro articularam uma
conspiração contra o novo chefe de Estado brasileiro. Participantes e
suspeitos de envolvimento na conspiração foram presos e desterrados
para a Amazônia. Em julho de 1892 iniciou-se luta que se estenderia
DWp  SHOD 3UHVLGrQFLD GR 5LR *UDQGH GR 6XO HQWUH DV IDFo}HV
do federalista Gaspar da Silveira Martins e do positivista Júlio de
Castilhos, este com apoio do governo Federal. Dois meses depois, em
setembro, iniciou-se a Revolta da Armada, na baía da Guanabara, com
DÀQDOLGDGHGHGHSRU)ORULDQR$UHEHOLmRHVWHQGHXVHDWpPDUoRGRDQR
VHJXLQWHHFRPRFRQVHTXrQFLDR([HFXWLYR)HGHUDOGHFODURXHVWDGRGH
sítio no Rio de Janeiro e, posteriormente, em São Paulo, o qual vigorou
até junho de 1894.
(VVD LQVWDELOLGDGH SROtWLFD UHÁHWLXVH QD FRQGXomR GD SROtWLFD
H[WHUQD EUDVLOHLUD (P VHXV WUrV DQRV GH JRYHUQR )ORULDQR 3HL[RWR WHYH
oito chanceleres, entre titulares e interinos. O que mais tempo permaneceu
nesse cargo foi Alexandre Cassiano do Nascimento, que assumiu em
RXWXEUR GH  H QHOH SHUPDQHFHX DWp R ÀQDO GR JRYHUQR )ORULDQR
em novembro do ano seguinte. De seus antecessores, entre os titulares,
RV TXH PDLV WHPSR SHUPDQHFHUDP j IUHQWH GD &KDQFHODULD ² FHUFD GH
TXDWURPHVHV²IRUDP6HU]HGHOOR&RUUrDH-RmR)HOLSH3HUHLUDHQTXDQWR
RGHPHQRUSHUPDQrQFLDQRFDUJRIRL&DUORV$XJXVWRGH&DUYDOKRFRP
escassos 20 dias, em novembro de 1893. O contexto político-administrativo
do governo Floriano e a rotatividade de ministros das Relações Exteriores
QmRHUDPSURStFLRVjLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDH[WHUQDHODERUDGDDSDUWLU
GHSRQGHUDGDUHÁH[mR4XDQWRDR3DUDJXDLFRQWLQXDYDVHDWUDWiORFRP
as preocupações da diplomacia imperial, porém sem a mesma sutileza e
habilidade. Inexistia, no governo brasileiro, um processo de tomada de
decisão que decantasse e analisasse as informações recebidas da Legação
em Assunção.
1R LQtFLR GH  DJUDYRXVH D VLWXDomR ÀQDQFHLUD GR (VWDGR
paraguaio. Sua principal fonte de renda, a receita alfandegária, sofrera
grande redução e os salários dos funcionários públicos estavam
atrasados47. No plano político, o governo paraguaio nomeou José Segundo
Decoud como enviado extraordinário e ministro plenipotenciário junto
DRVJRYHUQRVGR8UXJXDLHGR%UDVLOFRPUHVLGrQFLDHP0RQWHYLGpX
47

AGUILAR para o chanceler Fernando Lobo Leite PEREIRA, Of. 1, 2a. Sec., Assunção, 6.1.1892. AHI, MDBAOE, 201-2-4.
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Em 28 de julho de 1892, o novo enviado extraordinário e ministro
plenipotenciário brasileiro, Henrique Lins de Almeida, apresentou suas
credenciais ao presidente González. Dias depois, esse diplomata apontou
para indícios de preparativos revolucionários, que estariam sendo feitos
por emigrados paraguaios em Villa Formosa, território argentino, e em
Buenos Aires. Viu outro indício na linguagem violenta dos jornais de
oposição contra a política governamental, comprovando-o com recortes
dos jornais El Tiempo e El Independiente. O primeiro periódico acusava
a administração de González de vacilante, retrógada e composta de
´HOHPHQWRV LQVDQRV H FRUUXSWRVµ HQTXDQWR R VHJXQGR GHIHQGLD XP
OHYDQWDPHQWRHPPDVVD´IUHQWHDRVDEXVRVHH[FHVVRVGRVKRPHQVGD
VLWXDomRµ &RPR FRQVHTXrQFLD GH VXD SRVWXUD El Independiente teve
suas instalações atacadas na madrugada do dia 21 de agosto. Quanto a
El Tiempo fora criado em 1891 por quatro jovens caballeristas – Manuel
Gondra, Fulgencio R. Moreno, Manuel Domínguez e Blas Garay –, para
contrapor-se a La RepúblicaMRUQDORÀFLDOLVWDTXHVXUJLUDQRDQRDQWHULRU
fundado por Héctor Francisco Decoud. Pelo menos uma vez, em 1892,
El Tiempo UHFHEHX DSRLR ÀQDQFHLUR GD /HJDomR EUDVLOHLUD QR YDORU GH
100 pesos48.
-i KDYLD GLVFRUGkQFLD HQWUH RV VLWXDFLRQLVWDV VREUH D SUy[LPD
eleição presidencial, havendo aqueles que defendiam a candidatura
do general Caballero e, outros, de José Segundo Decoud. Esses dois
SUHWHQGHQWHV j 3UHVLGrQFLD HVFUHYHX /LQV GH $OPHLGD ´VH PRVWUDP
DPLJRVQRVVRVHFRQWUiULRVjVDPELo}HVDUJHQWLQDVVHQGRR'U'HFRXG
D PDLRU FDSDFLGDGH LQWHOHFWXDO GHVWH SDtVµ49. Em pouco tempo, porém,
a Legação brasileira estaria apresentando Decoud como pró-argentino e
uma ameaça aos interesses do Brasil no Paraguai.
Havia boatos de cisão no Partido Colorado e de surgimento de um
novo partido. Este representaria a política do presidente González, que
se estaria afastando das lideranças coloradistas tradicionais. Para Lins de
Almeida, também o Partido liberal estava ameaçado de cisão, pois seus
órgãos jornalísticos defendiam posições políticas diferentes50.
As intrigas políticas paraguaias tentaram envolver a própria
Legação brasileira. Lins de Almeida foi procurado pelo Ministro das
Relações Exteriores, Venancio López (sobrinho de Francisco Solano), que o
48

49
50

ALMEIDA para CUSTÓDIO DE MELLO, Of. 9, Res., 31, Assunção, 2a. Sec., ambos de 18.8 e 32, 27.8.1892. Id., MDBAOE,
201-2-4. WARREN, Harris Gaylord. Journalism in Asunción Under the Allies and Colorados, 1869-1904. The Americas.
Washington, v. 34, n. 4, apr. 1983, p. 488. CUSTÓDIO DE MELLO para ALMEIDA, of. 1, Res., 4a. Sec., Rio de Janeiro,
14.11.1892. AHI, MDBADR, 201-4-11.
ALMEIDA para CUSTÓDIO DE MELLO, of. 12, Res., 2a. Sec., Assunção, 12.9.1892. Id., MBDAOE, 201-2-4.
Idem, of. 36, 2a. Sec., Assunção, 30.9.1892. Ibidem.
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informou ter o presidente recebido denúncia de que esse diplomata estava
conspirando com os partidos de oposição, para derrubar o governo. O
UHSUHVHQWDQWHEUDVLOHLURGHVPHQWLXWDO´GLVSDUDWHµDÀUPDQGRVHUQHXWUR
TXDQWR j SROtWLFD LQWHUQD SDUDJXDLD 3RU LVWR PHVPR DFUHVFHQWRX FDVR
fosse procurado por algum membro da oposição, o que não ocorrera
até então, o receberia tão bem quanto os situacionistas. Lins de Almeida
levantou a hipótese de que o autor das intrigas era o Ministro da Guerra,
-XDQ %DXWLVWD (JXVTXL]D ´TXH SRU FDXVD GD TXHVWmR GD UHYLVWD PLOLWDU
tornou-se aqui meu inimigo gratuito, sendo-o também do Brasil desde
ORQJDGDWDµ51.
Pouco antes, El Ejército NacionalUHYLVWDGHFDUiWHURÀFLDOSXEOLFDUD
um artigo intitulado La Guerra Futura. Nesse texto, seu autor, o capitão
Dellepiane, defendia que em uma guerra da Argentina contra o Brasil e o
Chile, o Paraguai deveria alinhar-se com Buenos Aires. Lins de Almeida
pediu, então, explicações ao chanceler López, que se declarou contrariado
FRP R RFRUULGR H DÀUPRX TXH VHX SDtV Vy WLQKD UD]}HV SDUD VHU DPLJR
GR %UDVLO $ $UJHQWLQD DÀUPRX /ySH] WLQKDVH PRVWUDGR LQLPLJD GR
Paraguai, desejando anexá-lo e procurando opor os maiores obstáculos
DR VHX FRPpUFLR H[WHULRU $ PHVPD DPL]DGH UHDÀUPRX R SUHVLGHQWH
González, ao ser procurado por Lins de Almeida52.
O representante brasileiro, em reunião com o presidente González,
pressionou-o para que punisse o capitão Dellepiane, obtendo sua prisão
disciplinar por oito dias. Dessa reunião participou o ministro da Guerra,
(JXVTXL]D TXH VH PRVWURX ´PDLV DIHLoRDGR DRV DUJHQWLQRVµ H QHJRX R
FDUiWHU RÀFLDO GD UHYLVWD El Ejército Nacional, protegendo o autor de La
Guerra Futura $TXHOH FDSLWmR HUD ÀOKR GH XP LWDOLDQR TXH PRUDUD HP
Assunção no tempo de Solano López e que, posteriormente, se mudara
para Buenos Aires. Dellepiane nasceu e educou-se na capital argentina,
RQGHIRLWHQHQWHGRFRUSRGHERPEHLURVH´KiXQVPHVHVµIRUDWUD]LGR
para o Paraguai e nomeado capitão do Exército53.
O governo paraguaio não tornou pública a punição de Dellepiane,
o que levou Lins de Almeida a conseguir que o jornal El Tiempo publicasse
notícia sobre o incidente. Lins de Almeida desejava pressionar o presidente
González para conseguir a demissão de Dellepiane do Exército. Recebeu,
porém, instruções do Rio de Janeiro para não o fazer e dar o assunto por
51
52

53

Id., Particular, Assunção, 12.11.1892. Ibid.
Id., of. 13, res., 2a. Sec., Assunção, 7.10.1892. Ibid., Acréscimos, 201-4-6. Id., of. 15, res., 2a. Sec., Assunção, 21.10.1892.
Ibid. Id., of. 14, res., 2a. Sec., Assunção, 15.10.1892. Ibid. Id., ofícios 15, 16 e 18, res., 2a. Sec., Assunção, 21.10; 4.11
e 22.11.1892. Ibid. ALMEIDA para PAULA SOUZA, of. 2, res, 2a. Sec., Assunção, 16.1.1893. Ibid., MDBAOE, 201-2-4.
Id., of. 14, res., 2a. Sec., Assunção, 15.10.1892. Ibid.
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encerrado. De todo modo, em janeiro de 1893 era suspensa a publicação
da revista El Ejército Nacional´TXHGHXFDXVDDRVUHFHQWHVFKRTXHVGHVWD
/HJDomRFRPRJRYHUQRSDUDJXDLRµ54. Neste, na análise do representante
EUDVLOHLURDSHQDV-RVp6RVD0LQLVWURGR,QWHULRUHLQWHULQRQD)D]HQGD´p
YHUGDGHLUDPHQWHDPLJRGR%UDVLOµ55.
As relações de Lins de Almeida com o governo paraguaio eram
difíceis, a ponto de o diplomata sequer usar de cortesia com o chanceler
Venancio López. Assim o revelou o representante brasileiro a seu
colega argentino, R. Mendoza. Na ocasião, Lins de Almeida disse que as
GLÀFXOGDGHVHUDPFDXVDGDVSHORJRYHUQRSDUDJXDLRTXHQmRFXPSULDD
Convenção Consular; não pagava letra promissória ao Tesouro brasileiro,
UHIHUHQWHjGtYLGDGDDQWLJDIHUURYLDHVWDWDOHTXHIRUDUHWLFHQWHHPSXQLU
Dellapiane pelo artigo publicado na revista El Ejército Nacional. Para R.
Mendoza eram procedentes as queixas de seu colega brasileiro, que reagia
corretamente56.
O presidente González chegara ao poder graças ao apoio dos
generais Escobar e, principalmente, Caballero, destes se afastando
SRVWHULRUPHQWH 2 SUHVLGHQWH XWLOL]DYD GRV LQVWUXPHQWRV RÀFLDLV j VXD
GLVSRVLomRSDUDIXQGDUXPQRYRSDUWLGRFRPDÀQDOLGDGHGHDSRLDUD
José Segundo Decoud, na eleição presidencial de 1894. Enquanto isso,
os generais Caballero e Escobar trabalhavam, separadamente, para
manterem-se preponderantes na política do país. O primeiro almejava
FDQGLGDWDUVHHOHPHVPRj3UHVLGrQFLDHQTXDQWRRVHJXQGRTXHDSRLDYD
para tal cargo Benjamin Aceval, ex-ministro das Relações Exteriores,
DSRLDULD´HPFDVRGHQHFHVVLGDGHµDFDQGLGDWXUDFDEDOOHULVWD57.
$FDQGLGDWXUDGH%HUQDUGLQR&DEDOOHURj3UHVLGrQFLDGHIHQGHXR
representante brasileiro em Assunção, deveria ser bem acolhida pelo Rio
GH-DQHLUR´SRLVpDSHVVRDHPTXHPPDLVSRGHPRVFRQÀDUDTXLµ-iRV
OLEHUDLVDQDOLVDYDHVVHGLSORPDWDHVWDYDPGLYLGLGRVHQWUH´PRGHUDGRVµ
SURSHQVRV j FRQFLOLDomR FRPR GHIHQGLD -RVp 8UGDSLOOHWD H ´H[DOWDGRVµ
ligados a interesses argentinos58.
Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Decoud apresentou suas
credenciais como ministro plenipotenciário. Na ocasião, ele sondou o
governo brasileiro sobre uma solução para a dívida de guerra paraguaia.
O chanceler Custódio de Mello pediu ao representante paraguaio uma
54

55
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Id., ofícios 15, 16 e 18, res., 2a. Sec., Assunção, 21.10; 4.11 e 22.11.1892. Ibid. ALMEIDA para PAULA SOUZA, of. 2,
res, 2a. Sec., Assunção, 16.1.1893. Ibid., MDBAOE, 201-2-4.
Idem, of. 18, Res., 2a. Sec., Assunção, 22.11.1892. Ibid., Acréscimos, 201-4-6.
R. MENDOZA para Ministro de Relaciones Exteriores argentino, Nota s/nº, Conf. e Res., Assunção, 15.3.1893. AMRECIC,
Legaciones Argentinas - Paraguay, cx. 625, carpeta 5/6.
ALMEIDA para CUSTÓDIO DE MELLO, of. s/nº, res., 2a. Sec., Assunção, 12.11.1892. AHI, MDBAOE, 201-2-4.
Idem, ibidem.
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proposta por escrito, mas esta não foi apresentada. Esse chanceler
interpretou o fato como uma tentativa de Decoud para obter, do Brasil,
DOJXP´IDYRUµTXHSXGHVVHXVDUSDUDIRUWDOHFHUMXQWRjRSLQLmRS~EOLFD
SDUDJXDLD VXD FDQGLGDWXUD j 3UHVLGrQFLD (QWUH DV FDQGLGDWXUDV GH
&DEDOOHURH'HFRXG&XVWyGLRGH0HOORQmRFRQVHJXLDGHÀQLUTXDOPDLV
convinha aos interesses brasileiros, mas acreditava que nenhum deles era
IDYRUiYHOj$UJHQWLQD59.
O representante brasileiro no Paraguai concordava que a missão
GH'HFRXGQR5LRGH-DQHLURWLQKDÀQVHOHLWRUDLV2SLQRX/LQVGH$OPHLGD
que esse político paraguaio estaria tendo o mesmo comportamento em
UHODomRj$UJHQWLQD4XDQWRjG~YLGDGH&XVWyGLRGH0HOORVREUHTXDO
candidatura presidencial atenderia melhor aos interesses brasileiros,
DTXHOHGLSORPDWDDÀUPRXWD[DWLYDPHQWHVHUDGRJHQHUDO&DEDOOHUR,VVR
SRUTXH-RVp6HJXQGR'HFRXGDSHVDUGHVXD´UHFRQKHFLGDFDSDFLGDGHH
GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV DR >VHX@ SDtVµ QmR FRQWDYD FRP VLPSDWLDV TXHU
da população, quer dos militares, os quais não admitiam sua eleição.
O representante brasileiro acreditava na sinceridade das declarações
GH DPL]DGH GH 'HFRXG HP UHODomR DR %UDVLO PDV DFUHVFHQWRX ´QmR
SRGHPRV FRQÀDU QHOHµ GHYLGR DR JUXSR SROtWLFR TXH R DSRLDYD 8P
dos componentes desse grupo era o general Egusquiza, que, conforme
se comentava, contentar-se-ia em ser o Vice-presidente para, depois de
empossado Decoud, derrubá-lo e, assim, assumir o Executivo paraguaio.
Ademais, concluiu Lins de Almeida, constava que o presidente González,
não tendo o apoio dos principais chefes colorados, buscava aliar-se a uma
IDFomROLEHUDO´HLVWRQmRQRVSRGHFRQYLUµ60.
$ LPDJHP GH 'HFRXG ÀFRX PDLV FRPSURPHWLGD SHUDQWH D
Legação brasileira em Assunção ao ser esta informada, por pessoa íntima
do ministro argentino no Paraguai, que sua candidatura presidencial
era apoiada pelo governo de Buenos Aires. A Argentina, segundo essa
IRQWH ´GH PRGR DOJXPµ GHVHMDYD D HOHLomR GH &DEDOOHUR ´SRU VHU HVWH
FRQVLGHUDGRDPLJRVLQFHURGR%UDVLOµ2JRYHUQRDUJHQWLQRFRQWLQXRXR
LQIRUPDQWHFRQVLGHUDYD'HFRXG´PDLVPDOHiYHOHDJHQWHTXHRVXVWHQWD
QmRWHUiHVFU~SXORVHPVHXQLUDTXHPPHOKRUOKHVSDJDUµ61.
Já R. Mendoza, representante argentino em Assunção escreveu,
HPTXHRJRYHUQRSDUDJXDLRHUDDPLJRGD$UJHQWLQD´VREUHWXGRRV
VHQKRUHV*RQ]DOH](JXVTXL]DH/ySH]>PLQLVWURGH5HODo}HV([WHULRUHV@µ
Caballero, apontou o diplomata, era sócio em várias empresas comerciais
59
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CUSTÓDIO DE MELLO para ALMEIDA, Res. n. 6, 2a. Sec., Rio de Janeiro, 10.12.1892. Ibid., MDBAD, 201-4-11.
ALMEIDA para PAULA SOUZA, Of. 1, Res., 2a Sec, Assunção, 4.1.1893. Ibid., MDBAOE, 201-2-5.
ALMEIDA para PAULA SOUZA, Of. 3, 2a. Sec., Assunção, 31.1.1893. Ibid.
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com brasileiros62. Daí poder-se concluir que, de fato, o governo argentino
YLDFRPERQVROKRVDFDQGLGDWXUDGH'HFRXGIDWRHVWHTXHMiHUDVXÀFLHQWH
para condená-la perante o Brasil.
Nas eleições legislativas de fevereiro de 1893, a maioria dos eleitos
foi do grupo que apoiava o presidente González. Poucos seguidores
dos generais Escobar e Caballero tinham sido eleitos, sendo que, em
Assunção, os caballeristas sequer tinham apresentado candidato. Já os
liberais abstiveram-se totalmente da eleição. Com tais resultados, saiu
fortalecida a candidatura presidencial de Decoud, que, logo depois,
UHWRUQRX EUHYHPHQWH j FDSLWDO YLQGR GH 0RQWHYLGpX 1D LPSUHQVD D
candidatura decouísta passou a ser sustentada pelo jornal El Independiente,
que pertencera ao grupo liberal ligado aos interesses argentinos e que fora
vendido a pessoas do governo63.
No início de abril de 1893, a Legação brasileira relatou clima
de agitação entre os diferentes grupos em que se dividiam os partidos
colorado e liberal. O Rio de Janeiro foi informado de que a candidatura
decouísta estava perdendo terreno e que o Partido Colorado lançaria
QD GLVSXWD SUHVLGHQFLDO ´R YDOHQWH H SRSXODUtVVLPR JHQHUDO &DEDOOHURµ
Esperava-se, em breve, novo retorno de Decoud a Assunção, vindo de
%XHQRV $LUHV RQGH À]HUD ´FXULRVDV H LPSRUWDQWHV UHYHODo}HVµ DR MRUQDO
El Nacional64.
1DV GHFODUDo}HV jTXHOH MRUQDO SRUWHQKR 'HFRXG DÀUPRX TXH
as vinculações fraternais paraguaias com seus vizinhos argentinos e
XUXJXDLRV GHFRUULDP GD VLWXDomR JHRJUiÀFD GH FDGD SDtV H GR VLVWHPD
KLGURJUiÀFR SODWLQR 'HFRXG OHPEURX TXH VH IRUPDUD LQWHOHFWXDOPHQWH
QD $UJHQWLQD j TXDO HUD JUDWR VHQGR SDtV GH VXD DGPLUDomR &RQFOXLX
DÀUPDQGRTXHHPFDVRGHJXHUUDHQWUHGRLVRXPDLVSDtVHVDPHULFDQRV
HPXPDFODUDUHIHUrQFLDDR%UDVLOHj$UJHQWLQDDSRVLomRSDUDJXDLDVHULD
de neutralidade65.
Tais declarações foram de imediato contestadas pelo jornal
assuncenho La Libertad, ligado ao caballerismo. Segundo esta folha,
'HFRXG HUD GHWHVWDGR SHOR SRYR SDUDJXDLR VHQGR ´D HQFDUQDomR PDLV
DFDEDGD GD IDUVD GD YHQDOLGDGH H GD KLSRFULVLDµ La Libertad DÀUPRX
TXHDFDQGLGDWXUDGHFRXtVWDj3UHVLGrQFLDHUDLPSRVWD´SHODVEDLRQHWDV
62
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R. MENDOZA para chanceler ZEBALLOS, Of. Conf. e Res., Assunção, 1.12.1891. AMRECIC, Legaciones Argentinas Paraguay, Cx. 460.
ALMEIDA para PAULA SOUZA, of. 5, 2a. Sec., e 3, 1a. Sec., Assunção, 16.2 e 4.3.1893. AHI, MDBAOE, 201-2-5.
Idem, of. 8, 2a. Sec., Assunção, 6.4.1893. Ibidem.
Dr. José Segundo Decoud - su candidatura a la Presidencia del Paraguay - importantes declaraciones. El Nacional, Buenos
Aires, 23.3.1893 e transcrito por El Independiente, Asunción, 29.3.1893. Recorte anexo ao ofício da nota anterior.
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GR RÀFLDOLVPRµ 3RXFR DQWHV PDV QmR GHYLGR D HVVH DUWLJR La Libertad
pedira e recebera dinheiro da Legação brasileira, por criticar a atuação do
JRYHUQRSDUDJXDLRQDTXHVWmRGRVRÀFLDLVGDFDQKRQHLUD,QLFLDGRUD/LQV
GH$OPHLGDSDJRXSRULQLFLDWLYDSUySULDSHVRVDHVVHMRUQDOSRU´VH
PRVWUDUVHPSUH>@DPLJRVLQFHURGR%UDVLOµ66.
Na análise do representante brasileiro no Paraguai, José Segundo
Decoud, com suas declarações a El Nacional ´GHL[RX FDLU D PiVFDUD
FRPTXHQRVSURFXUDYDLOXGLUµ3DUD/LQVGH$OPHLGDHVVDVGHFODUDo}HV
mostravam ser seu autor um sincero amigo dos argentinos, contra os quais
MDPDLV FRQVHQWLULD TXH $VVXQomR À]HVVH XPD DOLDQoD67. O correto seria
raciocinar que Decoud, apesar de sua formação intelectual na Argentina e
GDGHSHQGrQFLDHFRQ{PLFDSDUDJXDLDFRPUHODomRDHVVHSDtVDLQGDDVVLP
se recusava a apoiá-la em caso de hipotética guerra com o Brasil. Não foi
essa, porém, a análise de Lins de Almeida, mas, sim, a de que Decoud era
antibrasileiro, informação que o presidente Floriano Peixoto reteve.
Lins de Almeida informou saber que Decoud buscava apoio do
JUXSR OLEHUDO ´GHGLFDGR DRV DUJHQWLQRVµ $ $UJHQWLQD SRU VXD YH]
tencionava trocar seu ministro em Assunção, Mendoza, que se indispusera
com o presidente González, por outro, com melhores condições para
´SURWHJHUµ D FDQGLGDWXUD GHFRXtVWD -i RV JHQHUDLV &DEDOOHUR H (VFREDU
declararam a Lins de Almeida suas simpatias pelo Brasil. Mesmo o
general Egusquiza, segundo aquele diplomata, estava descontente com o
SUHVLGHQWHSDUDJXDLRHDIDVWDUDVHGDLQÁXrQFLDDUJHQWLQDFRORFDQGRVH
ao lado do general Escobar. Corria o boato de que haveria um movimento
revolucionário contra González, se este insistisse em lançar a candidatura
presidencial de Decoud68.
Em maio de 1893, dois ministros ligados a Caballero, Rojas e Insfrán,
deixaram o governo González. Segundo R. Mendoza, ainda representante
argentino em Assunção, os membros do governo eram chamados de
´DUJHQWLQLVWDVµ H ´KRMH QmR VH HVFRQGHP FRPR DQWHV HVWUDQJHLURV H
PXLWRV SDUDJXDLRV SDUD IDODU GH DQH[DomRµ 7DPEpP HVVH GLSORPDWD
66
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José 2° Decoud. La Libertad, Asunción, 3.4.1893. Idem. ALMEIDA para PAULA SOUZA, Of. 2, Res., 5.4.1893. AHI,
MDBAOE, 201-2-5. Na noite de 10 de março de 1893, dois oficiais daquela canhoneira brasileira, em trajes civis, foram
a um baile, acompanhados de duas mulheres - “prostitutas”, segundo Lins de Almeida. Um deles, em um dos recantos
do edifício, tentou manter relações sexuais com uma das mulheres, sendo repelido. Houve escândalo, com esse oficial
berrando frente à recusa, e, ao ser interpelado por policiais, teria reagido fisicamente, o que levou à sua prisão e à de
seu companheiro. No Quartel da Polícia, os dois oficiais protestaram inocência e disseram que tinham sido roubados.
A Legação brasileira relatou que as acusações policiais eram forjadas e obteve, com alguma dificuldade, “satisfações”
do governo paraguaio pelo ocorrido. Conseguiu as mesmas satisfações pela interpelação, “por simples presunção”, do
maquinista da Iniciadora, que fora acusado de ferir um policial paraguaio. A atitude do governo paraguaio, de não liberar
de imediato esses três militares brasileiros, fora o motivo das críticas de La Libertad. ALMEIDA para João Felippe PEREIRA,
Ministro das Relações Exteriores, of. 16, res., 2a. Sec., Assunção, 11.8.1893. Idem, ibídem.
ALMEIDA para PAULA SOUZA, of. 11, res, 2a. Sec., Assunção, 12.4.1893. Id., ibid.
Id.
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FRQVLGHUDYD TXH ´JUDYHV DFRQWHFLPHQWRVµ HVWDYDP SRU RFRUUHU SRLV RV
JHQHUDLV(JXVTXL]DH&DEDOOHUR´KDELWXDGRVDGLVSRQHUGHORSDtVµQmRR
DEDQGRQDULDP´DRVQRYRVHOHPHQWRVTXHRVDIDVWDUDPGDFRLVDS~EOLFDµ69.
(PDJRVWR/LQVGH$OPHLGDFRPXQLFRXTXHFUHVFLD´OLJHLUDPHQWHµ
a candidatura presidencial do general Egusquiza, embora opinasse
&DEDOOHURQmRVHUHODYLiYHO&DEDOOHURDÀUPRXPDQWHUVXDFDQGLGDWXUD
e, logo em seguida, aliando-se com o general Escobar impôs uma derrota
ao governo ao levar o Senado a rejeitar, por unanimidade, contrato ad
referendum assinado pelo presidente González com a Paraguay Central
Railway Company Ltd. 7DO UHVXOWDGR GHVDJUDGRX ´SURIXQGDPHQWHµ DR
JUXSRSROtWLFRQRSRGHU´TXHWLQKDJUDQGHLQWHUHVVHQRQHJyFLRµ70.
Em meados de setembro, José Segundo Decoud estava novamente
em Assunção. Os generais Caballero e Escobar achavam-se, mais do que
QXQFDDIDVWDGRV´GRJUXSRDQWLSiWLFRHLPSRSXODUTXHURGHLDRSUHVLGHQWH
GD 5HS~EOLFDµ (VWH WHPLD D /HJDomR EUDVLOHLUD SRGHULD VHU WHQWDGR
D SUDWLFDU DOJXP DWR GH YLROrQFLD R TXH DJUDYDULD D VLWXDomR 7DO QmR
ocorreu e, em 18 de novembro, a Comissão Diretora do Partido Colorado
proclamou como candidatos a presidente e vice, respectivamente, o
general Caballero e o coronel Manoel A. Maciel, que teriam que ser
UDWLÀFDGRV SRU FRQYHQomR SDUWLGiULD 6XUSUHHQGHQGR D WRGRV 'HFRXG
UHQXQFLRX j VXD FDQGLGDWXUD HP IDYRU GDTXHOD GR PLQLVWUR GD *XHUUD
general Egusquiza, o qual, para candidatar-se, teria que abandonar o
0LQLVWpULRHFRPLVVRVHULDHQIUDTXHFLGDVXDLQÁXrQFLDSROtWLFD$VVLP
DQDOLVDYD/LQVGH$OPHLGD'HFRXGFRQYHQFHULD(JXVTXL]DDUHQXQFLDUj
sua candidatura para apoiá-lo71.
O novo representante argentino em Assunção, Juan M. Estrada,
FRQVLGHURXHPRXWXEURGHGHÀQLGDVDVFDQGLGDWXUDVSUHVLGHQFLDLV
GH&DEDOOHURH'HFRXG1RPrVVHJXLQWHLQWHUSUHWRXTXHDHVFROKDGD
FDQGLGDWXUD GH &DEDOOHUR SHOR 3DUWLGR &RORUDGR QmR VH RSXQKD j GH
'HFRXG PDV VLP j GH (JXVTXL]D 3DUD (VWUDGD KDYLD PRWLYRV SDUD
se temer transtornos, mas os numerosos argentinos que viviam no
3DUDJXDL HVWDYDP VH DEVWHQGR ´IHOL]PHQWHµ GH TXDOTXHU LQWHUYHQomR
nessa disputa política72.
Não era essa a análise de Lins de Almeida, alarmado com a situação
política paraguaia e a ameaça de uma anexação do país pela Argentina.
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MENDOZA para ZEBALLOS, nota conf., Assunção, 2.5.1893. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 558.
ALMEIDA para PEREIRA, Of. 18, 2a. Sec., e 13, 3a. Sec., 22.8 e 23.9.1893. AHI, MDBAOE, 201-2-5.
ALMEIDA para Alexandre Cassiano do NASCIMENTO, Ministro das Relações Exteriores, of. 26, 2a. Sec., Assunção,
22.11.1893. Idem.
Juan M. ESTRADA para o chanceler VIRASORO, nota conf., Assunção, 14.10 e 21.11.1893. AMRECIC, Legaciones Argentinas
- Paraguay, Cx. 516.
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3DUD HOH RV DUJHQWLQRV EXVFDYDP LPSRU VXD LQÁXrQFLD QR 3DUDJXDL
´QDWXUDOPHQWHFRPDLGHLDGHXPDIXWXUDDQH[DomRµ&RPWDOÀQDOLGDGH
soube o diplomata brasileiro, Buenos Aires apoiava, reservadamente,
as candidaturas a presidente e a Vice de Egusquiza e César Gondra. O
SULPHLUR VHUYLUD QR SDVVDGR QR H[pUFLWR DUJHQWLQR ´H QRV YRWD D PDLV
SURQXQFLDGDGHVDIHLomRµHQTXDQWR*RQGUDHUDGHVFHQGHQWHGHDUJHQWLQRV
HSRVVXtDFRPRRJUXSROLGHUDGRSRU'HFRXG´RVWHQVLYDVµVLPSDWLDVSHOD
terra de seus antepassados73.
3DUD /LQV GH $OPHLGD D LQÁXrQFLD EUDVLOHLUD QR 3DUDJXDL VHULD
VXSODQWDGDSHODGD$UJHQWLQDVHR%UDVLODVVLVWLVVH´LPSDVVtYHOµDDVFHQVmR
j 3UHVLGrQFLD SDUDJXDLD GH SHVVRDV TXH OKH HUDP UHFRQKHFLGDPHQWH
hostis. Isto posto, pediu o diplomata instruções ao Rio de Janeiro de como
DWXDUSRLVDWpHQWmRDÀUPRXPDQWLYHUDVHQHXWURDSHVDUGD´VLPSDWLDµ
TXH QXWULD SHOD FDQGLGDWXUD GH &DEDOOHUR H DLQGD D ´VLPSDWLDµ FRP
TXHYHULDDGRPLQLVWURGR,QWHULRU-RVp7RPiV6RVD´SRUVHUHPDPERV
DPLJRVGHFODUDGRVGHQRVVRSDtVµ74. Tais considerações, como comprova o
desenrolar dos acontecimentos em 1894, calaram fundo junto ao chefe do
Executivo brasileiro, Floriano Peixoto.
2 3DUWLGR &RORUDGR DFDERX SRU GLYLGLUVH HP GXDV WHQGrQFLDV
a caballerista e a egusquicista. O governo paraguaio implementou a
estratégia de anular a candidatura presidencial de Caballero, lançando a de
Egusquiza e, posteriormente, levar este candidato a renunciar em favor de
José Segundo Decoud. Assim, no dia 10 de dezembro um grupo dissidente
GR3DUWLGR&RORUDGR´FRPDFRDGMXYDomRRVWHQVLYDGRJRYHUQRµMXQWRX
cerca de 4.000 pessoas em praça pública, para proclamar as candidaturas de
Egusquiza e César Gondra. A maioria desses manifestantes era composta
de empregados públicos e trabalhadores do campo, dependentes das
autoridades locais75.
Em 9 de fevereiro de 1894 o governo brasileiro exonerou Lins de
Almeida de seu cargo no Paraguai, colocando-o em disponibilidade. O
GLSORPDWDHVWUDQKRXDPHGLGDDÀUPDQGRTXHVHPSUHFXPSULUDFRPVHXV
deveres e lamentou que, se a demissão ocorrera por motivos políticos, como
noticiaram os jornais do Rio de Janeiro, tivesse sido condenado sem direito
GHGHIHVD$ÀUPRX/LQVGH$OPHLGDTXHFRPRIXQFLRQiULRGLSORPiWLFR
REHGHFLDÀHOPHQWHDVRUGHQVGRJRYHUQREUDVLOHLUR$SDUHQWHPHQWHHVVH
diplomata foi vítima da situação política brasileira, surgindo suspeitas
VREUHVXDÀGHOLGDGHD)ORULDQR3HL[RWR(PGHPDUoRLins de Almeida
73
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ALMEIDA para NASCIMENTO, of. 17, res., 2a. sec., Assunção, 30.11.1893. AHI, MDBAOE, 201-2-5.
Idem, ibidem.
Id., of. 29, 2a. sec., 16.12.1893. Ibid.
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despediu-se do presidente González e, nesse mesmo dia, seu substituto,
o senador Amaro Cavalcanti – que viria a ser ministro do Supremo
Tribunal Federal na década de 1910 – comunicou ao governo paraguaio
sua chegada76.
Cavalcanti chegou a Assunção no dia 7 de março, acompanhado
do secretário de Legação Antonio Nunes Gomes Pereira. O novo
ministro Plenipotenciário e Enviado Extraordinário brasileiro trazia
instruções de apoiar a candidatura presidencial do general Caballero.
Este, segundo a Chancelaria brasileira, era quem mais probabilidade
WLQKD GH VHU HOHLWR H GHFODUDYDVH ´PXLWR DPLJR GR %UDVLOµ 6LQFHUR
RX QmR QHVVD DÀUPDWLYD ´FRQYpPQR SRUTXH QmR JR]D GD VLPSDWLD
GR JRYHUQR DUJHQWLQRµ 6HJXQGR HVVDV LQVWUXo}HV DV LQIRUPDo}HV GD
Legação brasileira apontavam que Buenos Aires apoiava a candidatura
GH(JXVTXL]D(VVDVPHVPDVLQVWUXo}HVDÀUPDYDPFRQWXGRVHULQMXVWD
a avaliação feita por Lins de Almeida sobre esse general. De todo modo,
DÀUPRXRFKDQFHOHU1DVFLPHQWRRDSRLRDRJHQHUDO&DEDOOHURHUDGHVHMR
pessoal de Floriano Peixoto77.
Prenunciando qual seria o caráter desse apoio, Floriano
assegurou, pessoalmente, que Cavalcanti disporia das canhoneiras
EUDVLOHLUDVQRSRUWRGH$VVXQomRHGRVUHFXUVRVÀQDQFHLURVTXHIRVVHP
necessários. A estação naval brasileira nesse porto existia desde 1869,
mas, em 1894, estava reduzida a duas canhoneiras – Taquari e Carioca
² FRP DSHQDV TXDWUR RÀFLDLV H SHTXHQD WULSXODomR &DYDOFDQWL SRUpP
não pensava em arriscar-se a uma intervenção, mesmo que secreta, em
favor de Caballero, sem antes conhecer os elementos de que dispunha o
general para vencer a sucessão presidencial78.
Era temerário o projeto intervencionista de Floriano no que se
UHIHUHDR3DUDJXDL$ÀQDOVHWRUQDGRS~EOLFRHVVHSURMHWRVHULDLQHYLWiYHO
o comprometimento das relações do Brasil com a Argentina, num
momento em que o poder militar brasileiro encontrava-se gravemente
comprometido, em virtude da revolta da Armada e da situação no Rio
Grande do Sul. Era verdade, porém, que também a Argentina vivia um
PRPHQWR GLItFLO $OpP GD FULVH ÀQDQFHLUD GH  HVVH SDtV DVVLVWLX
seguidas rebeliões provinciais entre fevereiro e setembro de 1893.
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Id., of. 6, 4a. sec., Assunção, 7.3.1894. Ibid. CAVALCANTI para NASCIMENTO, of. 3, 1a. sec., 10.3.1894. Id.
NASCIMENTO para CAVALCANTI, carta reservada, Rio de Janeiro, 14.2.1894. Id., MDBAD, 201-4-11.
CAVALCANTI para NASCIMENTO, of. res. s/n°, Assunção, 17.3.1894. Id., MDBAOE, 201-2-5. Esse ofício foi dirigido
diretamente ao Gabinete do chanceler, sem passar pela 2a. Seção, encarregada de assuntos políticos.
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A oposição ao governo central era de tal ordem que, em janeiro de 1895,
o presidente Luís Sáenz Peña viu-se obrigado a renunciar79.
O contexto interno argentino, bem como sua profunda vinculação
comercial e política com a Grã-Bretanha, reduziu a atenção que Buenos
Aires dava aos acontecimentos paraguaios nessa época. Floriano Peixoto,
QR HQWDQWR KRPHP GH HVFDVVD FXOWXUD H LQWHOLJrQFLD VHP EULOKR80,
GLÀFLOPHQWHWHULDRGLVFHUQLPHQWRSDUDFRQVLGHUDUWDLVDVSHFWRV3RGHVH
supor que a decisão do chefe de Estado brasileiro de intervir no Paraguai
tenha resultado de uma resposta direta e pessoal aos relatos alarmistas da
Legação em Assunção sobre os riscos da eleição de José Segundo Decoud
j3UHVLGrQFLD
Cavalcanti, imediatamente após chegar a Assunção, concluiu
TXH&DEDOOHURFRQWLQXDYDDPLJRGR%UDVLOHUDSRSXODUHSRGHULDFKHÀDU
uma revolução. Esse general, porém, mantinha-se reservado sobre sua
candidatura. Pretextando receio de perturbação da ordem pública,
o presidente González arregimentava forças e gastava dinheiro com
ÀQDOLGDGH SROtWLFD 7DO IDWR VHJXQGR &DYDOFDQWL LPSHGLULD &DEDOOHUR
GH YHQFHU D HOHLomR SUHVLGHQFLDO H[FHWR VH HPSUHJDVVH PHLRV LGrQWLFRV
e superiores. Quanto a Egusquiza, uma vez eleito presidente, seria,
segundo alguns, inimigo do Brasil. Cavalcanti, no entanto, ainda não
formara opinião a respeito81. Sobre Decoud, porém, havia um consenso:
´pDGYHUViULRGR%UDVLOHWmRDPLJRGD5HS~EOLFD$UJHQWLQDµ82.
'HFRUULGRXPPrV&DYDOFDQWLDSUR[LPRXVHGH(JXVTXL]D(VVH
JHQHUDOÀ]HUDVDEHUDRGLSORPDWDSRULQWHUPpGLRGHDPLJRVHPHVPR
SHVVRDOPHQWH´TXHpDPLJRGR%UDVLOHVHIRUHOHLWRVrORiDLQGDPDLV
GHVHMDQGR HVWUHLWDU UHODo}HV FRQRVFRµ 'D FRQYHUVD FRP R (JXVTXL]D
Cavalcanti concluiu que o presidente González pretendia lançar a
candidatura de Decoud no último momento e, com esse intuito, queria
TXH HVVH JHQHUDO GHL[DVVH GH SRVWXODU D 3UHVLGrQFLD (VVH GLSORPDWD
porém, incentivou Egusquiza a manter sua candidatura, alimentando
nele esperanças de que, se eleito, receberia o apoio brasileiro, inclusive
com a perspectiva da construção de uma via férrea que ligasse o
Paraguai a um dos portos brasileiros83. Cavalcanti retomou uma questão
importante para o desenvolvimento paraguaio, que não poderia deixar
indiferente a Egusquiza.
79
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CARRANZA, Ambrosio Romero. Historia política de la Argentina; desde 1862 hasta 1928. Buenos Aires: Ediciones Pannedille,
1975, pp. 391-396.
BELLO, p. 83.
CAVALCANTI para NASCIMENTO, of. res. s/n°, Assunção, 17.3.1894. AHI, MDBAOE, 201-2-5.
Idem, of. 2, res., 2a. Sec., Assunção, 3.4.1894. Ibid.
Id., ofícios 2 e 5, res., 2a. sec., 3.4 e 16.4.1894. Ibid.
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(QTXDQWRLVVRRSUHVLGHQWH*RQ]iOH]EXVFRXREWHUDGHVLVWrQFLD
GD FDQGLGDWXUD GH &DEDOOHUR RIHUHFHQGROKH YDQWDJHQV ÀQDQFHLUDV (VVH
general era devedor de mais de 200.000 pesos paraguaios ao Banco
Nacional, instituição estatal. Ao mesmo tempo, Egusquiza queixou-se a
Cavalcanti de que, embora tivesse apoio militar para sua candidatura,
não dispunha de dinheiro. O ministro da Guerra mostrou-se enfurecido
´FRPRSDUWLGRDUJHQWLQRH>FRP@'HFRXGµRTXHOHYRXRUHSUHVHQWDQWH
brasileiro a concluir que, se Egusquiza recebesse ajuda monetária da
/HJDomR´FRQWLQXDUiVHPG~YLGDDVHUXPDPLJRFHUWRGR%UDVLOFDVRIRU
HOHLWRµ)UHQWHDHVVDVTXHVW}HVGHGLQKHLUR&DYDOFDQWLSHGLXLQVWUXo}HV
DR5LRGH-DQHLURVREUHDSRVVLELOLGDGHGHFRQWULEXLomRÀQDQFHLUDSDUDDV
candidaturas desses generais e, em caso de resposta positiva, qual seria o
OLPLWHGRPRQWDQWH(PÀQVGHDEULOD6HFUHWDULDGH(VWDGRUHVSRQGHXTXH
´RSRUWXQDPHQWHµRJRYHUQREUDVLOHLURUHVROYHULDVREUHRSHGLGRGHUHFXUVRV
ÀQDQFHLURV'XDVVHPDQDVGHSRLVD&KDQFHODULDEUDVLOHLUDDXWRUL]RXVXD
/HJDomR QR 3DUDJXDL D FRQWULEXLU ÀQDQFHLUDPHQWH SDUD DTXHODV GXDV
candidaturas, e, pelo que se depreende da documentação, também seriam
enviados navios de guerra84. As belonaves seriam instrumento de pressão
psicológica contra os simpatizantes da candidatura Decoud.
Convencido de que seria traído por González, Egusquiza
aproximou-se de Caballero. Para Cavacanti o presidente paraguaio
PDQWLQKDSRVWXUD´ÀUPHµQRVHQWLGRGHREWHUDLQGDTXHSHODIRUoDD
YLWyULD GD FDQGLGDWXUD GH 'HFRXG H FRPR FRQVHTXrQFLD VXD HYHQWXDO
TXHGDGRSRGHU´QmRVHULDLPSRVVtYHOµ85. Nessa mesma época, Juan M.
(VWUDGDUHSUHVHQWDQWHDUJHQWLQRHP$VVXQomRDÀUPRXTXHDVXFHVVmR
SUHVLGHQFLDO WLQKD ´VH FRPSOLFDGRµ FRP R VXUJLPHQWR GH XPD WHUFHLUD
candidatura, a de Benjamin Aceval, lançada pelos liberais (e que sequer
era considerada nas análises da Legação brasileira). Para Estrada, a
TXHVWmRQmRVHVLPSOLÀFDULDSRLVHPERUDVHGLVVHVVHTXHDFDQGLGDWXUD
de Egusquiza seria retirada, ainda assim seria substituída pela de
Decoud86 'D FRUUHVSRQGrQFLD HQYLDGD SHOD /HJDomR DUJHQWLQD QR
Paraguai depreende-se que os argentinos estavam mal informados sobre
o encaminhamento da sucessão presidencial, distantes, portanto, de um
HQYROYLPHQWRGLUHWRGHDSRLRjFDQGLGDWXUDGH-RVp6HJXQGR'HFRXG
84
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Id., of. 4, s/sec., Assunção, 24.5.1894. Ibid. Id., of. 6, res. e tel. cifr., 2a. Sec., Assunção, ambos datados de 4.6.1894.
Ibid. NASCIMENTO para CAVALCANTI, of. res. 3 e 4, 2a. rec., Rio de Janeiro, 27.4 e 10.5.1894. Id., MDBAD, 2014-11.
CAVALCANTI para NASCIMENTO, of. 5, Res., Assunção, 30.5.1894. Id., MDBADE, 201-2-5.
Juan M. ESTRADA para o chanceler Eduardo COSTA, nota conf., Assunção, 29.5.1894. AMRECIC, Legaciones Argentinas
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*RQ]iOH] EHP TXH WHQWRX VLPSOLÀFDU D VLWXDomR SURSRQGR D
retirada das candidaturas de Egusquiza e Caballero, o que seria a garantia
da vitória para Decoud, posto que os liberais não tinham qualquer chance
eleitoral. Para tanto, o presidente reuniu ambos os generais para exigir
que renunciassem a suas candidaturas, em nome do patriotismo, em favor
de um terceiro candidato que unisse as forças políticas para o bem do
Paraguai. Essa iniciativa fracassou, pois Cavalcanti, reconhecendo que a
vitória de Decoud seria inevitável se não tomasse alguma iniciativa, já
JDUDQWLUDDHVVHVGRLVJHQHUDLVFDQGLGDWRVUHFXUVRVÀQDQFHLURVSDUDVXDV
campanhas eleitorais. Tais recursos, segundo o representante brasileiro,
eram necessários principalmente para mobilizar a população do interior
do país. Assim, com a garantia de envio de recursos por parte do Ministério
das Relações Exteriores brasileiro, Cavalcanti fez a promessa de ajuda
ÀQDQFHLUD D &DEDOOHUR H (JXVTXL]D GHVGH TXH DPERV ´SURFHGHVVHP GH
PRGRTXHPHHUDDVVHJXUDGRµ87.
Egusquiza, convencido de que a candidatura de Decoud estava
para ser lançada pelo presidente González, enviou-lhe uma nota, em 9
de junho, comunicando que tinha tomado os quartéis durante a noite e
VROLFLWDQGROKHTXHUHQXQFLDVVHj&KHÀDGR(VWDGR*RQ]iOH]UHFXVRXVH
e foi conduzido a um quartel, onde estavam Caballero e Egusquiza, os
TXDLVIUHQWHjLQVLVWrQFLDGRSUHVLGHQWHHPPDQWHUVHQRSRVWRODQoDUDP
um manifesto com sua versão dos acontecimentos. No dia seguinte, 10 de
MXQKRR&RQJUHVVRSDUDJXDLRUHXQLXVHHGHWHUPLQRXVHPMXVWLÀFDWLYDV
TXHR9LFHSUHVLGHQWH0DUFRV0RUtQLJRDVVXPLVVHD&KHÀDGR(VWDGR
Morínigo, aliás, era casado com uma sobrinha de Caballero88.
O representante argentino em Assunção, Juan M. Estrada fez uma
análise retrospectiva do golpe de Estado. Apontou para a instabilidade
criada pela divisão do Partido Colorado entre as facções dos generais
Caballero e Egusquiza na campanha da sucessão presidencial. O quadro
político agravou-se devido ao estado de corrupção do país, que tornava
D 3UHVLGrQFLD DLQGD PDLV DWUDHQWH SHORV ´EHQHItFLRVµ TXH SRGHULD JHUDU
Além disso, acirrou-se a rivalidade entre militares e civis (José Segundo
'HFRXG HUD PDO YLVWR QRV TXDUWpLV  $ HVVD UHDOLGDGH DÀUPRX (VWUDGD
acrescentou-se o fato de Egusquiza não gozar de popularidade, o que
levou González a retirar-lhe o apoio político e transferi-lo para Decoud,
TXH HUD ´VXPDPHQWH GHVSUHVWLJLDGRµ QR 3DUDJXDL $VVLP &DEDOOHUR H
Egusquiza acabaram por unir-se, derrubando o presidente da República.
Estrada afastou a possibilidade da participação da diplomacia brasileira
87
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CAVALCANTI para NASCIMENTO, of. 6, res. e cifr., 2a. Sec., Assunção, 4.6.1894. AHI, MDBAOE, 201-2-5.
FREIRE ESTEVES, p. 75.
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QRJROSHDÀUPDQGRTXHHVWDVHDEVWLQKDGHWRGDLQWHUYHQomRQRVDVVXQWRV
internos paraguaios89 -i R &{QVXO IUDQFrV HP $VVXQomR DQDOLVRX TXH R
golpe resultou do apoio ativo de González a Decoud e pelo fato de este ser
FRQVLGHUDGRXPSDUWLGiULRGDDQH[DomRGR3DUDJXDLj$UJHQWLQD90.
Tendo em vista a história política paraguaia e, ainda, o fato de que
-RVp6HJXQGR'HFRXGQmRJR]DYDGHWUkQVLWRQDVRFLHGDGHGHVHXSDtV
quer entre civis, quer entre militares, compreende-se o erro de análise
de Estrada. De fato, os acontecimentos indicavam a possibilidade de
deposição de González, independentemente da atuação de Cavalcanti.
Este, porém, teve parte ativa nos acontecimentos, apresentando-se,
QRV VHXV RItFLRV j &KDQFHODULD EUDVLOHLUD FRPR PHQWRU LQWHOHFWXDO H
ÀQDQFLDGRUGRJROSH2HUURGHDQiOLVHGH(VWUDGDTXDQWRjSDUWLFLSDomR
da diplomacia brasileira na deposição de González demonstra a discrição
com que atuou Cavalcanti.
Em ofício que enviou ao Rio de Janeiro, recém-consumado o golpe
de Estado, Cavalcanti sintetizou os acontecimentos. Escreveu, então,
que González passara a apoiar abertamente a candidatura de Decoud
HSRULVVR´UHVROYLPHDUHFRUUHUDRPHLRH[WUHPRµ3DUDRGLSORPDWD
brasileiro, a derrubada de González era o único meio de evitar a eleição
GH'HFRXGj3UHVLGrQFLDRTXDOSRGHULDDQH[DUR3DUDJXDLj$UJHQWLQD
5HODWRX &DYDOFDQWL TXH FRP FDXWHOD ´HX KDYLD FRQVHJXLGR WRUQDU R
general Egusquiza pessoa inteiramente minha, e como este tinha o
prestígio na força pública [entre a tropa], não foi muito difícil para mim
ID]rORDFHLWDUHH[HFXWDURSODQRTXHHXPHVPRWUDFHLµ3DUDRJROSHGH
Estado ser bem-sucedido era necessário o apoio dos generais Caballero e
(VFREDURTXHIRLFRQVHJXLGR´QmRVyUHSDUWLQGRVHDVgraças do futuro
e certos favores, como ainda porque a revolução chamava já ao poder o
6U0DULR0RUtQLJRµ91.
González, segundo Cavalcanti, planejou obter as renúncias das
candidaturas de Egusquiza e Caballero e, além disso, neutralizar a força
naval brasileira fundeada na baía de Assunção com a chegada de navios de
guerra argentinos. Nesse contexto, Decoud seria chamado de Montevidéu,
RQGH FRQWLQXDYD j IUHQWH GD /HJDomR SDUDJXDLD SDUD DVVXPLU VXD
candidatura presidencial já com a vitória garantida. Cavalcanti destacou
TXHVHWLYHVVHUHFHELGRRGLQKHLURGR5LRGH-DQHLURFRPDQWHFHGrQFLD
89
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ESTRADA para COSTA, nota conf., Assunção, 16.6.1894. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 516.
M. N. FRANÇOIS para o chanceler M. HANOTAUX, Assunção, 17.6.1894 in: QUELL, H. Sanchez. Historia de las relaciones
entre Francia y Paraguay (de Napoleón III y Solano López a De Gaulle y Stroessner). Asunción: Casa América, 1980,
p. 64.
CAVALCANTI para NASCIMENTO, of. conf. s/nº, 2a. sec., Assunção, 10.6.1894. AHI, MDBAOE, 201-2-5. Trecho em
destaque no original.
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´WHULDWLGRWDOYH]RSRUWXQLGDGHGHGRPLQDUDVFRLVDVGHPRGRGLYHUVRµ
pois, para tanto, já preparara o terreno92.
Cavalcanti não esclareceu que modo diverso seria esse. Parece
OyJLFR TXH VHULD SHOR ÀQDQFLDPHQWR GDV FDQGLGDWXUDV GH (JXVTXL]D H
Caballero, as quais, sendo mais populares que a de Decoud, tenderiam
– uma ou outra – a impor-se no Partido Colorado, pela distribuição
de dinheiro entre as lideranças partidárias. Esse dinheiro, contudo,
não chegou a tempo de inviabilizar o lançamento da candidatura de
'HFRXGOHYDQGR&DYDOFDQWL´DUHFRUUHUDRPHLRH[WUHPRµGRJROSH(VVH
representante atuou pressionado pela possibilidade, iminente na ótica da
imprensa local e dos seguidores de Decoud, de que Caballero e Egusquiza
FHGHVVHP DR RÀFLDOLVPR 'DGR R JROSH &DYDOFDQWL UHDÀUPRX DR 5LR GH
Janeiro que precisava do dinheiro para cumprir a sua parte do acordo
FRP RV JROSLVWDV TXH H[HFXWDUDP ´WXGR TXDQWR PH KDYLDP DÀDQoDGRµ
UHDOL]DQGR R PRYLPHQWR ´VHP GHUUDPDUVH XPD JRWD GH VDQJXHµ
,QIRUPRX HVVH GLSORPDWD TXH SRU VXD H[LJrQFLD IRUD PDUFDGD HOHLomR
presidencial e que, qualquer que fosse o eleito, Caballero ou Egusquiza,
´VHUiXPDPLJRµGR%UDVLO93.
Cavalcanti assumiu a responsabilidade de pagar as despesas
GR JROSH ´H R PHX FRPSURPLVVR Mi QmR p LQIHULRU D FLQFR PLO OLEUDV
WHQGR WDOYH] GH DWLQJLU VHLV PLO OLEUDV >HVWHUOLQDV@µ $SHQDV QR LQtFLR
GH MXOKR &DYDOFDQWL DFXVRX R UHFHELPHQWR GH UHFXUVRV ÀQDQFHLURV SRU
intermédio do Banco Italiano del UruguaySDUDDV´GHVSHVDVHVSHFLDLVµH
TXHLPHGLDWDPHQWH´GHLOKHVGHVWLQRµUHVWDQGROLEUDVVHPJDVWDU94.
&DYDOFDQWL GHVSHQGHX DÀQDO  OLEUDV HVWHUOLQDV FRP RV JHQHUDLV
paraguaios para que derrubassem González95.
Pouco depois do golpe de Estado, o representante argentino em
Assunção, Juan Estrada, analisou as perspectivas da eleição presidencial
SDUDJXDLD$ÀUPRXTXHSDUDD$UJHQWLQDDHOHLomRGH(JXVTXL]DVHULD
melhor do que a de Caballero e, quanto ao candidato liberal, Benjamin
Aceval, não via nenhuma possibilidade em seu triunfo. O desejo de
(VWUDGDUHDOL]RXVHSRLVQDVSDODYUDVGH&DYDOFDQWL´DVFRLVDVWRPDUDP
QRYRHGLYHUVRDVSHFWRµWHQGR&DEDOOHURGHVLVWLGRGHVXDFDQGLGDWXUDHP
favor de Egusquiza96.
92
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Idem, ibidem.
Id., ibid.
Id., of. s/n, conf., Assunção, 3.7.1894. Ibid.
Documentos de 1894, arquivados no volume referente à correspondência enviada ao Ministério das Relações Exteriores,
em 1917, pela Legação brasileira em Assunção: “Telegrama do Banco Italiano comunica ter 150 contos á disposição do
Ministro Cavalcanti”; “Telegrama do Banco Italiano comunicando embarque de 5.618 libras esterlinas.” CAVALCANTI para
NASCIMENTO, of. conf s/n, Assunção, s/d. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
ESTRADA para COSTA, nota conf., Assunção, 25.8.1894. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 516. CAVALCANTI
para NASCIMENTO, of. res., Assunção, 26.6.1894. AHI, MDBAOE, 201-2-5.
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Cavalcanti considerou que estaria concluída sua missão assim
TXH HQWUHJDVVH R GLQKHLUR DRV WUrV JHQHUDLV SDUDJXDLRV H VH UHDOL]DVVHP
as eleições presidenciais. Nessas condições, solicitou, já em 10 de julho,
que fosse autorizada sua retirada de Assunção. O vice-presidente Marcos
Morínigo concluiu o mandato de González e transmitiu, em 25 de
novembro de 1894, o poder para o presidente eleito, general Egusquiza.
8PPrVDQWHVFRQWXGRR5LRGH-DQHLURMiSHUPLWLUDD&DYDOFDQWLUHWLUDUVH
do Paraguai, mesmo porque logo a seguir, em 15 de novembro, terminava
RJRYHUQRGH)ORULDQR3HL[RWRHFRPHOHD´5HS~EOLFDGDV(VSDGDVµ97.

3 - Diplomacia defensiva
(P  GH QRYHPEUR GH  WHYH ÀP QR %UDVLO D ´5HS~EOLFD
GDV (VSDGDVµ (QTXDQWR RV PLOLWDUHV ÁRULDQLVWDV RFXSDYDPVH HP
sufocar as rebeliões da Armada e os federalistas gaúchos, as oligarquias
criaram condições para ocupar o poder central. Nascido para salvar o
princípio federativo, o governo Floriano Peixoto contou com o apoio do
SDUWLGR 5HSXEOLFDQR 3DXOLVWD ´SULQFLSDO UHSUHVHQWDQWH GRV LQWHUHVVHV
H[SRUWDGRUHVµ TXH GHVHMDYDP FRQWURODU R JRYHUQR HVWDGXDO $ SRVVH GH
3UXGHQWH GH 0RUDHV QD 3UHVLGrQFLD QDTXHOD GDWD FRQVROLGRX D RUGHP
FLYLOHVROLGLÀFRXRSULQFtSLRIHGHUDWLYR$SDFLÀFDomRLQWHUQDGRSDtVH
a estabilidade política só aconteceram no governo seguinte, de Campos
6DOOHV   JUDoDV j ´SROtWLFD GRV JRYHUQDGRUHVµ 3RU HVWD R
governo federal apoiava as situações estaduais que, em troca, elegiam para
o Congresso Federal apenas deputados que apoiassem o poder central98.
$ PDLRU HVWDELOLGDGH LQWHUQD QR SHUtRGR  UHÁHWLXVH
na política externa brasileira. O Ministério das Relações Exteriores teve,
com Prudente de Moraes, dois titulares, Carlos Augusto de Carvalho
(1894-1896) e Dionísio Evangelista de Castro Cerqueira (1896-1898). Com
Campos Salles, apenas Olyntho de Magalhães. Pôde, assim, a política
externa brasileira amadurecer posições quanto ao continente e ter na
DPL]DGH QRUWHDPHULFDQD VXD ´QRWD IXQGDPHQWDOµ99. Com relação ao
Paraguai, o Rio de Janeiro teve postura mais segura e consistente do que a
dos dois primeiros governos republicanos, embora limitada pela precária
VLWXDomRÀQDQFHLUDEUDVLOHLUD
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CAVALCANTI para NASCIMENTO, of. conf. s/n e 19, 1a. sec., Assunção, 10.7 e 24.10.1894. AHI, MDBAOE, 201-2-5.
PERISSINOTTO, pp. 102-103.
CERVO; BUENO, p. 160.
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a) Erva-mate e terras
Após a partida de Amaro Cavalcanti, em outubro de 1894, o
secretário Antonio Nunes Gomes Pereira assumiu interinamente a
Legação no Paraguai. Esse encarregado de negócios chamou a atenção da
&KDQFHODULD EUDVLOHLUD SDUD D WRWDO GHSHQGrQFLD SDUDJXDLD HP UHODomR j
Argentina e para o abandono em que o Brasil deixara o país guarani, cuja
LQGHSHQGrQFLDPDQWLQKDVHJUDoDVDRIRUWHVHQWLPHQWRQHVVHVHQWLGRSRU
parte de sua população. Para Gomes Pereira o Brasil deveria oferecer uma
alternativa para o escoamento dos produtos paraguaios com a construção
GHXPDIHUURYLDGRODGREUDVLOHLURTXHSHUPLWLULDDLQGDLQFRUSRUDU´GH
IDWRjFRPXQKmRQDFLRQDOµR0DWR*URVVR$QDOLVRXHVVHGLSORPDWDTXH
a Argentina, em atitude contraproducente, pretendia reduzir o Paraguai
j PLVpULD SDUD IDFLOLWDU VXD LQFRUSRUDomR HQTXDQWR QR SODQR SROtWLFR
FRORFDYDVHSRUGHWUiVGR3DUWLGROLEHUDOLQVXÁDQGRRDFULWLFDURJRYHUQR
paraguaio pela tentativa de delimitação da fronteira com a Bolívia100.
Outro tema que ocupou Gomes Pereira foi a falta de pagamento
GDV WUrV ~OWLPDV OHWUDV SURPLVVyULDV GH XP WRWDO GH QRYH UHIHUHQWHV
j GtYLGD GD (VWUDGD GH )HUUR SDUDJXDLD FRP R 7HVRXUR EUDVLOHLUR
As sétima e oitava letras encontravam-se atrasadas, num montante,
respectivamente, de 20.720 e 13.100 pesos-ouro, e como o Banco Nacional
del Paraguay, responsável por esses papéis, entrara em liquidação, também
a última promissória, num valor de 24.039,49 pesos-ouro, deixou de ser
resgatada. Sendo o governo paraguaio avalista desses documentos de
crédito, Gomes Pereira conversou com o ministro das Relações Exteriores,
+pFWRU 9HOD]TXHV VREUH R DVVXQWR FRP FRUWHVLD GHYLGR DR ´HVWDGR
YHUGDGHLUDPHQWH GHVHVSHUDGRU GDV ÀQDQoDV GHVWH SDtVµ (VVD VLWXDomR
DÀUPRXRGLSORPDWDGHFRUULDGRVLPSRVWRVSURLELWLYRVTXHD$UJHQWLQD
cobrava sobre a importação de tabaco, produto que fora, juntamente com
a erva-mate, o de maior exportação paraguaia. A partir dessa nova taxação
o tabaco praticamente deixou de ser cultivado, criando para o Paraguai
XPD´GHVHVSHUDGRUDµFULVHÀQDQFHLUD101.
Em 7 de março de 1895 o novo ministro residente do Brasil em
Assunção, Henrique Lisboa, entregou as credenciais ao presidente
Egusquiza. O diplomata tinha instruções de não intervir, sob qualquer
forma, na política interna paraguaia. No primeiro ofício em que analisou o
FHQiULRSROtWLFRORFDOHVVHUHSUHVHQWDQWHDÀUPRXTXHDSyVDQRVGHIDOVD
100
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PEREIRA para NASCIMENTO [Carlos Augusto de Carvalho, porém, era chanceler desde 15.11.1894], of. 15, res., 2a. sec.,
Assunção, 30.11.1894. AHI, MDBAOE, 201-2-5.
Idem, of. 4, 2a. sec., Assunção, 8.2.1895. Ibidem, 201-2-6.
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vida constitucional no Paraguai, esta parecia ir se tornando verdadeira. O
LQGtFLRSDUDWDQWRHUDRÀPGRPRQRSyOLRGDVIXQo}HVS~EOLFDVSRUSDUWHGR
3DUWLGR&RORUDGR*UDoDVjSROtWLFDGHFRQFLOLDomRVHJXLGDSRU(JXVTXL]D
nas eleições legislativas os colorados, conforme acordo feito com o
Partido liberal, não lançaram candidatos em alguns distritos. Foi possível,
assim, que a oposição liberal passasse a ter representação no Legislativo,
contando com duas cadeiras, de um total de 13, no Senado, e cinco de
XPWRWDOGHQD&kPDUD/RJRSRUpPEURWDUDPGLVVLGrQFLDVHQWUHRV
liberais, com alguns deles acusando os correligionários eleitos de terem
transigido com a situação dominante. Havia, por outro lado, colorados
TXHL[DQGRVHGHTXHRSDFWRHOHLWRUDOIRUDSUHMXGLFLDOjLQÁXrQFLDGHVHX
partido102 1R ÀQDO R 3DUWLGR OLEHUDO GLYLGLXVH HP GXDV IDFo}HV D GRV
cívicos e a dos radicais, tendo como principais líderes, respectivamente,
Benigno Ferreira e Cecílio Báez.
Logo no início dos trabalhos do Congresso paraguaio em 1895,
os legisladores liberais romperam o clima de entendimento. Saíram
HP YLROHQWD RSRVLomR D $JXVWtQ &DxHWH TXH HUD ´D SULPHLUD ÀJXUD GR
0LQLVWpULRµGHYLGRjLPSRUWkQFLDGHVXD3DVWDDGD)D]HQGDHDLQGD
SHORIDWRGHUHSUHVHQWDUQRJRYHUQRRJHQHUDO&DEDOOHUR´TXHpDLQGDR
PDLVIRUWHVXVWHQWiFXORGDVLWXDomRµ103.
Na mensagem enviada na abertura das sessões do Congresso de
RSUHVLGHQWH(JXVTXL]DDÀUPRXTXHDVLWXDomRGRSDtVHUDGDVPDLV
favoráveis. Tão surpreendente assertiva era baseada em argumentos que
´PDOSRGHPVHUDFHLWRVGLDQWHGDHYLGrQFLDGDSURJUHVVLYDGHFDGrQFLDµ
HFRQ{PLFDHVRFLDOGR3DUDJXDL´HPTXHWXGRpSULPLWLYRµ$VYLDVGH
comunicação eram precárias, tornando o transporte difícil e perigoso,
aspecto este agravado pela ação de criminosos, mesmo nas cercanias
GH$VVXQomR2PDWHULDOGD~QLFDHVWUDGDGHIHUURHVWDYD´HPUXtQDVµ
e a educação primária encontrava-se abandonada. Comparada com
a situação de cinco anos antes, quando servira como secretário em
Assunção, Henrique Lisboa viu o Paraguai pior em todos os sentidos;
seus poucos cidadãos cultos estavam desanimados e, os que podiam,
HPLJUDYDP GHÀQLWLYDPHQWH SDUD D $UJHQWLQD (VVH GLSORPDWD IRL
102
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LISBOA para CARVALHO, of. res. 1, 3a. sec., Assunção, 28.5.1895. Ibid., Acréscimos, 201-4-6. Idem, of. 8, 2a. Sec.,
22.3.1895. Ibid., MDBAOE, 201-2-5. Egusquiza foi o primeiro presidente paraguaio a criar condições para membros
da oposição participarem dos órgãos governamentais. CABALLERO AQUINO, Ricardo. El egusquicismo: el primer
intento de gobierno pluralista in: Historia Paraguaya. Asunción, Academia Paraguaya de la Historia XXXV: II, 1995,
p. 210.
Id., of. 16, 2a. sec., Assunção, 15.5.1895. Ibid., 201-2-5.
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informado de que as intenções de Egusquiza eram sinceras, mas,
FRPHQWRX´DVXDFDSDFLGDGHQmRpJUDQGHHRVVHXVDX[LOLDUHVQmRHVWmR
jDOWXUDGDVH[LJrQFLDVGRPRPHQWRµ104.
1RPrVVHJXLQWHjVXDFKHJDGD+HQULTXH/LVERDIRLSURFXUDGRSRU
Agustín Cañete, que acumulava interinamente as Relações Exteriores com
o Ministério da Fazenda. Cañete mostrou-se preocupado com o fato de
TXHHPXPSRVVtYHOFRQÁLWRHQWUHR&KLOHHD$UJHQWLQDXPGHVVHVSDtVHV
SURYRFDVVHXPHQYROYLPHQWRSDUDJXDLR$ÀUPRXWHPHUSULQFLSDOPHQWH
que Buenos Aires estabelecesse uma aliança com a Bolívia e, ainda, que
buscasse contar com o apoio do Paraguai. Frente a tais preocupações,
Cañete quis saber qual seria a posição brasileira, argumentando que uma
GHFODUDomRGHQHXWUDOLGDGHSDUDJXDLDVHULD´ULGtFXODµFDVRQmRFRQWDVVH
FRPR%UDVLODDSRLiOD´SHORVPHQRVPRUDOPHQWHµ$UJXPHQWRX&DxHWH
que seu país, sozinho, não teria meios de fazer respeitar sua neutralidade
em uma guerra caso os argentinos se valessem do rio Paraguai para manter
contato com os bolivianos105. Esquecia-se de que também Buenos Aires
tinha assinado com Assunção tratado sobre a livre navegação daquele rio
HSRUWDQWRWHULDGLUHLWRjPHVPDDLQGDTXHHPFDVRGHJXHUUD
Henrique Lisboa respondeu, em caráter pessoal, crer que o Brasil
procuraria manter a neutralidade paraguaia. O diplomata viu na iniciativa
de Cañete a necessidade de o governo paraguaio resolver se convinha,
ou não, fazer aprovar pelo Congresso do país o tratado fronteiriço
assinado com a Bolívia. Se esse acordo internacional não fosse aprovado
pelo Legislativo paraguaio, o que de fato ocorreu, e se La Paz se aliasse
j $UJHQWLQD FRQWUD R &KLOH RV EROLYLDQRV SRGHULDP RFXSDU R WHUULWyULR
TXH DTXHOH DFRUGR OKHV DWULEXtD QD PDUJHP GR ULR 3DUDJXDL D ÀP GH
aproximarem-se de sua aliada. Meses antes, em janeiro de 1895, Egusquiza
MiGHPRQVWUDUD´UHFHLRVµHPUHODomRDRVEROLYLDQRVHPDQLIHVWDUDGHVHMR
GHFRQWDUFRPDSRLREUDVLOHLUR(UD´HYLGHQWHµSDUD+HQULTXH/LVERDR
interesse do Paraguai em apoiar-se no Brasil para manter sua integridade
territorial106.
1R SODQR ÀQDQFHLUR R JRYHUQR (JXVTXL]D SURFXURX UHJXODUL]DU
a situação da dívida externa. Solicitou, para tanto, um empréstimo ao
governo brasileiro no valor de 200.000 libras esterlinas. As negociações
nesse sentido foram encaminhadas, junto a Henrique Lisboa, por
XP LQWHUPHGLiULR 5LFDUGR $QWRQLR 0HQGHV *RQoDOYH] SRUWXJXrV
104
105
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Id., of. 11, 2a. sec., Assunção, 2.4.1895. Ibid.
Id., of. 1, Res., 2a. sec., Assunção, 11.4.1895. Ibid.
Id. Não foi encontrada a resposta do Rio de Janeiro à consulta de Lisboa. Sobre o Tratado de Limites entre o Paraguai
e a Bolivia, de 1884, veja-se: SCAVONE YEGROS, Ricardo. Las relaciones entre el Paraguay y Bolivia en el siglo XIX.
Asunción: ServiLibro, 2004, pp. 403-454.
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naturalizado brasileiro, que se enriquecera no Paraguai e era a pessoa
GH PDLRU LQÁXrQFLD MXQWR D (JXVTXL]D HP DVVXQWRV HFRQ{PLFRV 2 5LR
de Janeiro, por sua vez, tinha interesse na construção de uma ferrovia
TXH SDUWLQGR GH 9LOODUULFD FKHJDVVH j IURQWHLUD FRP R %UDVLO QR $OWR
3DUDQi+HQULTXH/LVERDDSyVDÀUPDUTXHR%UDVLOWLQKDERDGLVSRVLomR
no que se referia ao pedido de empréstimo, pois o progresso paraguaio
repercutiria favoravelmente sobre Mato Grosso, insinuou uma concessão
IHUURYLiULDFRPRFRQWUDSDUWLGD2WUHFKRGHVWDQmRIRLHVSHFLÀFDGRSDUD
HYLWDU ´H[DJHUDGDV SUHWHQV}HVµ SRU SDUWH GH (JXVTXL]D R TXDO DFDERX
por sugerir que uma companhia brasileira poderia explorar a ferrovia
Assunção a Villarrica e Pirapó107.
Tal ferrovia era controlada por ingleses, que a administravam mal
e descumpriam os termos do contrato de concessão, o que permitiria ao
governo paraguaio retomá-la a baixo preço. Embora não interessasse ao
governo brasileiro o trecho entre a capital e Villarrica, Henrique Lisboa
concordou com a oferta para, mais tarde, tentar retomar a discussão do
trajeto até a fronteira brasileira. De fato, esse diplomata logo sugeriu ao
governo paraguaio que seria mais vantajosa a ligação de ferrovia brasileira
com aquelas já construídas ou concedidas no Paraguai, de modo a ligar o
SDtVJXDUDQLDR$WOkQWLFR(JXVTXL]DQmRYLXREVWiFXORVDWDOFRQFHVVmR
QHP TXDQWR j ´FRQYHQLrQFLDµ VHJXQGR +HQULTXH /LVERD GH TXH WDO
LQLFLDWLYDSDUWLVVHRÀFLDOPHQWHGRJRYHUQRSDUDJXDLR1HVWH~OWLPRFDVR
porém, Egusquiza achava melhor esperar a reorganização que promoveria
em seu Ministério108.
Henrique Lisboa considerava os comentários de que, se nessa
reorganização ministerial fosse chamado José Segundo Decoud, haveria
problemas na concessão ferroviária. Sendo Decoud homem inteligente,
SRGHULDSHUFHEHU´DJUDQGHLQÁXrQFLDSROtWLFDTXHR%UDVLODGTXLULUiQRV
GHVWLQRVGHVWHSDtVµFRPDSODQHMDGDOLJDomRIHUURYLiULD5DFLRFLQRX/LVERD
que, apesar dos benefícios que adviriam ao Paraguai da nova situação das
comunicações com o exterior, Decoud poderia a ela se opor por temer ser
esse um primeiro passo para o Brasil anexar seu país109.
6HJXLXVHXPVLOrQFLRSRUSDUWHGH(JXVTXL]DGHFRUUHQWHVHJXQGR
Mendes Gonçalvez, não da oposição de Decoud, mas, sim, de espera da
apresentação do projeto de reforma econômica pelo novo ministro da
)D]HQGD%HQMDPtQ$FHYDO8PDGDVPHGLGDVLQIRUPRX+HQULTXH/LVERD
seria a fundação de um banco estatal, com capital de quatro milhões de
107
108
109

Id., of. res. 1, 3a. Sec., Assunção, 28.5.1895. Ibid., Acréscimos, 201-4-6.
Id., ibid.
Id.
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SHVRVRXURGRVTXDLVGRLVPLOK}HVYLULDPGHFUHGRUHVEULWkQLFRVFRQWUDD
garantia dos juros vencidos da dívida externa paraguaia, o que seria feito
com dinheiro obtido com o empréstimo de 200.000 libras (um milhão e
meio de pesos-ouro) solicitado ao Brasil e com a venda da estrada de ferro
Assunção-Villarrica a companhia brasileira. Lisboa defendeu a concessão
GHVVHHPSUpVWLPRFRPRIRUPDGHFRQVROLGDUVHDLQÁXrQFLDGR%UDVLOQR
3DUDJXDLDTXDOVRIUHULD´XPSURIXQGRJROSHµHPFDVRGHUHFXVDMiTXH
$VVXQomRSRGHULDUHFRUUHUj$UJHQWLQDSDUDREWHQomRGHFUpGLWR110.
O Paraguai não recebeu qualquer empréstimo brasileiro, o que não
era de surpreender, posto que o governo Prudente de Moraes enfrentava
falta de recursos. De todo modo, o projeto de criação do banco estatal
SDUDJXDLR QDXIUDJRX GHYLGR j RSRVLomR GR FRPpUFLR GH $VVXQomR $V
propostas de reformas, informou Henrique Lisboa, foram vistas como
WHQGR D ÀQDOLGDGH GH HQULTXHFHU RV KRPHQV GR JRYHUQR (UD ´WULVWH D
VLWXDomRµGRSDtVHVHXIXWXUR´LQFHUWRµOHYDQGRDLPSUHQVDGR5LRGD
3UDWDDSUHYHURÀPGR3DUDJXDLFRPRQDomRLQGHSHQGHQWHRTXHFDXVDYD
indignação em sua capital. Em conversas particulares com o representante
brasileiro, paraguaios mais cultos e estrangeiros de há muito residindo
HP $VVXQomR FRQYHUJLDP QD RSLQLmR VREUH D GHFDGrQFLD GR SDtV H QD
FRQFRUGkQFLDFRPDTXHODSUHYLVmRGRVMRUQDLVSODWLQRV111.
$SHVDU GD SUHFiULD VLWXDomR ÀQDQFHLUD GR 3DUDJXDL (JXVTXL]D
conseguiu avançar na questão da dívida externa. Em agosto de 1895
chegou-se a um acordo com o Conselho de Proprietários de títulos da
dívida externa paraguaia, representados por Henry L. White. Esses títulos,
emitidos em 1886, quando houvera outra renegociação do débito externo
GRSDtVIRUDPUHHVFDORQDGRV1RÀQDOGHDGtYLGDH[WHUQDJXDUDQL
totalizava 934.640 libras, sem incluir o débito de guerra com a Argentina
e o Brasil112.
/RJRVHFRQÀUPRXDSUHYLVmRGH+HQULTXH/LVERDVREUHDUHIRUPD
PLQLVWHULDO H -RVp 6HJXQGR 'HFRXG DVFHQGHX j FKHÀD GR 0LQLVWpULR GH
Relações Exteriores. A escassez de paraguaios preparados intelectualmente
HFRPH[SHULrQFLDDGPLQLVWUDWLYDGHXPODGRHGHRXWUDSDUWHDSROtWLFD
conciliadora implementada por Egusquiza, não lhe permitiam dispensar
RVVHUYLoRVGHVHXDQWLJRFRQFRUUHQWHj3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD
José Segundo Decoud fora la bête noire da Legação brasileira, mas,
HPGHL[DULDGHVrORDLQGDTXHSRUSRXFRWHPSR+HQULTXH/LVERD
HUDDUJXWRDQDOLVWDHYLDFRPR´QDWXUDOµFHUWDLQFOLQDomRSRUSDUWHGHVVH
110
111
112

Id. e of. res. 2, 3a. sec., Assunção, 28.6.1895. Ibid.
Id., of. 24, 2a. sec., Assunção, 28.8.1895. Ibid.
FREIRE ESTEVES, p. 88.
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político, bem como de todos os paraguaios cultos, pela Argentina, com
a qual tinham identidade de origem, língua e costumes. Os paraguaios
FXOWRV ´H R 6U 'HFRXG PDLV GR TXH WRGRVµ HVWDYDP FRQYHQFLGRV GH
que seu país não poderia progredir sem apoio externo, quer do Brasil,
quer da Argentina. Esses paraguaios optariam, portanto, pelo auxílio de
um desses dois países considerando: qual estava mais apto a prestá-lo
LPHGLDWD H HÀFD]PHQWH TXDO WLQKD PDLRU LQWHUHVVH HP ID]rOR H SRU
~OWLPR GH TXDO GHOHV R 3DUDJXDL SRGHULD UHFHErOR FRP PHQRU ULVFR
para sua autonomia113.
+HQULTXH /LVERD UDFLRFLQRX HQWmR HP WRUQR GHVVHV WUrV IDWRUHV
baseando-se no que ouvira de Decoud e de outros políticos. Entre estes,
DÀUPRXRUHSUHVHQWDQWHEUDVLOHLURQmRKDYLDTXHPGXYLGDVVHGDPDLRU
capacidade do Brasil de contribuir para o engrandecimento do Paraguai.
+DYLDDFRQYLFomRGHTXHDVLWXDomRÀQDQFHLUDEUDVLOHLUDHUDPHOKRUGR
que a argentina, sabendo-se que o Brasil continuava a gozar de crédito na
Europa, o que não ocorria com a Argentina. Henrique Lisboa acreditava
VHU ´HYLGHQWHµ SDUD RV SDUDJXDLRV FXOWRV R LQWHUHVVH EUDVLOHLUR SHOR
SURJUHVVRGHVHXSDtV2SURJUHVVRSDUDJXDLRDÀQDOEHQHÀFLDULDR0DWR
*URVVRHQTXDQWRQRFDVRDUJHQWLQRVHULD´GHDOJXPPRGRµSUHMXGLFLDO
jVSURYtQFLDVGH6DQWD)p(QWUH5tRV&RUULHQWHVQRVWHUULWyULRVGR&KDFR
>)RUPRVD@H0LVV}HV'DtRSRUTXrGD´JXHUUDµIHLWDSHORVDUJHQWLQRVj
imigração europeia para o Paraguai e, ainda, da elevação, por Buenos Aires,
de impostos de importação sobre os dois principais produtos paraguaios:
o tabaco e a erva-mate. Por último, a maior identidade de origem, língua,
e costumes com a Argentina implicaria em maior risco para a autonomia
GR3DUDJXDLFDVRSUHGRPLQDVVHDLQÁXrQFLDGHVVHYL]LQKRHPOXJDUGD
brasileira114.
1R 0LQLVWpULR GH 5HODo}HV ([WHULRUHV 'HFRXG YLXVH IUHQWH j
reclamação do deputado caballerista Talavera de não ter ainda o governo
(JXVTXL]D DSOLFDGR D PRomR GD &kPDUD GH 'HSXWDGRV GHQXQFLDQGR
o Tratado de Comércio de 1883 com o Brasil. Esse Tratado permitia
R OLYUH WUkQVLWR GH PHUFDGRULDV HQWUH R SDtV JXDUDQL H R 0DWR *URVVR H
segundo Henrique Lisboa, era bastante vantajoso para os paraguaios. Esse
diplomata descobriu que aquela moção era resultado da rivalidade entre
as companhias Industrial Paraguaya, dessa nacionalidade, e a Companhia
Matte Larangeira EUDVLOHLUD 3HUVRQDJHQV GH JUDQGH LQÁXrQFLD SROtWLFD
no Paraguai, dentre os quais se citava o general Caballero, eram sócios
QD SULPHLUD FRPSDQKLD SUHMXGLFDGD SHOD LVHQomR ÀVFDO TXH IDYRUHFLD D
113
114

LISBOA para CARVALHO., of. 1, conf., 1a. sec., Assunção, 6.6.1895. AHI, MDBAOE, Acréscimos, 201-4-6.
Idem, ibidem.
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erva-mate proveniente do Mato Grosso. Esta transitava pelo Paraguai,
HFKHJDYDj$UJHQWLQDSDUDFRQFRUUHUFRPYDQWDJHPGHSUHoRVREUHR
mesmo produto paraguaio, que pagava impostos em seu país. Agustín
Cañete, quando ministro da Fazenda, dissera a Henrique Lisboa que
os eventuais prejuízos que a Industrial Paraguaya VRIUHVVH HUDP tQÀPRV
IUHQWHjVYDQWDJHQVTXHR7UDWDGRGH&RPpUFLRWUD]LDSDUDRSDtVHTXHR
governo paraguaio não pensava denunciá-lo115.
José Segundo Decoud manteve, como ministro de Relações
Exteriores, a mesma postura e, posteriormente, o próprio presidente
(JXVTXL]D DÀUPDULD D +HQULTXH /LVERD TXH R 3DUDJXDL HUD EHQHÀFLDGR
pelo livre-comércio com o Mato Grosso. De fato, os ministros de
5HODo}HV ([WHULRUHV H GD )D]HQGD FRPSDUHFHUDP j &kPDUD SDUDJXDLD H
apresentaram estatísticas comprovando que o valor das mercadorias
paraguaias exportadas para Mato Grosso era dez vezes superior ao valor
das importações dele feitas116.
O governo brasileiro colocou-se contra a alteração do Tratado de
Comércio com o Paraguai, argumentando que da exportação de ervamate dependia grande parte da receita do Mato Grosso. Decoud, por sua
YH]UHDÀUPRXVHUSROtWLFDGRVHXJRYHUQRPDQWHUROLYUHWUkQVLWRGHVVH
produto brasileiro. Acreditava ele que a Industrial Paraguaya, fracassada a
pressão para que se denunciasse aquele Tratado de Comércio, procuraria
REWHU GR &RQJUHVVR JXDUDQL OHL LPSRQGR LPSRVWRV VREUH R WUkQVLWR SRU
território paraguaio, do mate mato-grossense117.
Tratava-se, de fato, de uma disputa entre duas companhias
produtoras de erva-mate. A Matte Larangeira tinha origem na concessão,
feita em 1882 e renovada seguidas vezes, a Thomaz Larangeira para
explorar a erva-mate no Mato Grosso. O objetivo dessa concessão,
segundo Decreto de 23 de junho de 1890, era o de estimular o progresso
econômico mato-grossense, promovendo o aumento da renda pública
com a cobrança de impostos sobre o mate exportado e sobre a importação
GRV EHQV QHFHVViULRV DR ´QXPHURVR SHVVRDOµ GHVVD LQG~VWULD H[WUDWLYD
A Matte Larangeira, porém, adotou procedimentos que frustraram esse
objetivo, ao criar depósitos em Vella Concepción, no Paraguai, que eram
abastecidos de erva-mate mato-grossense por carretas. Estas atravessavam
grande extensão de território paraguaio, valorizando-o, transferindo-lhe
RVEHQHItFLRVGRWUkQVLWRTXHRJRYHUQREUDVLOHLURHVSHUDYDIRVVHUHVHUYDGR
115
116
117

Id., Of. 3, 3a. Sec., Assunção, 25.4.1895. Ibid, MDBAOE, 201-2-6.
Id., Of. 3, Res., 3a. Sec., Assunção, 4.7.1895. Ibid.
Id., of. 8, 3a. sec., Assunção, 13.7.1895. Ibid., Acréscimos, 201-4-6.
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a Mato Grosso. As estações paraguaias para abastecimento dessas carretas
acabaram por tornarem-se núcleos populacionais, praticando a agricultura
e comércio, em detrimento do vizinho Estado brasileiro118.
7DPEpP D LPSRUWDomR GH EHQV GH FRQVXPR SDUD RV ´PLOKDUHV
GH LQGLYtGXRVµ TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH WUDEDOKDYDP SDUD D Matte
LarangeiraHUDIHLWRSRU&RQFHSFLyQ'HVVHPRGRRJUDQGHEHQHÀFLDGRHUD
RÀVFRSDUDJXDLRHPERUDHVVHVEHQVIRVVHPFRQVXPLGRVHPJUDQGHSDUWH
no Brasil. Para contornar essa situação, o governo imperial tentou, em
LPSRUjMatte Larangeira a obrigação de exportar por determinados
SRVWRVÀVFDLVHP0DWR*URVVRHDLQGDGHFRQVWUXLUHPGRLVDQRVXPD
HVWUDGDGHURGDJHPDWpDFRQÁXrQFLDGRULR$SDFRPR3DUDJXDL7DOQmR
se deu e, em 9 de outubro de 1889, um decreto impôs, como condição para
não caducar a concessão daquela Companhia, a conclusão da estrada em
dois anos adicionais. A República brasileira, por decreto de 23 de junho
GH  UHQRYRX DV H[LJrQFLDV GH H[SRUWDomR H WDPEpP GD FRQVWUXomR
rodoviária, com mais dois anos de prazo, novamente prorrogado até 1894.
Mesmo assim, a Matte Larangeira não completou, em 1895, essa estrada e
FRQWLQXRXRWUkQVLWRGHHUYDPDWHSRUWHUULWyULRSDUDJXDLR119.
Nessa questão, Henrique Lisboa divergia da orientação que recebia
da Chancelaria brasileira. Por considerar ser melhor aos próprios interesses
de Mato Grosso, Henrique Lisboa absteve-se de intervir em favor do livre
WUkQVLWR TXDQGR HVWH IRL WHPD GH GLVFXVVmR QR &RQJUHVVR SDUDJXDLR
$FUHGLWDYDHVVHGLSORPDWDTXHREVWiFXORVOHYDQWDGRVjMatte Larangeira
no Paraguai, a obrigariam transferir suas operações para território mato-grossense. Mesmo porque era desnecessária qualquer gestão junto ao
JRYHUQRSDUDJXDLRTXHFLHQWHGRVEHQHItFLRVGROLYUHWUkQVLWRSDUDRVHX
SDtVWRPDULDDVSURYLGrQFLDVSDUDPDQWrOR120.
$GHPDLVDUJXPHQWRX+HQULTXH/LVERDDLVHQomRÀVFDOSDUDJXDLD
para a passagem da erva-mate mato-grossense baseava-se no decreto do
Executivo de 20 de janeiro de 1892. Este era interpretativo da cláusula do
Tratado de Comércio Brasil-Paraguai relativa ao livre-comércio com Mato
*URVVR7DOGHFUHWRHUD´QRWRULDPHQWHLQFRQVWLWXFLRQDOµSRUOHJLVODUHP
PDWpULDGHLPSRVWRVIDFXOGDGHHVVDUHVHUYDGDj&kPDUDGRV'HSXWDGRV
Aquele Tratado de Comércio, expôs Henrique Lisboa, não isentava
DV PHUFDGRULDV GH LPSRVWR VREUH R WUkQVLWR SHOR FRQWUiULR R DUWLJR 
admitia implicitamente tal possibilidade ao permitir a cobrança da taxa
118
119
120

Id., of. conf. s/n, Assunção, 17.7.1894. Ibid.
Id.
Id.
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QHFHVViULDSDUDFRPSHQVDURVJDVWRVFRPÀVFDOL]DomR2OLYUHWUkQVLWRIRL
PDQWLGRSRUSDUHFHUIDYRUiYHO ´FRQIRUPHVHHVSHUDYDµ GD&RPLVVmRGD
&kPDUDGRV'HSXWDGRVFULDGDSDUDHVWXGDURDVVXQWR121.
Os argumentos de Henrique Lisboa eram claros. A Companhia
Matte Larangeira HUD D ~QLFD EHQHÀFLiULD GDTXHOH OLYUH WUkQVLWR HP
detrimento da economia mato-grossense e das rendas alfandegárias
EUDVLOHLUDV $ FRHUrQFLD GD DUJXPHQWDomR GR GLSORPDWD QDGD SRGLD
SRUpPQR5LRGH-DQHLUR(PWHOHJUDPDFRGLÀFDGRHQYLDGRSRXFRDQWHV
SDUDD/HJDomRQR3DUDJXDLD&KDQFHODULDEUDVLOHLUDDÀUPRXRFRQWUiULR
H DFUHVFHQWRX ´9HMD UHSUHVHQWDomR &RPSDQKLD 0DWH  IHYHUHLUR µ
referindo-se a uma exposição que fora feita por essa empresa em defesa
de seus interesses. Ao buscar, porém, desvendar que interesses o governo
brasileiro estaria defendendo, encontrou o autor deste livro, no original
GHVVH WHOHJUDPD FRGLÀFDGR D VHJXLQWH LQIRUPDomR PDQXVFULWD D OiSLV
´3DJRSHOD&RPSDQKLD0DWWH/DUDQJHLUDDSHGLGRGDTXDOVHSDVVRXµ122.
O interesse dessa empresa se impunha no seio do governo brasileiro, a
ponto de determinar as instruções para a Legação brasileira no Paraguai.
A Companhia Matte Larangeira pertencia, desde o segundo semestre
de 1891, ao Banco Rio e Mato Grosso, instituição fundada em dezembro de
1890 e presidida pelo senador mato-grossense Joaquim Murtinho. Desde
1890, a família Murtinho controlava a política de Mato Grosso e, como
GHPRQVWURX)HUQDQGR$QWRQLR)DULDHVWDEHOHFHXXPDUHGHGHLQÁXrQFLD
no Rio de Janeiro para defender seus interesses privados. Assim, de
setembro de 1891 até 1899, os lucros líquidos da Matte Larangeira totalizaram
R$ 9.000:000, que não foram distribuídos aos acionistas daquele Banco.
Através de manobras contábeis, parte desse lucro foi utilizada no aumento
da fortuna familiar dos Murtinho. Outra parcela serviu para comprar uma
fábrica de moer e condicionar erva-mate em Buenos Aires, de propriedade
de Francisco Mendes & Cia. Em agosto de 1894 foi instalada em Assunção
XPDJHUrQFLDGDMatte LarangeiraFRPRÀPGHGHVHQYROYHUDSURGXomRGD
HUYDQRVXOGRGHSDUWDPHQWRSDUDJXDLRGH$PDPEDLHQRPrVVHJXLQWH
foi adquirida a empresa de Ricardo Mendes que também explorava o
produto nessa região123.
Pouco depois, a Matte Larangeira, em seu expansionismo
monopolista, comprou a empresa ervateira de Fernandes Hermanos,
situada na vila paraguaia de San Pedro. Envolvido em frustrado projeto de
exploração da borracha, o Banco Rio e Mato Grosso tornou-se insolvente
121
122
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Id. e of. 11, 3a. sec., Assunção, 27.8.1895. Ibid.
EXTERIORES para BRASLEG, tel. cifr. s/n, Rio de Janeiro, 11.7.1895. Id., MDBATR, 202-1-17.
FARIA, Francisco Antonio. Os vícios da Re(s)pública; negócios e poder na passagem para o século XX. Rio de Janeiro:
Notrya Editora, 1993, pp. 213-220.
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em 1902, permitindo ao Comendador Thomaz Larangeira comprá-lo por
R$ 2.250:000, enquanto um sindicato organizado por Francisco Mendes &
Cia., com sede em Buenos Aires, adquiriu por R$ 3.000:000 a Companhia
Matte Larangeira, que teve sua matriz transferida para a Argentina. Há
indícios, porém, de que a família Murtinho era associada a esse sindicato124.
Compreende-se, assim, a falta de repercussão no governo brasileiro,
dos argumentos de seu representante em Assunção contra o Tratado de
Comércio brasileiro-paraguaio. Henrique Lisboa encontrava-se impotente
IUHQWHDWDPDQKRVLQWHUHVVHVWUiÀFRGHLQÁXrQFLDHDLPSRUWkQFLDGDÀJXUD
de Joaquim Murtinho. Este chegou a ser nomeado, em 1896, ministro
da Indústria, Viação e Obras Públicas e, mais tarde, durante o governo
Campos Salles, ministro da Fazenda.
Não conseguindo a denúncia do Tratado de Comércio, o deputado
7DODYHUDPXGRXGHHVWUDWpJLD$SUHVHQWRXj&kPDUDSHGLGRGHUHYRJDomR
GR 'HFUHWR GH  GH MDQHLUR GH  TXH SHUPLWLD D LVHQomR ÀVFDO SDUD
R WUkQVLWR GD HUYDPDWH PDWRJURVVHQVH &RP HVVD LQLFLDWLYD FRPHQWRX
Henrique Lisboa, esse deputado mostrou seu verdadeiro intuito, que era
o de favorecer a Industrial Paraguaya RX HQWmR R GH ´REWHU YDQWDJHP
SDUWLFXODUµ REULJDQGR D Matte Larangeira a dar-lhe dinheiro para evitar
prejuízos que adviriam daquela revogação. A nova iniciativa de Talavera
OHYRXD&kPDUDHPVHVVmRVHFUHWDDFULDUXPDFRPLVVmRSDUDHVWXGDUR
DVVXQWRHDSUHVHQWDUSDUHFHUHPGLDV(VWH´FRPRVHHVSHUDYDµGHFLGLX
SRUPDQWHUROLYUHWUkQVLWRGDHUYDPDWHYLQGRGH0DWR*URVVR125. Embora
por pouco tempo, a Matte Larangeira conseguiria manter o status quo.
(PÀQVGHRVRItFLRVGD/HJDomREUDVLOHLUDQR3DUDJXDLHUDP
LQTXLHWDQWHVTXDQWRjVLWXDomRSROtWLFDGRSDtV-iHPDJRVWRUHODWRXVHTXH
D RSRVLomR OLEHUDO FRQVLGHUDYD LQVXÀFLHQWHV DV FRQFHVV}HV TXH UHFHEHUD
de Egusquiza, apesar de alguns de seus membros ocuparem postos no
Legislativo e na administração, como o Dr. Benjamin Aceval, titular do
0LQLVWpULRGD)D]HQGD2JRYHUQRSRUVXDYH]TXHUSDUDHYLWDUFRQÁLWRV
TXHU´SRULQGROrQFLDQDWXUDOµSRXFRID]LDSDUDH[HFXWDURVSODQRVFRPRV
quais se propunha a melhorar o país126.
A tensão política atingiu o auge em dezembro de 1895. A Legação
brasileira informou que uma rebelião do Partido Liberal tornava-se
possível. O presidente Egusquiza, porém, apesar de muito indeciso
no plano administrativo, não cederia ante qualquer ação violenta dos
DGYHUViULRV$ÀQDO(JXVTXL]DUHSUHVHQWDYD´XPDROLJDUTXLDSDUWLGiULDµ
124
125
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Idem, pp. 220-230.
LISBOA para CARVALHO, of. res. 3 e of. 11, 3a. sec., Assunção, respectivamente 4.7 e 27.8.1895. AHI, MDBAOE, 2012-6.
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TXH RFXSDYD R SRGHU QR 3DUDJXDL GHVGH  H TXH DJRUD ´H[DXVWD H
GHVPRUDOL]DGDµ GHIHQGHUVHLD GHVHVSHUDGDPHQWH SDUD PDQWrOR 0DV
os colorados estavam divididos, conforme revelou o chefe de Estado a
Henrique Lisboa, com os generais Caballero e Escobar, afastando-se do
JRYHUQRID]HQGROKHRSRVLomR´PDOGLVIDUoDGDµQR&RQJUHVVR127.
(P IHYHUHLUR GH  0HQGHV *RQoDOYH] SURFXURX ,WLEHUr GD
&XQKD GHYLGR D QRWtFLDV YLQGDV GH %XHQRV $LUHV VREUH FRQIHUrQFLDV
no Rio de Janeiro, entre Juan Silvano Godoi e o presidente Prudente de
0RUDHV (VVDV QRWtFLDV DWULEXtDP D *RGRL XPD PLVVmR FRQÀGHQFLDO GR
SUHVLGHQWHSDUDJXDLR(VWHSRUpPDYLVRXj/HJDomREUDVLOHLUDSRUPHLR
de seu intermediário, que as notícias não procediam. Godoi estava no
5LRGH-DQHLURHPFRPSDQKLDGH(QULTXH6RODQR/ySH]ÀOKRGRIDOHFLGR
ditador, para buscar obter a posse de 3.000 léguas de terras no Mato Grosso,
exploradas pela Matte Larangeira. Essas terras faziam parte dos bens que
Francisco Solano deixara de herança para Elisa Lynch, sua companheira e
mãe de Enrique128.
Egusquiza esclareceu, por meio de Mendes Gonçalvez, que dera
a Godoi apenas cartas de apresentação, de caráter inteiramente privado,
dirigidos a Prudente de Moraes e a outras pessoas no Rio de Janeiro.
3DUD +HQULTXH /LVERD HVVDV FDUWDV GDYDP YHUDFLGDGH jV DFXVDo}HV GH
que Egusquiza e outros importantes políticos governistas haviam-se
DVVRFLDGRSRUGLQKHLURFRPRVÀOKRVGH)UDQFLVFR6RODQR/ySH]HPVXD
reivindicação por propriedades que o falecido ditador teria deixado para
Elisa Lynch. Henrique Lisboa elogiou, porém, José Segundo Decoud,
ressalvando que sua vida pública estava a salvo desse tipo de censura.
Enquanto isso, o jornal assuncenho La Democracia demonstrava surpresa
com o encontro de Godoi com Prudente de Moraes e com o chanceler
Carvalho, em 4 de fevereiro de 1896. Nessa ocasião, Godoi apresentou-se
FRPRHQYLDGRFRQÀGHQFLDOGHVHXJRYHUQRFRPPLVVmRGHHVWDEHOHFHU
uma aliança com o Brasil para manter a neutralidade guarani no caso de
guerra argentino-chilena129.
3RVWHULRUPHQWH +HQULTXH /LVERD FODVVLÀFRX GH LQJrQXR R
comportamento do governo brasileiro em tais acontecimentos. No Rio de
-DQHLURDFUHGLWDUDVHQDLPSRUWkQFLDTXH*RGRLVHDWULEXtD´HQDSUHWHQVD
PLVVmR VHFUHWDµ TXH UHFHEHUD GH (JXVTXL]D SURYRFDQGR XPD GLVFXVVmR
´LQFRQYHQLHQWHµ QD LPSUHQVD FDULRFD 2 JRYHUQR $UJHQWLQR SRU VXD
127
128
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Id., of. res. 4 e of. 32, 2a. sec., Assunção, 3.12 e 19.12.1895. Ibid.
LISBOA para CARVALHO, of. conf. 1, Assunção, 10.2.1896, 10.2.1896. Ibid, Acréscimos, 201-4-6. Juan Silvano também
se assinava Godoy e assim pode ser encontrado em parte da bibliografia. Para efeito de padronização, é adotada a grafia
que consta no seu folheto Mi misión a Rio de Janeiro.
Idem, ibid. Em anexo o recorte: Itamaraty. La Democracia, Asunción, 8.2.1896.
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vez, pediu explicações ao Paraguai sobre a pretensa missão de Godoi.
2´F~PXORGHVXDVLPSUXGrQFLDVµ²GHVVHSDUDJXDLR²IRLRWHOHJUDPD
que, ao chegar a Buenos Aires, passou para Egusquiza, anunciando
o envio de um modelo de carabina Mauser, que havia conseguido no
Ministério de Guerra do Brasil; a mensagem, claro, transitava pelo
Correio argentino e seu conteúdo podia ser visto pelas autoridades
ORFDLV(JXVTXL]DTXHL[RXVHD,WLEHUrGD&XQKDGHVVDLQGLVFUHomR´TXH
HUDPDLVFRPSURPHWHGRUDµSRUTXHSHGLGRLGrQWLFRIHLWRSHOR3DUDJXDL
j$UJHQWLQDQmRIRUDDWHQGLGR130.
A Legação argentina em Assunção julgou sincero o desmentido
que lhe foi apresentado pelo governo paraguaio, de que Godoi tivera
instruções para comprar armas no Brasil. Também aceitou o desmentido
de que Godoi tinha a missão de obter, do governo brasileiro, uma aliança
SDUD JDUDQWLU D QHXWUDOLGDGH SDUDJXDLD IUHQWH D XP HYHQWXDO FRQÁLWR
entre a Argentina e o Chile. Aquela Legação avaliava positivamente o
SUHVLGHQWH (JXVTXL]D TXH HP MXQKR PDQLIHVWDUD ´HP UHODomR j QDomR
HJRYHUQRDUJHQWLQRVµHDÀUPDUDTXHDVUHODo}HVHQWUHRVGRLVSDtVHVQmR
VHULDPDEDODGDVSRUDTXHOHVTXHGHVHMDYDP´GHVXQLURVSRYRVYLQFXODGRV
DDVSLUDo}HVHLQWHUHVVHVFRPXQVµ'LDVGHSRLVRUHSUHVHQWDQWHDUJHQWLQR
no Paraguai, Lauro Cabral, apontou que a política do presidente paraguaio
HUD´GHÀQLWLYDPHQWHµSUy$UJHQWLQD1RPrVVHJXLQWHHPDJRVWR&DEUDO
escreveu que esse presidente estava governando sem considerar qualquer
sugestão externa, o que estava melindrando o Brasil. Passados dois anos,
HVVHGLSORPDWDUHDÀUPRXTXH(JXVTXL]DHUDVLPSiWLFRj$UJHQWLQD131.
No início de 1896 a economia paraguaia recebeu a boa notícia de
que seu tabaco tivera reduzido, em mais de dois terços, os impostos de
importação na Argentina. Era uma medida que transcendia o aspecto
econômico, contribuindo, na análise da Legação brasileira, para fazer
GHVDSDUHFHU D GHVFRQÀDQoD TXH VHSDUDYD RV JRYHUQRV DUJHQWLQR H
SDUDJXDLRHFRQWULEXLQGRSDUDTXHVHÀUPDVVHDLQÁXrQFLDDUJHQWLQDQR
país guarani132.
Não obstante, nem a economia paraguaia melhorou, nem as
relações com a Argentina tornaram-se mais estreitas. De fato, no plano
HFRQ{PLFRQRDQRVHJXLQWH%UD]LOLR,WLEHUrGD&XQKDPLQLVWURUHVLGHQWH
brasileiro desde março de 1897, descreveu como desoladora a situação
130
131
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Id., of. res. 6, 2a. Sec., Assunção, 14.12.1896. Ibid., 201-2-6.
Fernando ITURBURU, encarregado de negócios para o chanceler argentino Amancio ALCORTA, nota s/nº, Asunción,
11.2.1896. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 685. Lauro CABRAL para ALCORTA, notas 46, s/nº e 60,
Assunção, 15.6, 6.7 e 3.8.1896. Idem. Idem, Of. 18, Assunção, 4.4.1898. Ibid., Cx. 644.
LISBOA para CARVALHO, of. res. 2, 2a. sec., Assunção, 16.1.1896 e of. res. 1, 1a. Sec., 26.5.1895. AHI, MDBAOE, 2012-6.
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ÀQDQFHLUD FRP D PRHGD SDUDJXDLD GHSUHFLDGD HP  HP UHODomR DR
ouro. Ademais, a seca dizimara a agricultura e os cultivos sobreviventes
estavam sendo atingidos por ondas de gafanhotos, levando as populações
GRLQWHULRUDXPD´PLVpULDHVSDQWRVDµ133.
Na análise da Legação brasileira, as relações do Paraguai com
a Argentina não tinham melhorado. O presidente Egusquiza declarou
D ,WLEHUr GD &XQKD WHU LQIRUPDomR GH TXH QDV SUy[LPDV HOHLo}HV R
JRYHUQRDUJHQWLQRWLQKDLQWHQomRGHID]HUYDOHUVXDLQÁXrQFLDHPIDYRU
do Partido liberal. Por esse motivo, o chefe do Executivo paraguaio
DÀUPRX TXH VHX PLQLVWUR GD *XHUUD (PLOLR $FHYDO LULD DR 5LR GH
-DQHLUR RÀFLDOPHQWH HP YLDJHP GH WXULVPR SDUD QmR FULDU VXVSHLWDV
MXQWR j $UJHQWLQD PDV FRQÀGHQFLDOPHQWH SDUD REWHU DUPDV SDUD R
([pUFLWRSDUDJXDLR,WLEHUrGD&XQKDTXHQmRVHFRQYHQFHXGDUHDOLGDGH
da ameaça argentina, argumentou que o plano de Egusquiza era
LQHÀFD]SULQFLSDOPHQWHDSyVRVFRPHQWiULRVGHVIDYRUiYHLVHP%XHQRV
Aires sobre a missão de Godoi. Sugeriu, então, que fosse nomeado um
ministro Residente no Rio de Janeiro que poderia cuidar do assunto, já
que a Legação paraguaia estava acéfala1341RÀQDOHVVHPLQLVWURQmRIRL
nomeado, nem as armas fornecidas.
No início de 1897, o Partido Colorado novamente não apresentou
candidatos em quatro distritos eleitorais para permitir aos liberais
VH UHSUHVHQWDUHP QR &RQJUHVVR +RXYH IRUWHV GLYHUJrQFLDV HQWUH RV
oposicionistas para designar os candidatos, constituindo-se duas chapas
e vencendo a dos cívicos, que contava com apoio do governo. A chapa
GHUURWDGDGRVUDGLFDLVSDVVRXHQWmRD´DWDFDUDWRGRVµDWUDYpVGRMRUQDO
El Pueblo. Este periódico, na edição de 16 de fevereiro de 1897, acusou
o Paraguai de manter negociações secretas com o Brasil, o que era uma
´JUDYHHLQIXQGDGDDÀUPDomRµFRQIRUPHRUHSUHVHQWDQWHEUDVLOHLUR135.
$ JUDQGH SROrPLFD QD YLGD SROtWLFD SDUDJXDLD QR DQR GH 
deu-se entre José Segundo Decoud e Juan Silvano Godoi, envolvendo,
LQGLUHWDPHQWH R %UDVLO *RGRL SOHLWHDUD HP  FKHÀDU D /HJDomR
SDUDJXDLDQR5LRGH-DQHLURQmRWHQGRVLGRDWHQGLGRGHYLGRjSROrPLFD
TXHFULDUDQHVVHPHVPRDQRVREUHVXD´PLVVmRµ$/HJDomREUDVLOHLUD
LQFOXVLYH VHJXLQGR LQVWUXo}HV VXSHULRUHV ´IH] VHQWLUµ DRV JRYHUQDQWHV
paraguaios que Godoi não era a pessoa certa para missão tão importante136.
133
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ITIBERÊ DA CUNHA para o chanceler Dionísio de Castro CERQUEIRA, of. res. 6, 2a. Sec., Assunção, 14.12.1896. Ibid.
Id., ibid.
Encarregado de negócios PEREIRA para CERQUEIRA, of. 2, 2a. sec., Assunção, 19.2.1897. Id.
ITIBERÊ DA CUNHA para CERQUEIRA, Of. Res. 4, 2a. Sec., Assunção, 13.8.1897. Id.
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Para ser nomeado ministro no Rio de Janeiro, Godoi deu um
ultimatum ao presidente Egusquiza: se não fosse atendido em seu
pleito, lançaria um folheto com graves acusações ao governo paraguaio,
principalmente a José Segundo Decoud. Egusquiza não cedeu e, como
FRQVHTXrQFLD*RGRLSXEOLFRXHP%XHQRV$LUHVRIROKHWRMi Misión a Rio
de Janeiro, que repercutiu intensamente em Assunção137.
3DUD ,WLEHUr GD &XQKD VH HVVD SXEOLFDomR WUDWDVVH DSHQDV GD
´SUHWHQVD PLVVmRµ GH VHX DXWRU VHULD VLPSOHVPHQWH ULVtYHO 3RLV QHVWH
FDVRDWHQGHULDXQLFDPHQWHD´GHVPHVXUDGDYDLGDGHµGH*RGRLDRGDUVH
XPD LPSRUWkQFLD TXH QmR SRVVXtD 7UDWDYDVH SRUpP VHJXQGR HVVH
GLSORPDWD GH ´YHUGDGHLUR OLEHORµ FRP DFXVDo}HV FRQWUD HVWDGLVWDV H
particularmente, contra Decoud, a quem era atribuída a intenção de
DQH[DU R 3DUDJXDL j $UJHQWLQD $ SXEOLFDomR UHSURGX]LD GXDV FDUWDV D
favor da anexação, assinadas por Decoud, o qual as declarou apócrifas.
$&kPDUDUHXQLXVHSDUDDSUHFLDUDGHQ~QFLDH'HFRXGSUHVHQWHQmRVy
prometeu provar a falsidade das cartas, como também solicitou a criação
de uma comissão parlamentar de inquérito, no que foi atendido138.
Para melhor defender-se Decoud pediu demissão do Ministério,
mas o presidente Egusquiza não a aceitou. Para a Legação brasileira,
'HFRXG WLQKD DFHQWXDGD VLPSDWLD SHOD $UJHQWLQD R TXH ´QRV REULJD D
certa reserva que pode muitas vezes entorpecer a marcha de negociações
HP TXH >SRU@ DFDVR WHQKD R %UDVLO HVSHFLDO HPSHQKRµ ,WLEHUr GD &XQKD
DÀUPRXTXHHUDYR]FRUUHQWHTXHHVVHSROtWLFRVHLQFOLQDYDSHOD$UJHQWLQD
o qual, mais de uma vez, disse-lhe ser falso. Para o representante brasileiro
WDOLQFOLQDomRVHULDQDWXUDO´DWpFHUWRSRQWRµHXPDVpULHGHFLUFXQVWkQFLDV
´FRQFRUUHP HP IDYRU GH QRVVD ULYDO GR 3UDWDµ D $UJHQWLQD ,WLEHUr GD
Cunha não acreditava, porém, que Decoud chegasse a atentar contra a
VREHUDQLDJXDUDQLTXHUSRUSDWULRWLVPRTXHUSRUVXDLQWHOLJrQFLDTXHU
SRUVHU´EDVWDQWHDPELFLRVRSDUDSUHIHULUVHURSULPHLURQDVXDPRGHVWD
SiWULDGRTXHRVHJXQGRQD5HS~EOLFD$UJHQWLQDµ139.
'HWXGRLVVR,WLEHUrGD&XQKDDÀUPRXPDLVODPHQWDUTXHFRQIRUPH
RIROKHWRQR5LRGH-DQHLURVHIRUQHFHUDPDVDUPDV´GHTXHWmRYLOPHQWH
VHVHUYLXR6U*RGRLµ,VVRVHJXQGRRGLSORPDWDSRGHULDDFDUUHWDUSDUD
R %UDVLO ´PDLRUHV DQWLSDWLDV H yGLRVµ D PHQRV TXH VH SURYDVVH TXH VH
137

138
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Idem, ibid. GODOI, Juan Silvano. Mi misión a Rio de Janeiro. Buenos Aires: F. Lajouane, 1897, pp. 88-91. O autor desse
folheto grafava o seu sobrenome tanto com “y” como com “i”. Este livro adota a forma predominante, Godoi.
Id.
Id. O general Julio Argentino Roca, que assumiria a Presidência argentina meses depois, declarou ao jornal La Nación,
em 15 de agosto de 1897, ser contrário a qualquer idéia de anexação do Paraguai, por ser suficientemente grande a
Argentina. Apud. BUENO, Clodoaldo. A República e sua política exterior (1889-1902). São Paulo: Ed UNESP/ Brasília:
FUNAG, 1995, pp. 294-295.
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tratava de mais um embuste. De fato, pelo seu relato, Godoi encontrou-se
na capital brasileira com o senador Amaro Cavalcanti, que, conhecedor
dos seus propósitos, prometeu procurar o chanceler Carlos de Carvalho
SDUD ´SUHSDUiOR HP IDYRU GR TXH WUDWDPRVµ (P  GH IHYHUHLUR *RGRL
foi recebido pelo presidente Prudente de Moraes, expondo o objetivo de
sua presença: o de obter as terras exploradas em Mato Grosso pela Matte
Larangeira para Enrique Solano López. Apresentou, ainda, a Prudente
de Moraes, solicitação redigida por Egusquiza, de conseguir exemplares
do modelo de fuzil Mauser que equipava o Exército brasileiro para ser
estudado pela força de terra paraguaia140.
Enrique Solano López pleiteava a posse de 33.175 quilômetros
quadrados de território em Mato Grosso, reconhecido como brasileiro em
1872 e ocupado pela Companhia Matte Larangeira. Elisa Lynch chegou ao
3DUDJXDL QR ÀQDO GRV DQRV  VHP PDLRUHV UHFXUVRV DFRPSDQKDQGR
)UDQFLVFR 6RODQR /ySH] QR UHWRUQR GH VXD YLDJHP j (XURSD H GH TXHP
se tornara companheira em Paris. Além daquelas terras, ela comprou,
usufruindo do beneplácito de Solano López, outros 437.500 hectares entre
os rios Bermejo e Pilcomayo e, ainda, 3.105 léguas quadradas na região
oriental do Paraguai. Essas vendas possuíam a autorização do Vicepresidente Sánchez e, em suas solicitações de compra, Elisa Lynch invocou
DFRQGLomRGHFLGDGmEULWkQLFDHUDLUODQGHVDFRPÀOKRVSDUDJXDLRVH
em alguns casos, pretextou o desejo de contribuir, com o dinheiro que
oferecia pelas terras, em favor do esforço de guerra paraguaio. Comprou
ela, ainda, 29 imóveis urbanos, sendo 27 deles em Assunção. A data e
SUHoRVGHVVDVYHQGDVVHJXQGR3DVWRUH´GHQXQFLDPRFDUiWHUGDRSHUDomR
HUHVXOWDUDPQDVPDLVGXUDVFUtWLFDVµ141.
Em 1885, o Procurador Geral do Estado paraguaio, coronel Juan
Crisóstomo Centurión, opôs-se ao pedido de reconhecimento da posse
dessas propriedades por parte da ex-companheira de Solano López. Para
&HQWXULyQRSHGLGRHUD´LPSURFHGHQWHSHUDQWHDVOHLVYLJHQWHVHDUD]mRµ
7UrVDQRVPDLVWDUGHHPRSDUHFHUGR'U5DPyQ=XEL]DUUHWDGR
Supremo Tribunal de Justiça, acrescentou que aquelas vendas tinham sido
um abuso de poder e que não constituíam fonte de direito, perdurando
seus efeitos tanto quanto a força que os produzira. A essa altura, Elisa
Lynch transferira as propriedades que reclamava para Enrique Solano
140

141

O relato de Juan Silvano GODOI, nos parágrafos seguintes, encontra-se às pp. 14-47 do seu citado folheto. Texto original:
“prepararlo en el sentido que convinimos”.
PASTORE, Carlos. La lucha por la tierra en el Paraguay. Montevideo: Antequera, 1972. pp. 148-150. Maiores informações
sobre a passagem de Elisa Lynch pelo Paraguai, seus bens e as disputas por eles podem ser vistas em: LILLIS, Michael;
FANNING, Ronan. Calúnia; Elisa Lynch e a Guerra do Paraguai. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2009, pp. 193-228.
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López, que, por sua vez, passou as propriedades em território paraguaio
ao cidadão argentino Francisco Cordero. Planejava-se, com isso, ameaçar
o governo paraguaio com uma reclamação diplomática de Buenos Aires,
obrigando-o a ceder a posse das 3.105 léguas quadradas. O plano, porém,
IUDFDVVRXGHYLGRjUHVLVWrQFLDGRSUHVLGHQWH(VFREDU142.
As terras que haviam sido concedidas a Elisa Lynch, entre os rios
Pilcomayo e Bermejo, passaram a fazer parte, no pós-guerra, do território
argentino de Formosa. Após tentativas infrutíferas junto ao governo
DUJHQWLQR D ÀP GH WHU UHFRQKHFLGRV FRPR VHXV RV  KHFWDUHV TXH
comprara nessa área, Elisa Lynch também os transferiu para Enrique
Solano López. Após demandas judiciárias que se estenderam até os anos
1920, a Justiça argentina decidiu que essas terras eram propriedade do
SDWULP{QLRÀVFDOGD5HS~EOLFD$UJHQWLQD143.
4XDQWR jV WHUUDV TXH UHLYLQGLFDYD HP 0DWR *URVVR (QULTXH
Solano López recorreu a gestões diplomáticas e judiciais. Em 8 de
fevereiro de 1896, Godoi, segundo seu relato, foi recebido pelo chanceler
Carlos Carvalho, ocasião em que apresentou os documentos que
IXQGDPHQWDYDPRSOHLWRGH(QULTXH6RODQR/ySH]6HJXLXVHXPVLOrQFLR
GHWUrVVHPDQDVSRUSDUWHGRFKDQFHOHUHFRPRFRQVHTXrQFLDQRYDPHQWH
Amaro Cavalcanti realizou gestões junto a Carvalho, sem dele obter
qualquer informação sobre o assunto. Em 4 de março, Godoi, juntamente
com o Cônsul paraguaio no Rio de Janeiro, Comendador Cintra da Silva,
brasileiro que há duas décadas exercia essa função, voltou a encontrar-se
FRP&DUYDOKR(VWHQRLQtFLRGRHQFRQWURDÀUPRXTXHDPLVVmRGH*RGRL
fora desautorizada, conforme declarara o ministro das Relações Exteriores
paraguaio, ao que aquele contrapôs que seu chanceler desconhecia sua
missão, por decisão de Egusquiza. Carvalho argumentou que o próprio
presidente paraguaio declarara ao representante argentino em Assunção
TXH*RGRLQmRUHFHEHUDQHQKXPDPLVVmRTXHURÀFLDOTXHUSULYDGD'H
LPHGLDWR *RGRL UHWLURX GR EROVR R ´FRQWUDWRµ DVVLQDGR SRU (JXVTXL]D
FXMR DUWLJR  DÀUPDYD TXH R QRPHDYD ´(QYLDGR 3DUWLFXODU SDUD WUDWDU
HPVHXQRPHGLUHWDPHQWHFRPRVHQKRUSUHVLGHQWHGRV(VWDGRV8QLGRV
GHO%UDVLOµ144.
Carvalho teria aceito, então, segundo Godoi, tratar consigo. Godoi
argumentou que nenhum país, ao anexar ou adquirir novos territórios,
jamais se atribuíra direitos de propriedade rural ou urbana de particulares.
$ÀUPRX TXH LVVR RFRUUHUD FRP R JRYHUQR EUDVLOHLUR TXH FRQVLGHUDUD R
142
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BÁEZ, Cecílio. La tiranía en el Paraguay. 2. ed. Asunción, Ediciones Ñanduti Vive/ Intercontinental Editora, 1993 (1. ed.:
1903), p. 145.
PASTORE, p. 151.
O relato deste parágrafo e dos seguintes encontra-se em Juan Silvano GODOI, op. cit., pp. 35-47.
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território reivindicado por Enrique Solano López como pertencente ao
GRPtQLRS~EOLFRHRFHGHUDjMatte Larangeira para exploração. Carvalho
WHULD UHVSRQGLGR TXH QmR VH RSXQKD j UHLYLQGLFDomR PDV QmR SRGHULD
DWHQGrODVRESHQDGHFRPSURPHWHUVHXIXWXURSROtWLFR$FRQFRUGkQFLD
com tal reivindicação seria interpretada, no Brasil, como desmembramento
do território nacional.
Sobre a documentação em que se baseava a reivindicação de
(QULTXH 6RODQR /ySH] &DUYDOKR WHULD DÀUPDGR TXH HUDP ´FRPSOHWRV H
SHUIHLWRVµ 3HUJXQWDGR SRU *RGRL TXDO VHULD D VROXomR SDUD D TXHVWmR
R FKDQFHOHU WHULD VXJHULGR XPD ´IyUPXOD LQGLUHWDµ QD TXDO R JRYHUQR
brasileiro poderia empregar seus bons ofícios para solucionar a questão.
Carvalho sugeriu que Solano López iniciasse uma demanda judicial contra
a Matte Larangeira, arrendatário da propriedade contestada, e, ao mesmo
tempo, que o Paraguai acreditasse um Ministro Residente no Rio de
Janeiro. Poder-se-ia, então, em comum acordo, submeter a reivindicação
de Enrique Solano López ao Supremo Tribunal.
Aceitando a proposta, Enrique contatou Rui Barbosa, que aceitou
a causa de imediato. Barbosa teria ironizado a argumentação de Carvalho
SDUD HYLWDU UHVROYHU DGPLQLVWUDWLYDPHQWH D TXHVWmR DÀUPDQGR TXH
existiam muitos proprietários estrangeiros de extensas áreas no Brasil e
que nem por isso o país fora desmembrado.
A defesa dessa causa por Rui Barbosa foi objeto de críticas públicas.
2 MXULVWD H VHQDGRU GHIHQGHXVH QR 6HQDGR DÀUPDQGR TXH DV WHUUDV
demandadas faziam parte do território brasileiro e não se questionava
RIDWR$DomRTXHHOHSDWURFLQDYDDÀUPRXHUDXPDDomRFLYLOFRQWUDD
Companhia Matte Larangeira, da qual a Fazenda brasileira não era parte.
5XL %DUERVD GHX FRQWLQXLGDGH j GHPDQGD MXGLFLDO QmR Vy FRQWUD HVVD
Companhia, mas também contra o Estado de Mato Grosso, com Enrique
Solano López reclamando, além da posse das citadas terras, o recebimento
de indenização por prejuízos e a entrega de lucros nelas obtidos. Em 1902
R 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO EUDVLOHLUR FRQÀUPRX D VHQWHQoD GD -XVWLoD
Federal de Mato Grosso, que julgou improcedente essa demanda judicial145.
Godoi partiu do Rio de Janeiro levando um fuzil e uma carabina
Mauser, solicitados para serem estudados pelo Exército paraguaio que se
preparava para renovar seu armamento. A caminho de Assunção, Godoi
SDURXHP%XHQRV$LUHVRQGHIH]LGrQWLFRSHGLGRDRJRYHUQRDUJHQWLQR
não sendo atendido sob o argumento das autoridades militares de que
era necessária uma lei do Congresso autorizando a cessão de qualquer
arma dos seus arsenais. Ao saber dessa recusa, Godoi revelou ao chefe do
145

Idem. PASTORE, pp. 152-153.
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Estado Maior argentino, general Capdevila, que a cessão dessas armas não
era mais fundamental, pois as conseguira no Rio de Janeiro. Acrescentou,
com falta de tato, que o Mauser modelo brasileiro era superior a seu
equivalente argentino146.
Esse assunto caiu no esquecimento durante o resto do ano de
1898. Godoi não provou sua denúncia, nem Decoud iniciou o prometido
SURFHVVRGHFDO~QLD(PPDLRGRDQRVHJXLQWHDTXHVWmRYROWRXjGLVFXVVmR
QDLPSUHQVDHQR3DUODPHQWRHSRUÀPD&kPDUDUHVROYHXQmRDFHLWDUD
denúncia de Godoi contra Decoud147.
No plano externo, o governo de Egusquiza, ao que tudo indica
por inspiração de Decoud, solicitou aos representantes argentino e
brasileiro que consultassem seus governos sobre a acolhida que um
pedido paraguaio de renúncia da dívida da guerra de 1865-1870 poderia
WHU %XHQRV $LUHV UHVSRQGHX DÀUPDQGR TXH SURFHGHULD QHVVH DVVXQWR
GHDFRUGRFRPRTXHGHFLGLVVHR%UDVLO´0DLVGHXPDYH]µD$UJHQWLQD
GHUDHVVDUHVSRVWDDLGrQWLFDVFRQVXOWDVQRSDVVDGRTXHSRUVHUHYDVLYD
deixava o Brasil em difícil situação para decidir-se148. Nessas consultas,
VDELDVHHP%XHQRV$LUHVTXHDUHVSRVWDGR%UDVLOVHULDQHJDWLYDHDÀUPDU
que seguiria a decisão deste, era a saída para a diplomacia argentina
recusar-se a fazer essa renúncia, sem sofrer o ônus da negativa. E, de
fato, também em 1897 o governo brasileiro não se mostrou receptivo em
discutir o perdão dessa dívida.
No início de 1898 os partidos políticos paraguaios começaram
a movimentar-se em torno da sucessão presidencial. A desarmonia
no Partido Colorado sobre o assunto ameaçava-o de cisão. Os generais
Caballero e Escobar apoiavam Agustín Cañete como candidato colorado
j 3UHVLGrQFLD -i (JXVTXL]D HP UHXQLmR FRP &DxHWH H (PtOLR $FHYDO
PLQLVWUR GD 0DULQKD H *XHUUD DÀUPRX TXH RV GRLV HUDP FRPSHWHQWHV
mas que votaria neste último149.
Aceval, informou a Legação brasileira, assim como Cañete sempre
GHPRQVWUDUDPVLPSDWLDSHOR%UDVLO,WLEHUrGD&XQKDGXYLGDYDSRUpP
GH&DxHWHQmRVySRUHVWDUHVWHVRELQÁXrQFLDGH'HFRXGFRPRDLQGD
por ser um dos maiores acionistas da Industrial Paraguaya. Argumentou o
diplomata que se Cañete fosse eleito presidente poderia hostilizar a Matte
LarangeiraGLÀFXOWDQGROKHROLYUHWUkQVLWRSRUWHUULWyULRSDUDJXDLRGHVXD
produção do Mato Grosso para o Prata. Razão pela qual essa candidatura
146
147
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149

Juan Silvano GODOI, id.
ITIBERÊ DA CUNHA para CERQUEIRA, of. res. 4 e 8, 2a. Sec., Assunção, respectivamente 13.8 e 28.10.1897 e of. 6, 2a.
sec., 6.5.1898. AHI, MDBAOE, 201-2-6.
Idem, of. 9, 2a. sec., e of. 3, 3a. sec., Assunção, 17.11.1897 e 23.1.1898. Ibidem.
Id., of. 1 e res. 2, 2a. sec., Assunção, 3.1 e 26.2.1898. Ibid.
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VHULD DSRLDGD IRUWHPHQWH SHORV ´DEDVWDGRV FDSLWDOLVWDVµ GD Industrial
Paraguaya2SUHVLGHQWH(JXVTXL]DFRQWXGRJDUDQWLXD,WLEHUrGD&XQKD
TXH&DxHWHQmRFKHJDULDj3UHVLGrQFLD150.
Em março de 1898, a Legação brasileira considerou Emilio Aceval
como presidente virtualmente eleito, exceto se houvesse imprevisto
GH ~OWLPD KRUD 2V FRORUDGRV WLQKDP DÀQDO ODQoDQGR D FDQGLGDWXUD
de Aceval, aceita pelos generais Caballero e Escobar. Cañete, ao ver-se
preterido na sucessão presidencial, demitiu-se do Ministério que voltara
a ocupar151.
$VDWLVIDomRGD/HJDomREUDVLOHLUDORJRWHYHÀPHPERUDSRURXWUR
PRWLYR(PDJRVWRGHVVHPHVPRDQRD&kPDUDGH'HSXWDGRVSDUDJXDLD
aprovou a cobrança de imposto sobre o gado importado de Mato Grosso.
O mesmo não ocorreu com a erva-mate mato-grossense sob o argumento
de não prejudicar, com tal medida, as negociações sobre novo tratado
FRPHUFLDOFRPR%UDVLO6HJXQGR,WLEHUrGD&XQKDFRQWXGRVHPHOKDQWH
GHFLVmRIRUD´FRPSUDGDDERPSUHoRSHODCompanhia Matte Larangeiraµ
FRPR FRQIHVVDYDP RV SUySULRV GHSXWDGRV SDUDJXDLRV ´YH]HLURV HP
H[SORUDUWRGRVRVDQRVDTXHODHPSUHVDEUDVLOHLUDµ(PGHDJRVWRSRUpP
foi apresentado novo projeto de lei pelo qual a erva-mate seria taxada em
15 centavos de ouro por cada 10 quilos dessa mercadoria que entrasse no
Paraguai e em 50 centavos de ouro por cabeça de gado. Surpreendendo
a Legação brasileira, essa lei foi aprovada pelos deputados e entraria em
vigor a menos que o Senado a vetasse152.
1XPSULPHLURPRPHQWR,WLEHUrGD&XQKDSHQVDUDTXHR6HQDGR
QmR UDWLÀFDULD WDO GHFLVmR QmR SRU SDWULRWLVPR PDV VLP GHYLGR jV
´FRVWXPDGDV QHJRFLDo}HV GH VXERUQR D TXH HVWmR DIHLWRV RV SRGHUHV
S~EOLFRVGR3DUDJXDLGHSURYHUELDOYHQDOLGDGHµ2VVHQDGRUHVTXHULDP
DPHVPDVRPD²,WLEHUrGD&XQKDQmRH[SOLFLWRXRYDORU²TXHDHPSUHVD
brasileira pagara, com resultados desastrosos, a todos os deputados,
inclusive os autores e patrocinadores daquele projeto de lei. A Matte
LarangeiraRIHUHFHXSHVRVDR6HQDGRSDUDID]HUDOJXPDVPRGLÀFDo}HV
nessa lei, anulando a taxação sobre a erva-mate mato-grossense. O projeto
UHWRUQDULDHQWmRj&kPDUDFRPDTXDOHVVDFRPSDQKLDGHVSHQGHULDPDLV
dinheiro. Acreditava-se que os deputados, sem perspectivas de arrancar
mais dinheiro da Matte LarangeiraDFHLWDULDPPRGLÀFDomRDVHUIHLWDSHORV
senadores no citado projeto153. Não foi, porém, o que ocorreu e, em 4 de
RXWXEURR&RQJUHVVRDSURYRXOHLGHFODUDQGRRÀPGROLYUHFRPpUFLRFRP
150
151
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Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

of. conf. 1, 2a. sec., Assunção, 4.3.1898. Ibid.
of. res. 3 e 4, 2a. sec., Assunção, 29.3 e 20.4.1898. Ibid.
of. res. 1, 3a. sec., Assunção, 18.6.1898. Ibid., Acréscimos, 201-4-6.
res. 4, 3a. sec., Assunção, 22.9.1898. Ibid., 201-2-6.
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0DWR*URVVRWD[DQGRRWUkQVLWRGHHUYDPDWHHVWUDQJHLUDFRPRPHVPR
YDORUGRLPSRVWRGHH[SRUWDomRSDJRSRULGrQWLFRSURGXWRSDUDJXDLRH
mantendo taxa de importação sobre o gado154.
,WLEHUr GD &XQKD FRQFOXLX HQWmR TXH RV LQWHUHVVHV EUDVLOHLURV
QR 3DUDJXDL HVWDYDP HP SUHFiULD VLWXDomR 2 PRWLYR HUD R ´H[FHVVR
GH EHQHYROrQFLDµ GLVSHQVDGR ´HP WRGRV RV WHPSRVµ SHORV JRYHUQRV
brasileiros a um povo que não reconhecia os benefícios recebidos do
VHX YL]LQKR GR QRUWH (VWH DÀUPRX R GLSORPDWD HUD FRQVLGHUDGR SHORV
vizinhos hispano-americanos como um país desorganizado, impotente
HDVVREHUEDGRSRUGLÀFXOGDGHVLQWHUQDV´TXHHPSDQDUDPQRVVRDQWLJR
SUHVWtJLRµ(QTXDQWRLVVRD$UJHQWLQDFRPVXD´DWLWXGHHQpUJLFDHVHP
FRQWHPSODomRµHVWDYDREWHQGRPHOKRUHVUHVXOWDGRVQR3DUDJXDLGRTXH
´R QRVVR >EUDVLOHLUR@ VHQWLPHQWDOLVPRµ 6XJHULX ,WLEHUr GD &XQKD TXH
WDOYH]QmRIRVVHLQWHPSHVWLYRVHR5LRGH-DQHLURDGRWDVVHSROtWLFDLGrQWLFD
jDUJHQWLQDQRTXHVHUHIHULDDRSDtVJXDUDQL(QTXDQWRLVVR(JXVTXL]D
condenou, junto a esse diplomata, a atitude do Congresso paraguaio155.
O presidente Egusquiza não pôde exercer seu direito de veto
QD OHL TXH HVWDEHOHFLD LPSRVWR GH WUkQVLWR VREUH D HUYDPDWH YLQGD GR
Mato Grosso. Isto porque houve tenaz oposição por parte da Industrial
Paraguaya ´SDWURFLQDGD VREUHWXGR SHOR JHQHUDO &DEDOOHUR TXH WDQWRV
VHUYLoRVSHFXQLiULRVGHYHjCompanhia Matte Larangeiraµ&DEDOOHURFKHJRX
a ameaçar Egusquiza, caso aquela lei não fosse sancionada. O presidente
deu, porém, um prazo para a Matte Larangeira retirar seus produtos do
Paraguai sem pagar impostos, provocando reações contrárias. Egusquiza,
em reunião do Ministério, estando também presentes Caballero e os
principais membros do Congresso, disse-lhes que tinham procedido
como verdadeiros salteadores de estrada. Os bandidos, acrescentou o
chefe de Estado paraguaio, pelo menos arriscavam suas vidas, enquanto
RVOHJLVODGRUHVHVHXVF~PSOLFHV´estafaram vergonhosa e impunemente a
&RPSDQKLD%UDVLOHLUDµ156.

b) Reciprocidade comercial e emergência do “lopizmo”
Emílio Aceval elegeu-se presidente em eleição em que foi
candidato único, pois o Partido liberal esteve ausente. Contudo, tal qual
Egusquiza, cuja política seguia e a quem chamava de mi paíno, Aceval
154
155
156

FREIRE ESTEVES, p. 81.
ITIBERÊ DA CUNHA para CERQUEIRA, of. res. 5, 3a. Sec., Assunção, 8.10.1898. AHI, MDBAOE, Acréscimos, 201-4-6.
Idem, ibidem. Destaque no original.
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HUD FRORUDGR DSHQDV SRU FRQYHQLrQFLD DPERV GHVHMDYDP IRUPDU XP
novo partido político157.
A composição do Ministério do novo governo mereceu elogios da
Legação brasileira. Por ocasião de sua posse, Aceval, em longo encontro
FRP,WLEHUrGD&XQKDUHLWHURXVXDDPL]DGHFRPR%UDVLOHSURS{VXPD
nova reunião entre ambos, para apresentar seus objetivos de governo. Já
SDUDD/HJDomRDUJHQWLQD$FHYDOQD3UHVLGrQFLDVLJQLÀFDYDXP´WULXQIR
SDUD OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQDµ GHYLGR D PDQXWHQomR GDV ERDV UHODo}HV
HQWUH RV GRLV SDtVHV $ÀQDO OHPEURX D UHSUHVHQWDomR DUJHQWLQD $FHYDO
formara-se no Colégio Nacional de Buenos Aires e fazia parte, no Paraguai,
GRJUXSRGHSHVVRDVFKDPDGRGH´DUJHQWLQLVWDVµ158.
2HQFRQWURTXH$FHYDOSURSXVHUDD,WLEHUrGD&XQKDGHXVHHP
30 de novembro. Nessa ocasião, o presidente disse querer provar com
IDWRVDVERDVGLVSRVLo}HVGHVHXJRYHUQRFRPUHODomRDR%UDVLO´GHFXMD
DPL]DGHHEHQHYROrQFLDR3DUDJXDLQmRSRGLDDEVROXWDPHQWHSUHVFLQGLUµ
Lamentou Aceval o ato do Congresso em relação ao mate de Mato Grosso,
que já se fazia sentir negativamente sobre a economia paraguaia e que,
disse, fora patrocinado pela Industrial Paraguaya. Acrescentou ser a favor
de renegociar novo Tratado de Comércio e como prova de seu interesse
pela melhora das relações bilaterais, Aceval informou que pretendia
preencher a acéfala Legação paraguaia no Brasil159.
O governo brasileiro esperava a nomeação desse ministro para
negociar um novo tratado comercial, o qual, ressaltou Olyntho Magalhães,
deveria ser de iniciativa paraguaia160,WLEHUrGD&XQKDFRPXQLFRXRIDWR
a Emilio Aceval, acrescentando que o Paraguai era o maior interessado
nesse assunto. Em fevereiro de 1899, o ministro paraguaio em Buenos
$LUHV)HUQDQGR,WXUEXUXIRLUHPRYLGRSDUDFKHÀDUD/HJDomRGRVHXSDtV
no Rio de Janeiro161.
1R PrV VHJXLQWH UHSHUFXWLX HP $VVXQomR D QRWtFLD GH TXH
´JUXSR UHSXEOLFDQRµ EUDVLOHLUR GHIHQGLD R SHUGmR GD GtYLGD GH JXHUUD
Dias depois, cerca de 5.000 pessoas se manifestaram na capital paraguaia
em favor daquele perdão e saudaram o Brasil, do qual se esperava essa
atitude, em frente a sua Legação162.
157
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BOGARÍN, Juan Sinforiano. Mis apuntes, memorias de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Asunción: Editorial Histórica,
1986, pp. 51-52.
ITIBERÊ DA CUNHA para o chanceler Olyntho de MAGALHÃES, of. 15 e conf. 1, 2a. sec., Assunção, 30.11.1898. AHI,
MDBAOE, 201-2-6. CABRAL para ALCORTA, nota 18, Assunção, 4.4.1898. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay
, cx. 595.
ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, of. conf. 1, 2a. sec., Assunção, 30.11.1898. AHI, MDBAOE, 201-2-6.
MAGALHÃES para ITIBERÊ DA CUNHA, of. res. 2, 2a. sec., Rio de Janeiro, 29.12.1898. Idem, MDBAD, 201-4-11.
ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, of. res. 1, 2a. Sec., Assunção, 19.2.1899. Id., MDBAOE, 201-2-6.
Idem, of. conf. 1 e res. 2, 2a. Sec., Assunção, 4.3 e 20.3.1899. Ibidem.
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A resposta do Rio de Janeiro ao assunto não se fez esperar.
2 FKDQFHOHU 2O\QWKR 0DJDOKmHV FRPXQLFRX D ,WLEHUr GD &XQKD TXH
cabia ao Congresso brasileiro a prerrogativa para perdoar a dívida de
guerra. Ressalvou, no entanto, que mesmo que o Executivo tivesse tal
FRPSHWrQFLD QmR D FDQFHODULD163. Havia dois aspectos para essa recusa.
Do lado geopolítico, a dívida de guerra era vista como uma garantia
GD LQGHSHQGrQFLD SDUDJXDLD 2 HQRUPH YDORU GHVVH GpELWR SHQVDYDVH
intimidaria a Argentina em um intento para anexar o Paraguai, pois em
caso de anexação Buenos Aires assumiria a dívida que, o governo brasileiro
cobraria de imediato. O montante cobrado, além de desestabilizar
ÀQDQFHLUDPHQWH D $UJHQWLQD DOFDQoDULD SRGHVH GL]HU YDORU VXSHULRU
jTXHOH TXH YDOHULD R 3DUDJXDL SDUD %XHQRV $LUHV 3RU RXWUR ODGR QR
DVSHFWRLQWHUQRVHULDGLItFLOMXVWLÀFDUWDOSHUGmRSHUDQWHDRSLQLmRS~EOLFD
EUDVLOHLUDTXDQGRDVÀQDQoDVQDFLRQDLVHVWDYDPFRPEDOLGDV
O risco de anexação do Paraguai também era denunciado pela
oposição liberal, a qual, porém, demonstrava ambições do Brasil nesse
VHQWLGR ,WLEHUr GD &XQKD DOHUWRX D &KDQFHODULD EUDVLOHLUD GD ´DYLGH]µ
dos liberais em apoderarem-se do poder. Se tal ocorresse, escreveu esse
GLSORPDWDRJRYHUQREUDVLOHLURGHYHULDÀFDU´H[WUHPDPHQWHYLJLODQWHµ
SRLV RV SULQFLSDLV OtGHUHV RSRVLFLRQLVWDV ´VmR DEHUWDPHQWH LQIHQVRV D
QRVVR SDtV H QmR SRXSDULDP PHLRV GH KRVWLOL]DUQRVµ 3RU RXWUR ODGR
JUDQGHSDUWHGDLPSUHQVDFRORFRXVHFRQWUD$FHYDOGHYLGRj´TXHVWmR
HVFRODUµ RULJLQDGD SHOD GHPLVVmR GH (QULTXH 6RODQR /ySH] GR FDUJR
de Superintendente da Instrução Pública, por apoiar a propaganda
´ORSL]WDµ164.
2´ORSL]PRµHUDXPPRYLPHQWRSDUDUHFXSHUDUDÀJXUDKLVWyULFD
GH)UDQFLVFR6RODQR/ySH](VWHIRUDGHFODUDGR´WUDLGRUGDSiWULDµHP
pelo governo Provisório, quando ainda estava vivo e era reconhecido por
SDtVHVHXURSHXVHSHORV(VWDGRV8QLGRVFRPRSUHVLGHQWHGR3DUDJXDL3RU
certo que López não foi um traidor, sendo mais bem um tirano que iniciou
e prolongou inutilmente uma guerra contra inimigos superiores, levando
VHXSDtVjGHUURWDHjUXtQD(WDOHUDVXDLPDJHPDWpÀQVGRVpFXOR;,;
sem qualquer contestação, mesmo por parte daqueles que lutaram a seu
lado, como os generais Caballero e Escobar, os quais jamais disseram uma
palavra a seu favor.
Contudo, já em 1898 a Legação brasileira relatou que alguns
jovens paraguaios enalteciam antigos ditadores, apresentando-os como
163

164

MAGALHÃES para ITIBERÊ DA CUNHA, of. conf. s/n°, 2a. sec., Rio de Janeiro, abril de 1899 (não consta o dia). Ibid.,
MDBAD, 201-4-11.
ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, of. res. 3, 2a. sec., Assunção, 2.5.1899. Ibid., MDBAOE, 201-2-6.
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modelo de patriotismo. Criavam sentimentos de animosidade contra
estrangeiros, que se acentuavam com relação aos países que formaram
D 7UtSOLFH $OLDQoD 1R DQR VHJXLQWH HP  D 6XSHULQWHQGrQFLD GH
Instrução Pública, com o apoio do ministro da Justiça, Culto e Instrução
3~EOLFD 9HQkQFLR /ySH] ´ÀOKR QDWXUDO GH XP LUPmR GR GLWDGRUµ
demitiu da Escola Normal um professor argentino. O pretexto alegado
IRLRGHLQFRPSHWrQFLDPDVRUHDOPRWLYRIRLVHXDQWLORSL]PR$FHYDO
UHLQWHJURX R SURIHVVRU D VHX SRVWR H FRPR FRQVHTXrQFLD 9HQkQFLR
López demitiu-se. A imprensa responsabilizou o representante
GLSORPiWLFRDUJHQWLQRSRUHVVDUHLQWHJUDomRSDVVDQGRDGLULJLUOKH´RV
PDLVJURVVHLURVLQVXOWRVµ165.
Certamente mais por motivos táticos, de fazer oposição, do que por
FRQYLFomRR3DUWLGROLEHUDOPRVWURXVHLQLFLDOPHQWHVLPSiWLFRjFDXVDGRV
López que saíram do governo. Já os argentinos residentes em Assunção
À]HUDPPDQLIHVWDomRSDUDSURWHVWDUFRQWUDDGHPLVVmRGRFLWDGRSURIHVVRU
e, ainda, contra os ataques da imprensa a seu representante diplomático.
Nesse mesmo dia e hora foi organizada uma contramanifestação por
HVWXGDQWHVSDUDJXDLRVTXHJULWDYDP´PRUUDVj5HS~EOLFD$UJHQWLQDµ1R
PrVVHJXLQWHHPMXQKRDODVWURXVHFDPSDQKDFRQWUDWRGRVRVSURIHVVRUHV
dessa nacionalidade que lecionavam nas Escolas Normais de Assunção. O
UHSUHVHQWDQWH GLSORPiWLFR DUJHQWLQR FDQVDGR GH DWDTXHV YHUEDLV j VXD
pessoa e a seu país, partiu para Buenos Aires para melhor informar a
situação a seu governo166.
'HVVHVDFRQWHFLPHQWRV,WLEHUrGD&XQKDFRQFOXLXTXH
É realmente admirável como este povo conta com sua fraqueza, na qual tem
IHLWRUHSRXVDUDWpKRMHDVXDIRUoDHWRGDVVXDVDXGiFLDVÀDQGRVHGHPDVLDGRH
com alarde no tradicional antagonismo das Repúblicas do Prata com o Brasil167.

Enquanto isso, em maio de 1899, o presidente Emilio Aceval
GLVVHUD D ,WLEHUr GD &XQKD TXH SURSRULD DR &RQJUHVVR D DEROLomR GDV
taxas de importação sobre o gado. Pediu Aceval que o governo brasileiro
IRVVH FRPXQLFDGR GHVVD LQLFLDWLYD TXH SRGHULD LQÁXLU IDYRUDYHOPHQWH
QD DVVLQDWXUD GH QRYR WUDWDGR GH FRPpUFLR HQWUH RV GRLV SDtVHV ,WLEHUr
da Cunha respondeu que esse novo tratado, nos termos que o Paraguai
SHQVDYD SURSRU FRQVWLWXLULD QD SUiWLFD DWR GH EHQHYROrQFLD EUDVLOHLUD
O rompimento do tratado anterior, argumentou esse diplomata,
165
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167

Idem, of. Res. 3, 2a. sec., Assunção, 2.5.1899. Ibid.
Id., of. res. 4 e 5, 2a. sec., Assunção, 16.5 e 27.6.1899. Ibid.
Id., of. res. 5, Assunção, 27.6.1899. Ibid.
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demonstrara que o Mato Grosso e o Fisco brasileiro ganharam com a nova
situação. Porto Murtinho desenvolvera-se desde que a Matte Larangeira
WUDQVIHULUDSDUDHVVDORFDOLGDGHVXDJHUrQFLDGH&RQFHSFLyQFLGDGHHVWD
TXH HQWUDUD HP GHFDGrQFLD 4XDQWR DR JDGR R GLSORPDWD GHPRQVWURX
TXH D HOLPLQDomR GRV LPSRVWRV GH LPSRUWDomR HUD ´UHGXQGDQWHµ SRLV
aos criadores de Mato Grosso mostrava-se mais vantajoso levar seus
animais para os mercados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro,
RQGHRVSUHoRVHUDPPHOKRUHV$FHYDOUHFRQKHFHXDSURFHGrQFLDGHWDLV
argumentos, mas, ainda, assim, mostrou-se empenhado na assinatura de
um tratado de livre-comércio168.
E, de fato, pouco depois, Fernando Iturburu propôs ao governo
brasileiro um tratado de comércio. Por este seriam eliminados os
LPSRVWRVVREUHDHUYDPDWHEUDVLOHLUDHPWUkQVLWRSRUWHUULWyULRSDUDJXDLR
FREUDQGRVHDSHQDVWD[DUHIHUHQWHDJDVWRVFRPÀVFDOL]DomRQRYDORUGH
FHQWDYRVGHSHVRRXURVREUHTXLORVGHVVHSURGXWR,WLEHUrGD&XQKD
meses antes, quando Iturburu seguia para o Rio de Janeiro, já informara
que este proporia um tratado de comércio nos moldes daquele que fora
denunciado pelo governo paraguaio, acrescido de cláusula para que o
%UDVLODFHLWDVVHRVFHUWLÀFDGRVGHDQiOLVHTXtPLFDGR3DUDJXDLDRLPSRUWDU
bebidas alcoólicas deste país e, ainda, que a erva-mate vinda de Mato
*URVVRIRVVHWD[DGDHPRXFHQWDYRVSRUTXLORV,WLEHUrGD&XQKD
respondeu que tal tratado seria prejudicial ao Brasil, pois o Mato Grosso
pouco exportava para o país guarani. Contudo, caso o governo brasileiro
resolvesse negociar um novo acordo comercial, não deveria aceitar taxa
VXSHULRU D  FHQWDYRV TXDQWLD PDLV GR TXH VXÀFLHQWH SDUD FREULU DV
GHVSHVDVSDUDJXDLDVQDTXHODÀVFDOL]DomR169.
4XDWUR PHVHV GHSRLV ,WLEHUr GD &XQKD DFUHVFHQWRX QRYRV
HOHPHQWRV SDUD UHIRUoDU VHX SRQWR GH YLVWD $ÀUPRX TXH R DWUDVR
econômico de Mato Grosso era causado pelo livre-comércio com o
Paraguai e seria perpetuado pelo novo tratado que se propunha, pois o
Estado continuava tão isolado quanto na época da Guerra do Paraguai.
Ademais, esse novo Tratado seria anticonstitucional ao dar tratamento
ÀVFDOGLIHUHQFLDGRSDUD0DWR*URVVR$&DUWD0DJQDEUDVLOHLUDSURLELD
R JRYHUQR )HGHUDO GH FULDU GLVWLQomR H SUHIHUrQFLDV HQWUH RV SRUWRV GR
país, determinando, ainda, que os impostos deveriam ser uniformes
para todos os Estados170 ,WLEHUr GD &XQKD HVWDYD FRQYHQFLGR GH TXH
o Brasil deveria exigir um tratado de comércio equitativo, deixando
168
169
170

Id., of. res. 3, 3a. sec., Assunção, 17.5.1899. Ibid.
Id., of. res 1, 3a. sec., Assunção, 17.3.1899. Ibid., Acréscimos, 201-4-6.
Id., of. res. 4, 3a. sec., 23.7.1899. Ibid., 201-2-6.
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de lado o sentimentalismo e a generosidade normalmente tidos com
RV SDUDJXDLRV ´SRYR TXH QXQFD VHUi QRVVR DPLJR SRU PDLV TXH QRV
HVIRUFHPRVHPID]HUMXVDVXDJUDWLGmRµ171.
O governo brasileiro aceitou tais argumentos e repetiu-os, em seu
UHODWyULR j &kPDUD GRV GHSXWDGRV GR DQR GH  (VFUHYHX HQWmR R
chanceler Olyntho Magalhães que Mato Grosso exportava para o Paraguai
TXDVHH[FOXVLYDPHQWHJDGRHTXHHPDQRVGHYLJrQFLDGR7UDWDGRGH
Livre-Comércio, o Estado não teve melhorada a sua situação econômica,
enquanto o país guarani colhera vantagens. Ademais, restabelecido
esse livre-comércio, além de a economia mato-grossense nada ganhar, a
8QLmRSHUGHULDDUHFHLWDREWLGDFRPRVLPSRVWRVGHH[SRUWDomR(PERUD
não pretendesse assinar tal tratado, a Chancelaria brasileira informava
no relatório, por óbvias razões diplomáticas, apenas que decidira
DGLDU DV QHJRFLDo}HV FRP WDO ÀQDOLGDGH 2 %UDVLO SRUpP FREUDULD D
taxa mínima sobre produtos paraguaios importados por Mato Grosso,
GHVGH TXH R 3DUDJXDL HP UHFLSURFLGDGH À]HVVH R PHVPR TXDQWR DRV
produtos importados desse Estado. A Legação brasileira disso informou
diretamente o chanceler Decoud, ressaltando a necessidade da perfeita
reciprocidade para a aplicação dessa taxa172.
$UHFXVDGRJRYHUQREUDVLOHLURGHXVHQRDXJHGDLQÁXrQFLDMXQWR
aos círculos de poder no Rio de Janeiro, do então ministro da Fazenda
Joaquim Murtinho. Para tal recusa havia, por certo, os aspectos legais, além
do próprio interesse de Mato Grosso. Mas, também, deve-se considerar
TXH WDOYH] j SUySULD Companhia Matte Larangeira não interessasse o
WUDWDGRGHFRPpUFLRQRVWHUPRVSURSRVWRVSHORJRYHUQRSDUDJXDLR$ÀQDO
a erva-mate que transitasse pelo Paraguai pagaria uma taxa e, além disso,
DSDUWLUGDH[SHULrQFLDDQWHULRUVHULDOyJLFRVXSRUTXHDMatte Larangeira,
para não sofrer percalços, teria de desembolsar, frequentemente, quantias
para subornar autoridades guaranis. Com isso, os custos de operação
dessa Companhia no Paraguai talvez não se distanciassem daqueles em
território brasileiro.
A situação econômica paraguaia continuou a deteriorar-se
GH IRUPD DODUPDQWH H ,WLEHUr GD &XQKD PRVWURXVH FpWLFR VREUH VXD
recuperação. A situação do país resultava, na opinião do diplomata, de
um conjunto de fatores, difíceis de resolver de imediato, com os escassos
meios de comunicação e baixa produção agrícola e manufatureira173.
171
172
173

Id., of. res. 3, 3a. Sec., Assunção, 26.5.1899. Ibid.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1900, pp. 35-36.
ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, of. res. 5, 2a. Sec., Assunção, 27.6.1899. AHI, MDBAOE, 201-2-6.
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No plano político, a situação paraguaia não era melhor e, no
início de 1900, o clima de agitação ameaçava a própria continuidade do
governo Emilio Aceval. Eram contínuos os ataques contra o governo,
sob qualquer pretexto, como o da retirada da comissão médica argentina
que viera a Assunção – o que também fora motivo de críticas – para
DX[LOLDUQRFRPEDWHjSHVWHEXE{QLFDHUHWLURXVHGHYLGRjVXSRVWDIDOWD
de apoio governamental, levando os oposicionistas a protestarem. Essa
FRPLVVmRQDYHUGDGHSDUWLXGHYLGRjQHFHVVLGDGHTXHWLQKDRJRYHUQR
argentino de médicos e equipamentos para debelar a peste bubônica em
Rosário e, talvez, em Buenos Aires174.
Nem todos os liberais, porém, faziam oposição ao governo.
Havia uma trajetória de aproximação entre Emilio Aceval e a facção
cívica dos liberais, pela qual esta pretendia conseguir que o presidente
se desprendesse do Partido Colorado. Este, de fato, não foi consultado
quando, em março de 1900, Aceval nomeou ministros os liberais Fábio
Queirolo e José Tomás Legal e compôs a Suprema Corte de Justiça
sem recorrer a qualquer colorado175. Com isso, os generais Caballero e
Escobar entraram em rota de colisão com o governo de Emilio Aceval, o
que também perdeu o respaldo do general Egusquiza.
Apesar de honesto e bem-intencionado, faltavam ao presidente
SDUDJXDLR SUHVWtJLR H HQHUJLD VXÀFLHQWHV SDUD HQIUHQWDU RV GHVDÀRV
que se lhe colocavam. Assim, no plano político, em 15 de janeiro o
Ministério paraguaio demitiu-se coletivamente para que Aceval pudesse
reorganizar seu governo. Contudo, após 10 dias de consultas a diferentes
SROtWLFRV QmR REWHQGR QRYRV FRODERUDGRUHV ´GLJQRV H GH SUHVWtJLRµ
Aceval manteve o antigo Ministério, dando a entender que buscaria
DVLORQDUHVLGrQFLDGH,WLEHUrGD&XQKDHPFDVRGHJROSHGH(VWDGR176.
O liberal Fábio Queirolo substituiu no Ministério das Relações
Exteriores o demissionário José Segundo Decoud. Este manifestou
D ,WLEHUr GD &XQKD ´D PDLV GHFLGLGD V\PSDWKLD SHOR %UDVLOµ WHQGR
inclusive, uma irmã vivendo no Rio de Janeiro, cidade que conhecia,
o que era raro entre os líderes paraguaios. Com a saída de Decoud,
SHUGHX $FHYDO ´VXD YHUGDGHLUD FDEHoD SHQVDQWH H R VHR EUDoR GLUHLWRµ
H D FRPSHWrQFLD GR PLQLVWUR GHPLVVLRQiULR UHVVDOWRX R UHSUHVHQWDQWH
brasileiro, explicava porque todos os governos, desde 1870, não puderam
174
175
176

Idem, of. res. 1, 2a. Sec., Assunção, 27.1.1900. Ibidem, 201-2-7.
FREIRE ESTEVES, p. 82.
ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, of. res. 1, 2a. sec., Assunção, 27.1.1900. AHI, MDBAOE, 201-2-7.
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SUHVFLQGLU GH VXD FRRSHUDomR (VWD FRQVWDWDomR GH ,WLEHUr GD &XQKD
QmRRLPSHGLDGHFRQVLGHUDU´VpULDVµDVDFXVDo}HVGHVHU-RVp6HJXQGR
IDYRUiYHODDQH[DUR3DUDJXDLj$UJHQWLQD177.
A partir desse momento, José Segundo Decoud deixou de ser ator
UHOHYDQWH QR SURFHVVR SROtWLFR SDUDJXDLR &RQVWDWDVH TXH HP PHLR j
conturbada vida política paraguaia, foram poucos os personagens que
se sobressaíram com a mesma honestidade e patriotismo de Decoud.
([OLEHUDO TXH DMXGRX D IXQGDU R 3DUWLGR &RORUDGR VXD LPSRUWkQFLD
histórica ainda não foi devidamente avaliada. O autor deste livro
sente-se na obrigação não só de registrar essa opinião, como também
GHUHSURGX]LUQDQRWDGHURGDSpDFDUWDTXH'HFRXGGHL[RXjHVSRVD
ao suicidar-se em 1909178.
177
178

Idem, Of. 3, 2a. Sec., Assunção, 15.3.1900. Ibidem.
Carta deixada à esposa por José Segundo Decoud, ao suicidar-se em 1909, cedida por seu descendente Francisco
Legal.
Benigna Mia
Qué dudas terribles afligen mi espíritu! Haber pensado tanto en una solución y luego vacilar en el último instante!
Un frío sudor, sombrío como el anuncio de una inminente desgracia, recorre mi cuerpo aterido y experimento la
insondable sensación de hallarme en los umbrales de dos mundos. Pasajeros de la vida, en fin, ese es nuestro
destino. Nuestro alberdio solo puedo albergar una agonía por años o beber la copa en un instante. He ahí, en
pocas palabras, la duda cruel que se apodera de mí. Y solo yo debo tomar la decisión. Pasan por mi retina, como
un caleidoscopio mágico, los lejanos recuerdos de la juventud. Las cruentas batallas contra la tiranía en la guerra
grande. Nuestro amor, santificado ante el altar. El nacimiento de nuestros hijos. Mis desvelos por la cosa pública.
Y debo confesarte un pecado. Te sacrifiqué a ti y a mi adorada familia, ante el altar de la Patria. Todos mis afanes
se centraron en ella y postergué a los míos No es hora que yo, finalmente, me sacrifique? Que beba la copa de la
margura? Que en un acto terriblemente sublime, pague la culpa de haberos olvidado? Nunca escuché de tus labios
ningún reproche, sólo alguna que otra velada advertencia sobre los que se decían mis amigos, al menos, a quienes
yo tenía por tales, y que nunca me comprendieron, y que mas bien me vilipendiaron. Jamás acepté el despojo de la
nación. Por eso no acumulé fortuna. Mientras tanto, otros, cubiertos bajo el palio de mi entrega total a la República,
forjaron inmenso patrimonio poniendo el pueblo en almoneda. Decían por ahí que mi honestidad me tornaba peligroso,
porque mientras yo sabía el abordaje consumado contra el Tesoro público, no me complicaba con nadie, lo que me
permitirá ser juez de todos ellos. Y alguna vez podría sentarlos en el banquillo. Sacaron la luz mi ambición. Acaso mi
ambición no estaba colmada con creces, habiendo servido a mis compatriotas desde 1864, hasta la víspera? Tantos
años trabajando por la Patria. No refutan acaso la supuesta falsa imputación? Dicen mis retractores que yo fundé la
Asociación Republicana para mi provecho. Pero quienes son los favorecidos? Los que tienen opulentos Palacios en
Asunción y grandes estancias en la campaña y puertos en el litoral que compiten con el capitaleño, pero mediante
un tráfico reconocidamente ilegal. Y los beneficiarios de los grandes empréstitos, como Gill, Bareiro y Caballero?
Y sus conmilitones? Y los que hundieron varios bancos? A todos ellos le digo: Vade retro, Satanás! con mi casa
hipotecada y mis compromisos que, por honor, trabajosamente voy pagando. Y que me matan de a poco cada día.
No faltan los que me llaman de “traidor de la Patria”, por haber participado de una cruzada americana [contra] un
tirano. En Grecia y Roma se llamaba “Pater Patrie” (Padres de la Patria) a quienes la libertaron de los tiranos. Oh,
tiempo; oh, costumbres! Con esa propaganda han evidenciado [envenado?] el corazón de los paraguayos y solo la
Providencia sabe las pruebas que el destino depara a nuestros hijos! Recuerdo que siendo don Juan G. González,
presidente de la República, deliberó un cenáculo republicano para buscar al sucesor hacia fines de su mandato. Se
barajaron nombres. Y surgió el mío. No faltó un Agustín Cañete, amanuense de [Francisco Solano] López, quien
osó impugnarme. Fue la única ocasión que lo vi veraz a Caballero: “Yo mismo lo hubiera combatido a López, si no
fuera porque vigilaba de cerca a mi madre y mis hermanas, y las hubiera victimado si yo daba un paso semejante”.
Esto lo dijo en privado. Pero por la prensa periódica usó el infundio de Cañete para subalternizarme. Oh, hombres
de López! Todos cortados por la misma tijera! La injusticia no melló mi espíritu. Y seguí al servicio de los gobiernos
republicanos que vinieron después. Y no permití ya que nadie me hablara de candidaturas. Solo que les advertí una
y mil veces, que el partido Nacional Republicano se reformaba, o su caída seria una mera cuestión de tiempo. Y
vino 1904. Y con él, todo lo que debemos soportar... El partido triunfante [o liberal] me invitó a formar filas. Y yo lo
rechacé, porque voy a morir republicano, aunque terroríficamente desengañado de sus hombres. Benigna mía: Quise
escribirte una íntima y personal, y de nuevo cometo el error de hablarte de la cosa pública. Es que llevo el amor a
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$ /HJDomR EUDVLOHLUD FODVVLÀFRX D DGPLQLVWUDomR GH (PLOLR
$FHYDOFRPRXPDGDVPHOKRUHVGDKLVWyULDSDUDJXDLD$VVLP,WLEHUrGD
&XQKDODPHQWRXTXDQGR-RVp8UGDSLOOHWDGHL[RXRFDUJRGHPLQLVWUR
GD )D]HQGD ´TXH FRP WRGD KRQUDGH] HVWDYD GHVHPSHQKDQGRµ
8UGDSLOOHWD GHPLWLXVH SRU GLVFRUGDU GD DSURYDomR SHOR 6HQDGR GH
pedido de empréstimo de 500.000 pesos para uma usina de açúcar,
´PHLR IDOLGDµ $ QRPHDomR GR QRYR WLWXODU GD )D]HQGD )UDQFLVFR
Campos, foi surpreendente, já que não era uma liderança política, nem
possuía habilitações para essa função. Campos foi escolhido por sua
KRQHVWLGDGH H FRQIRUPH UHYHORX $FHYDO D ,WLEHUr GD &XQKD SRUTXH
KRXYHGLÀFXOGDGHHPHQFRQWUDUDOJXpPTXHDFHLWDVVHRFXSDURFDUJR179.
Em julho de 1900, Emilio Aceval consultou a Legação brasileira
sobre uma possível viagem sua a Buenos Aires, para coincidir com
a presença, nessa capital, do presidente Campos Salles e ambos se
HQFRQWUDUHP,WLEHUrGD&XQKDUHFHEHXRULHQWDomRQRVHQWLGRGHGLVVXDGLU
$FHYDOGHVVDLGHLDSRLVDYLVLWDGH&DPSRV6DOOHVHUD´VLPSOHVFRUWHVLD
HQmRDGPLWHGLVFXVVmRS~EOLFDµ2SUHVLGHQWHSDUDJXDLRUHDOPHQWHQmR
YLDMRX PDV HQYLRX R JHQHUDO (JXVTXL]D SDUD ´FXPSULPHQWDUµ R FKHIH
de Estado brasileiro. Em seu retorno a Assunção, esse general insinuou
D ,WLEHUr GD &XQKD TXH WUDWDUD GH QHJyFLRV LPSRUWDQWHV FRP &DPSRV
6DOOHV H SRU LVVR DFRQVHOKRX $FHYDO D HQYLDU ´VHP GHPRUDµ XPD
missão ao Rio de Janeiro. Contudo, nessa volta de Egusquiza houve
decepção popular, pois se esperava que aquele general obtivesse, em
Buenos Aires, perdão para a dívida de guerra, o que não ocorreu180.
'HIDWRRSUHVLGHQWH-XOLR5RFDFXPSULQGRSURPHVVDTXHÀ]HUD
DRUHSUHVHQWDQWHSDUDJXDLRHP%XHQRV$LUHV´HUHFRUGDGRQHVVHSRQWRµ
SRU(JXVTXL]DPDQLIHVWRXRÀFLDOPHQWHD&DPSRV6DOOHVVHXGHVHMRGH
cancelar aquela dívida de guerra. A condição que Roca colocava para
WDQWR HUD D GH TXH R %UDVLO WRPDVVH LGrQWLFD DWLWXGH &DPSRV 6DOOHV
respondeu não ser aquele o momento oportuno para tal iniciativa, pois
HUDPDJXGDVDVGLYHUJrQFLDVGHOLPLWHVHQWUH$UJHQWLQDH&KLOH2%UDVLO
disse seu presidente, não desejava tomar uma iniciativa que pudesse ser

179
180

mi Patria en el corazón y solo se extinguirá cuando este deje de latir... que equivale a decir pronto. Los ciudadanos
de la antigüedad clásica preferían la muerte, a una vida estéril y truncada por las bajas pasiones de los hombres.
He concebido así la idea de una inmolación, como un sacrificio personal ante el área sagrada de la Patria Ojalá que
este holocausto cierre la nómina de los que habiéndole entregado toda su vida, sucumben también ofreciéndole su
propia muerte! Que los muertos entierren a sus muertos! Hoy, 3 de marzo de 1909. Adiós...José Segundo Decoud.
Id., of. 8 e res. 3, 2a. sec., Assunção, 29.6 e 5.7.1900. Ibid.
Id., of. res. 3 e 4; of. 11 e 13, 2a. sec., Assunção, 5.7; 10.8; 28.10 e 15.12.1900. Ibid.
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interpretada por Santiago como indício de um entendimento especial
argentino-brasileiro. Tal interpretação, acreditava Campos Salles,
UHSHUFXWLULD GHVIDYRUDYHOPHQWH VREUH DV GLYHUJrQFLDV HQWUH HVVHV GRLV
vizinhos andinos181.
A preocupação de Campos Salles era procedente. No ano anterior,
em 1899, a Legação norte-americana em Buenos Aires já informara que o
presidente Júlio Roca queria melhorar as relações argentino-brasileiras,
que tinham sofrido com a disputa pela posse das Missões. Isto em um
contexto no qual o Brasil convertia-se em importante mercado consumidor
de matérias-primas e manufaturados argentinos. Ademais, o Chile, em
sua disputa territorial com a Argentina, tentara obter uma aliança com o
Brasil. A demonstração de júbilo popular nas ruas portenhas pela visita de
Campos Salles, registrou a representação estadunidense, fez o Chile temer
que se estivesse formando uma aliança argentino-brasileira. Esta era um
´LQWHQVR GHVHRµ GR JRYHUQR 5RFD SDUD FRQWHU SRU PHLR GDV DUPDV D
DJUHVVLYDSROtWLFDFKLOHQDQRTXHVHUHIHULDj%ROtYLDHDR3HUXHDLQGDSDUD
S{UWHUPRDRVSODQRVGHHQJUDQGHFLPHQWRWHUULWRULDOGH6DQWLDJRjFXVWD
da Argentina. O representante norte-americano em Buenos Aires, porém,
apontou que eram poucas as probabilidades de tal aliança concretizar-se.
De um lado porque o Brasil mantinha estreitas relações com o Chile e, de
outro, porque o governo brasileiro estava, frequentemente, ocupado em
suprimir desordens internas que ameaçavam sua própria estabilidade182.
( GH IDWR DV YLVLWDV GH 5RFD H &DPSRV 6DOOHV QmR WLYHUDP VLJQLÀFDGR
relevante na orientação da política externa brasileira, delas restando
´DSHQDVXPVDOGRGHVLPSDWLDGHVHUHQDPHQWRGHkQLPRVHQWUHDVGXDV
PDLRUHVUHS~EOLFDVVXODPHULFDQDVµ183.
Em fevereiro de 1901 realizaram-se eleições legislativas no Paraguai.
2VOLEHUDLVGLYLGLUDPVHTXDQWRjSURSRVWDGHSDFWRFRPR3DUWLGR&RORUDGR
para que este não apresentasse candidatos em determinados distritos e,
assim, fosse garantida a representatividade oposicionista. A facção liberal
que recusou tal acordo, a radical, elegeu um deputado, enquanto a que
DFHLWRXRVFtYLFRVUHHOHJHUDPWUrVGHSXWDGRVFRPRDSRLRGRVFRORUDGRV
181

182

183

Essas informações foram transmitidas, em 1923, pelo chanceler paraguaio Rogélio IBARRA ao Encarregado de Negócios
brasileiro. In: Octávio FIALHO para o chanceler Félix PACHECO, Of. Res. 1, Gabinete do Ministro, Assunção, 27.6.1923.
AEBA, 1923.
JONES para Secretario de Estado HAY, Buenos Aires, 3.8.1899 e LORD para HAY, Buenos Aires, 3.11.1900, apud. LETTS
DE ESPIL, Coutney. La segunda presidencia Roca Vista por los diplomáticos norteamericanos. Buenos Aires: Editorial
Paidós, 1972, pp. 110-111, 123.
BUENO, p. 253.
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´FRP TXHP HVWmR DOLDGRV GHVGH D FLVmR GR 3DUWLGR OLEHUDOµ 2 3DUWLGR
Colorado gradativamente perdia prestígio, faltando-lhe coesão para, após
DQRVGRH[HUFtFLRGRSRGHUFRQWLQXDUDPDQWrOR&RPRFRQVHTXrQFLD
RVFtYLFRVDPSOLDYDPVXDLQÁXrQFLDSROtWLFDHSURFXUDYDPDQXODURSRGHU
GRV ´YHOKRV JHQHUDLVµ &DEDOOHUR H (VFREDU (VWHV FRPHQWDYDVH Mi QmR
WLQKDPDPHVPDDVFHQGrQFLDHDXWRULGDGHQR([pUFLWRSULQFLSDOIRUoDGH
sustentação política no Paraguai184.
Logo os próprios liberais cívicos acusaram os colorados de
não terem honrado o compromisso de apoiar certos candidatos dessa
IDFomR RSRVLFLRQLVWD QDV HOHLo}HV OHJLVODWLYDV &RPR FRQVHTXrQFLD RV
representantes dos cívicos no Ministério, Fábio Queirolo e Francisco
/HJDOUHQXQFLDUDPDVHXVSRVWRV2JRYHUQRHQFRQWURXGLÀFXOGDGHVHP
VXEVWLWXtORVSRLVGLIHUHQWHVSROtWLFRVH´DWpMRYHQVHVWXGDQWHVµUHFXVDUDP
essas funções, o mesmo ocorrendo no preenchimento das Legações
paraguaias em Buenos Aires e no Rio de Janeiro185.
1R ÀQDO IRUDP QRPHDGRV RV 'UV %REDGLOKD H -XDQ )OHFKD SDUD
assumirem, respectivamente, os Ministérios de Relações Exteriores e de
Justiça. Modestos juízes que eram, surpreenderam-se com a designação.
$GLÀFXOGDGHGHSUHHQFKHUHVVHVFDUJRVUHÁHWLDDVGLYLV}HVLQWHUQDVGRV
partidos políticos, sendo que, no Colorado, Egusquiza, que suplantara
RVJHQHUDLV&DEDOOHURH(VFREDUWLQKDHOHSUySULRSHUGLGRLQÁXrQFLDMi
não podendo mais contar com o apoio dos quartéis. A situação política
paraguaia, informou a Legação brasileira, agravava-se186.
Era ativa a campanha para desmoralizar o presidente Aceval. Os
colorados ligados aos generais Caballero e Escobar propalavam, com
DODUPH FUHVFHQWH ERDWRV GH TXH HUD LPLQHQWH D DQH[DomR GR 3DUDJXDL j
Argentina, responsabilizando o governo Aceval pela situação. Aceval
FRQYHUWHXVHHQWmR´HPXQFDGiYHUµSROtWLFRSHUGHQGRRSRXFRSUHVWtJLR
de que ainda dispunha187.
Simultaneamente, desenvolvia-se no Paraguai um clima belicoso,
WHPHQGRVH XP FRQÁLWR FRP D %ROtYLD GHFRUUHQWH GD UHFODPDomR GHVWD
VREUHRWHUULWyULRGR&KDFR$FHYDOHVHXDQWHFHVVRU(JXVTXL]D´PDLVGH
XPDYH]µKDYLDPPDQLIHVWDGRGHVHMRGHREWHUDUPDVQR%UDVLOHPHVPR
FRPSUDU ´DOJXPD YHOKD FDQKRQHLUDµ QmR REWHQGR VXFHVVR &RP HVVD
PHVPDÀQDOLGDGHRJRYHUQRSDUDJXDLRUHFRUUHXDRGD$UJHQWLQDQDGD
SRUpP FRQVHJXLQGR OHYDQGR $VVXQomR VHJXQGR IRQWH ´ÀGHGLJQDµ
D FRPSUDU DUPDV QRV (VWDGRV 8QLGRV 2 FOLPD EHOLFRVR H D PRELOL]DomR
184
185
186
187

ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, of. 1, 2a. sec., Assunção, 2.3.1901. AHI, MDBAOE, 201-2-7.
Idem, of. 2, 2a. sec., Assunção, 2.4.1901. Ibidem.
Id. of. res. 1, 2a. sec., Assunção, 18.4.1901. Ibid.
BOGARÍN, pp. 52, 55.
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SDUDXPFRQÁLWRLQWHUQDFLRQDOGHYHULDPGHVYLDUDDWHQomRGRVSUREOHPDV
LQWHUQRV SDUDJXDLRV $LQGD DVVLP ´H[LVWH XP PDOHVWDU JHUDO QR SDtV H
FHUWRVLQGtFLRVJUDYHVSUHVVDJLDPDSUR[LPLGDGHGHXPDWRUPHQWDµ188.
Em agosto de 1901 o ministro da Fazenda, Francisco Campos,
demitiu-se por não contar com apoio no legislativo para seus projetos
ÀQDQFHLURV'HVHXVXFHVVRU)XOJrQFLR0RUHQRQmRVHHVSHUDYDTXHIRVVH
PDLV IHOL] FRQVLGHUDQGRVH ´R GHVPDQGR H DQDUFKLD DGPLQLVWUDWLYDµ GR
país. O comércio era prejudicado pela desvalorização de 900% do peso-papel em relação ao ouro e pela taxação dos produtos importados de 10 a 15
vezes o seu valor. No Congresso enfrentavam-se os que defendiam novas
HPLVV}HVGHSDSHOPRHGDSDUDFULDUFUpGLWRjLQG~VWULDHjDJULFXOWXUDH
os que aconselhavam o contrário, a retirada desse dinheiro de circulação,
para valorizá-lo. Por estarem descapitalizados, os comerciantes reduziam
ao máximo os negócios com o exterior189, o que repercutia sobre o Tesouro
paraguaio, cujos ingressos dependiam em grande parte dos impostos
aduaneiros.
A essa altura, porém, a atenção do governo brasileiro destinada
ao Paraguai centrou-se no apoio que, nesse país, poderiam encontrar os
revoltosos de Mato Grosso. Nesse Estado dominava o quadro político a
aliança entre as duas famílias de maior prestígio econômico, os Murtinho
e os Ponce. Em 1º de março de 1899, porém, essas duas famílias lançaram
candidatos próprios na eleição para presidente estadual e ambas se
consideraram vitoriosas, desencadeando a luta armada. Os combates
HVWHQGHUDPVHHQWUHRVGLDVHGHVVHPrVFRP*HQHURVR3RQFHHVHX
candidato a Governador, João Félix, sendo derrotados pelo coronel Antônio
Paes de Barros, candidato a Vice-presidente. Em 1901 as forças de Generoso
Ponce tentaram, infrutiferamente, derrubar o presidente do Mato Grosso190.
Os revolucionários mato-grossenses tinham, em 1901, contatos no
Paraguai e teriam recebido armas do comerciante Juan Bautista Vierci,
sogro do ministro do Interior Guillermo de los Ríos. Dizia-se que os
VXEOHYDGRVFRQWDYDPDLQGDFRPRDX[tOLRGRVHQDGRURÀFLDOLVWD%RJDUtQ
proprietário de fazenda na fronteira e que seria associado a Ferreira
Mascarenhas, expoente da revolta. Mascarenhas escreveu em jornal
paraguaio que o movimento do qual participava era contra o corrupto
governo de Mato Grosso, imposto pelo ministro da Fazenda brasileiro,
188
189

190

ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, Of. 2, 2a. Sec., Assunção, 14.6.1901. AHI, MDBAOE, 201-2-7.
Cézar BORGES, encarregado de negócios para MAGALHÃES, of. 6, 2a. sec., Assunção, 23.8.1901. Idem. A partir de
1.7.1901 o Ministro Itiberê da Cunha obteve licença do posto.
No ano seguinte, Antônio Paes de Barros, usineiro dono de imenso latifúndio, no qual mantinha exército particular e
cadeias, assumiu a Presidência mato-grossense, mas foi derrubado com a revolução de 1906, quando Generoso Ponce
retornou ao poder e mandou matá-lo. CARONE, Egard. A Primeira República. 2. ed. São Paulo: DIFEL, 1973, pp. 76,78.
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Joaquim Murtinho, e pelo presidente Campos Salles. A Legação brasileira
desdobrou-se, solicitando ao governo paraguaio reprimir bandidos
na fronteira que, ao se aproveitar da revolta, roubavam gado no Brasil.
6ROLFLWRX DLQGD D YLJLOkQFLD SHODV DXWRULGDGHV SROLFLDLV SDUDJXDLDV GR
senador Generoso Ponce que, em Concepción, estaria organizando forças
para invadir o Mato Grosso191.
No início de 1902, o presidente Emilio Aceval foi deposto. Para
tanto, compuseram-se os generais Caballero e Escobar, descontentes com
D SRXFD LQÁXrQFLD TXH H[HUFLDP QR JRYHUQR H R PLQLVWUR GD *XHUUD
coronel Escurra. Este vira recusada sua pretensão de ser consultado na
nomeação dos novos ministros da Fazenda e da Justiça. Aceval solicitara
a demissão do ministro Escurra, ao este recusar-se a aceitar os nomes
indicados pelo presidente para aquelas duas Pastas192.
2 &RQJUHVVR SDUDJXDLR UDWLÀFRX D GHSRVLomR GH (PLOLR $FHYDO
H HPSRVVRX R 9LFHSUHVLGHQWH +pFWRU &DUYDOOR QD &KHÀD GR ([HFXWLYR
Nessa sessão do legislativo houve tumulto. Congressistas e populares
lutaram com revólveres e punhais. Na ocasião, morreu o senador Insfrán,
FRJLWDGRFRPRFDQGLGDWRj3UHVLGrQFLDFRPRDSRLRGRJHQHUDO&DEDOOHUR
o qual era o presidente do Senado e também saiu ferido193.
A Legação argentina deu asilo ao general Egusquiza e tornou-se o
centro de intrigas contra o movimento vitorioso. O representante argentino,
Lauro Cabral, incompatibilizou-se com os novos donos do poder no
Paraguai e seu governo o removeu de Assunção para La Paz, porém somente
em setembro de 1902. A demora intencional, por parte da Chancelaria
DUJHQWLQDWLQKDFRPRÀQDOLGDGHGHL[DUH[SOtFLWRVHXGHVDJUDGRDRVDWDTXHV
recebidos por Cabral de certos órgãos da imprensa paraguaia, assim como
e de demonstrar respaldo a esse diplomata194.
Frente a reclamações da Legação brasileira de que paraguaios
estavam apoiando os revoltosos mato-grossenses, o novo governo
SUHVLGLGR SRU +pFWRU &DUYDOOR GHFODURXVH GLVSRVWR D ´WXGR SDUD
VDWLVID]HUQRVµ 2 VHQDGRU PDWRJURVVHQVH RSRVLFLRQLVWD *HQHURVR
Ponce, que, com a família, vivia em uma chácara em Assunção, foi posto
VRE YLJLOkQFLD GD SROtFLD VHFUHWD 3RQFH HVWDYD UHFUXWDQGR SDUDJXDLRV
e comprando armas e munições em Rosário, na Argentina, para atacar
Corumbá195.
191
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BORGES para MAGALHÃES, of. 7, 2a. sec., Assunção, 30.9.1901. AHI, MDBAOE, 201-2-7. Em anexo o manifesto assinado
por Juan Ferreira MASCARENHAS intitulado Revolución de Matto Grosso - A mis conciudadanos y correligionarios in: La
Patria, Asunción, 30.9.1901.
FREIRE ESTEVES, p. 85.
BORGES para MAGALHÃES, of. 1, 2a. sec., Assunção, 10.1.1902. AHI, MDBAOE, 201-2-7.
ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, of. 8, 2a. Sec., Assunção, 9.9.1902. Idem.
BORGES para MAGALHÃES, of. res. 2, 2a. sec., Assunção, 29.1.1902. Ibid.
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O governo paraguaio, por sua vez, teve que se haver com seus
próprios problemas, pois os governistas estavam desunidos. Carvallo
´GLVFRUGRXµ GR VHX 0LQLVWpULR TXDQWR DR DXPHQWR GR LPSRVWR VREUH D
HUYDPDWHPDVQmRFRQVHJXLXLPSRUVHDRPLQLVWURGD)D]HQGD)XOJrQFLR
0RUHQRTXHDÀUPDYDQmRVHUHVVDPHGLGDYiOLGDSDUDRSURGXWREUDVLOHLUR
HPWUkQVLWRSRUWHUULWyULRSDUDJXDLR196.
&DUYDOORDPHDoRXHQWmRUHQXQFLDUj3UHVLGrQFLDPDVQmRRIH]
e viu-se obrigado a aceitar essa decisão do ministro da Fazenda ao ser
intimado, nesse sentido, pelo ministro da Guerra, coronel Escurra. Este
PLOLWDU DÀUPRX TXH D UHYROXomR QmR VH À]HUD SDUD TXH &DUYDOOR YLHVVH
D VH RSRU jV LGHLDV GH VHXV SULQFLSDLV SURPRWRUHV ´TXH R WROHUDYDP QR
SRGHU SRU PHUD FRPSODFrQFLD H TXH VH HOH QmR HVWDYD FRQIRUPH TXH
UHQXQFLDVVHµ197.
O fato de o aumento do imposto de exportação da erva-mate não se
DSOLFDUDRSURGXWREUDVLOHLURHPWUkQVLWRSHOR3DUDJXDLPHUHFHXYLROHQWDV
críticas da imprensa. Esta recebia dinheiro da Industrial Paraguaya para
´KRVWLOL]DURVLQWHUHVVHVEUDVLOHLURVµHVXDVFUtWLFDVFUHVFHUDPDRVDEHUVH
como o presidente havia sido intimado por Escurra a aceitar a decisão
GH)XOJrQFLR0RUHQR1HVVHFRQWH[WRRGHSXWDGR&DEDOOHURDSUHVHQWRX
SURMHWR GH OHL HVWHQGHQGR j HUYDPDWH EUDVLOHLUD R DXPHQWR GH LPSRVWR
aplicado ao produto nacional. Essa iniciativa contou com respaldo de
JUDQGHSDUWHGDLPSUHQVDHGHPHPEURVGROHJLVODWLYR´iYLGRVGHYHQGHU
>jCompanhia Matte Larangeira@PDLVXPDYH]RVHXYRWRµ1RYDPHQWHHP
desacordo com o presidente, o ministro da Fazenda pediu demissão que
não foi aceita198.
,WLEHUrGD&XQKDTXHUHDVVXPLUDDFKHÀDGD/HJDomREUDVLOHLUD
HP MXQKR GH  IRL ´PXLWR SURFXUDGRµ SRU )XOJHQFLR 0RUHQR H
pelo titular da pasta das Relações Exteriores, Manuel Domínguez,
além de muitos outros políticos. Todos esses personagens públicos
PDQLIHVWDYDPVH FRQWUiULRV j PHGLGD ÀVFDO SURSRVWD SHOR GHSXWDGR
&DEDOOHUR ´PDLV SUHMXGLFLDO DR 3DUDJXDL >GR@ TXH DR (VWDGR YL]LQKR
>0DWR *URVVR@µ $RV TXH R SURFXUDUDP ,WLEHUr GD &XQKD OHPEURX
que o Brasil estava aplicando a tarifa mínima aos produtos paraguaios
similares aos brasileiros que eram importados por Mato Grosso199.
$RYROWDUSDUDR3DUDJXDL,WLEHUrGD&XQKDHQFRQWURXDVLWXDomR
econômica do país ligeiramente melhor. O mesmo não ocorreu, porém,
FRPDSROtWLFD´SUHQKHGHSHULJRVDSHVDUGHXPDFHUWDFDOPDDSDUHQWHµ
196
197
198
199

Idem, of. res. 3, 2a. sec., 25.3.1902. Ibid.
ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, of. 7, 3a. sec., 28.6.1902. Ibid.
Idem, of. 7, 3a. sec., Assunção, 28.6.1902. Ibid.
Id., ibid.
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6HJXQGR R GLSORPDWD VXD YROWD D $VVXQomR HUD HVSHUDGD ´FRPR D GH
XP0HVVLDVµWDOHUDDFRQÀDQoDQRSUHVWtJLRHQDDPL]DGHGR%UDVLOHWDO
HUD R UHFHLR GH XPD DQH[DomR GR 3DUDJXDL SHOD $UJHQWLQD ´YHUGDGHLUR
HVSDQWDOKRGRVSDUDJXDLRVµ(VVDFRQÀDQoDIRLGHPRQVWUDGDD,WLEHUrGD
Cunha pelo presidente, seus ministros e os principais líderes da situação,
como os generais Caballero e Escobar200.
Articulavam-se, então, as duas candidaturas presidenciais: a
situacionista, do coronel Escurra, e a da oposição liberal, do Dr. Cecílio
Báez. Este retornava do México, onde representara o Paraguai no
Congresso Pan-Americano, e, ao chegar a Assunção, foi recebido por
grande manifestação pública de apoio. Dessa recepção faziam parte os
argentinos residentes na capital, a conselho do presidente Roca que teria
WHOHJUDIDGRQHVVHVHQWLGRjVXD/HJDomR(VVHDSRLRFDXVRXFRPHQWiULRV
GHHVWUDQKH]DSRLV%iH]SURPRYHXQDLPSUHQVDHQR&RQJUHVVR´JXHUUD
DEHUWDHPWRGRVRVWHPSRVµj$UJHQWLQD201.
Em setembro, a pedido do Rio de Janeiro, a Legação brasileira
DQDOLVRX D VXFHVVmR j 3UHVLGrQFLD GR 3DUDJXDL 2 FRURQHO (VFXUUD IRL
FODVVLÀFDGR FRPR ´YHUGDGHLUD QXOLGDGH SROtWLFDµ XPD SHVVRD VHP
HGXFDomRRXLQVWUXomRSRLVDFDUUHLUDPLOLWDUHUDFRQVLGHUDGD´GHVSUH]tYHOµ
no país, obrigando o governo a lançar mão de qualquer um para formar o
H[pUFLWR(VFXUUDHUDGH´VXSLQDLJQRUkQFLDµHFRQKHFLDDSHQDVRHVVHQFLDO
de castelhano, expressando-se normalmente em guarani. Contudo, como
PLQLVWUR GD *XHUUD HVVH FRURQHO GHPRQVWUDYD ´WLQR H FDUiFWHUµ H HUD
atencioso com a Legação brasileira. Podia-se esperar do presidente Escurra
DWLWXGH´DPLVWRVDHFRUUHWDµSDUDFRPR%UDVLO$OpPGLVVRSRUVHU´FULDWXUD
GRVYHOKRVJHQHUDLV(VFREDUH&DEDOOHURµHUDSURYiYHOTXHVHJXLVVH´j
ULVFDµDRULHQWDomRGHVVHV´QRVVRVDPLJRVDQWLJRVµ'LDVGHSRLVPRUUHX
RJHQHUDO(JXVTXL]D´GHVDSDUHFHQGRPDLVXPDVpULDGLÀFXOGDGHSDUDRV
GRQRVGDVLWXDomRµ2FDQGLGDWRjYLFHSUHVLGHQWH0DQXHO'RPLQJXH]
IRLFODVVLÀFDGRFRPRSHVVRDFRPIXWXURSROtWLFRTXHUSRUVXDLQWHOLJrQFLD
e educação esmerada, quer por sua circunspecção e caráter sério202.
$VHOHLo}HVSUHVLGHQFLDLVGHÀQVGHVHWHPEURGHRFRUUHUDP
HPPHLRjPHVPDDSDWLDTXHFDUDFWHUL]DUDDHOHLomRSULPiULD$/HJDomR
EUDVLOHLUD UHVSRQVDELOL]RX ´DV EDLRQHWDV GR H[pUFLWRµ SHOD VLWXDomR Mi
que continuavam a impedir o voto livre dos cidadãos, afastando da
urna não só as duas facções liberais como também a própria facção
colorada que apoiara a política do deposto presidente Aceval. Essa
200
201
202

ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, of. 11, 4a. Sec., Assunção, 7.6.1902. Ibid.
Idem, ibidem.
Id., of. conf. 1, e 7, 2a. sec., Assunção, ambos de 4.9.1902. Ibid.
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reSUHVHQWDomR GLSORPiWLFD SUHYLX D WHQGrQFLD GH LQVWDODUVH XPD
ditadura no país e alarmou-se com o clima de hostilidade que se criava
contra os países que haviam composto a Tríplice Aliança na guerra
contra Francisco Solano López203.
A campanha lopizta era regular, adquirindo maiores proporções
HPDLVDGHSWRVHPWRGRVRVQtYHLVVRFLDLV(VVHIDWRDOHUWRX,WLEHUrGD
&XQKDGHYHULDFKDPDUDDWHQomRGRVSDtVHVYL]LQKRVGHYLGRjSRVLomR
JHRJUiÀFD GR 3DUDJXDL H DR HVStULWR EHOLFRVR GH VHXV FLGDGmRV $LQGD
Ki SRXFR H[HPSOLÀFRX R UHSUHVHQWDQWH EUDVLOHLUR R MRUQDO La Patria,
pertencente aos descendentes de Solano López, assegurou que um
SXQKDGRGHSDUDJXDLRVVHULDRVXÀFLHQWHSDUDLQYDGLUR0DWR*URVVRH
tomar Cuiabá de assalto. A mesma coisa dissera um diplomata argentino
em Assunção, pressagiando que, mais cedo ou mais tarde, esse Estado
brasileiro seria anexado pelo Paraguai204.
A mudança do governo paraguaio, em 1902, contribuiu para
robustecer a campanha lopizta. Emílo Aceval havia governado com
um setor do Partido Colorado, os egusquicistas, cujos expoentes haviam
participado da Legión Paraguaya, uma unidade militar composta por
paraguaios exilados que participaram da guerra contra López. Com a
GHSRVLomR GR SUHVLGHQWH $FHYDO HVVHV ´OHJLRQiULRV FRORUDGRVµ SDUWLUDP
SDUDRH[tOLRUHVWDQGRQR3DUDJXDLRVORSL]WDVFRORUDGRVDFXMDVÀOHLUDV
pertencia o coronel Escurra205.
,WLEHUrGD&XQKDSUHRFXSRXVHFRPDFDPSDQKDGHJORULÀFDomR
de Francisco Solano López, frente a qual a imprensa mantinha-se
calada, exceto o jornal El CivicoTXHVHOKHRS{VHFRPRFRQVHTXrQFLD
sofrera campanha de acusações. O clima era de insegurança para
estrangeiros e toda semana a Legação recebia reclamações sobre
´EiUEDURVDWHQWDGRVµFRQWUDFLGDGmRVEUDVLOHLURV&HFtOLR%iH]OLEHUDO
HVFUHYHXDUWLJRHPTXHDÀUPDYDTXHDLQHÀFLrQFLDGD-XVWLoDSDUDJXDLD
decorria da barbárie em que os tiranos – José Gaspar de Francia, Carlos
López e Francisco Solano López – haviam conservado o povo. Como
FRQVHTXrQFLD %iH] SDVVRX D UHFHEHU FDUWDV FRP DPHDoDV GH PRUWH
LQWLPDQGRR D VXVSHQGHU SXEOLFDo}HV GHVVH WLSR ,WLEHUr GD &XQKD
mostrou-se irritado com as recepções dadas, no Rio de Janeiro, ao
secretário da Legação paraguaia, Ricardo Brugada Filho, motivo de
203
204
205

Id., of. res. 1, 2a. sec., Assunção, 9.9.1902. Ibid.
Id., ibid.
JAEGGLI, Alfredo. Albino Jara, un varón meteórico. 2. ed. Asunción: Ediciones NAPA, 1983, p. 50.
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´JDOKRIDµ HP $VVXQomR ,VVR SRUTXH %UXJDGD )LOKR MXQWDPHQWH FRP
,JQDFLR3DQHH-XDQ2·/HDU\HVWDYDPjIUHQWHGHWRGDVDV´DUUXDoDVH
SDWULRWDGDVFRQWUDR%UDVLOHD5HS~EOLFD$UJHQWLQDµ206.
De fato, existia no Rio de Janeiro uma Commissão Benjamin Constant,
RUJDQL]DGDSRUYROWDGHHFRPSRVWDSRUSRVLWLYLVWDV6XDÀQDOLGDGH
era defender a devolução ao Paraguai dos troféus conquistados pelo Brasil
QRFRQÁLWRGHEHPFRPRREWHURSHUGmRGDGtYLGDGHJXHUUD
paraguaia. Essa entidade era ativa, tendo, ademais, caráter revisionista
ao enaltecer o falecido ditador Francisco Solano López e inocentá-lo pelo
LQtFLRGDTXHOHFRQÁLWRSHORTXDOUHVSRQVDELOL]DYDRUHJLPHPRQiUTXLFR
brasileiro207.
Nesse contexto, Ricardo Brugada quando assumiu o cargo
de Encarregado de Negócios paraguaio no Brasil foi homenageado
pela Commissão Benjamim Constant. Esta aproveitou para publicar um
folheto no qual constava o discurso de Brugada na cerimônia em sua
homenagem, desprovido de conteúdo e de brilho, bem como artigos da
LPSUHQVD H SURQXQFLDPHQWRV IDYRUiYHLV jTXHOH UHYLVLRQLVPR &RQVWDYD
dessa publicação um artigo que o deputado Barbosa Lima escrevera para
R MRUQDO 2 'LiULR FODVVLÀFDQGR )UDQFLVFR 6RODQR /ySH] FRPR ´EUDYRµ
HPERUD WDPEpP FRPR ´GLWDGRUµ 1HVVH DUWLJR UHIHULQGRVH j LGHLD GH
perdoar a dívida de guerra, dizia que o Paraguai não necessitava de
SHUGmRPDVVLP´DFUXHOSROtWLFDGH3HGUR,,µ208.
O movimento lopizta continuou, nas duas décadas seguintes, em
trajetória ascendente. Pelo lado ideológico, compreende-se o lopizmo pela
necessidade de se buscar, na história paraguaia, caracterizada por golpes
GH (VWDGR H JXHUUDV FLYLV XP KHUyL RX HQWmR FRQVWUXtOR 1HVVD ÀJXUD
mítica, como ocorre em todos os países, concentrar-se-iam os valores da
nacionalidade e do patriotismo, funcionando como cimento ideológico na
construção de uma identidade nacional positiva. Positiva porque, até o
surgimento do lopizmo, o país guarani possuía somente anti-heróis e sua
história era interpretada na perspectiva de que fora, até 1870, um grande
erro autoritário. Tal era a análise após a guerra de 1865-1870 nos países
da Tríplice Aliança e de seus aliados paraguaios da Legião Paraguaia, da
qual surgiu a maioria daqueles que fundaram o Partido liberal e, também,
vários que viriam a ser Colorados. Mesmo os paraguaios que lutaram na
guerra contra os Aliados e que, após 1870, agruparam-se em torno do
general Bernardino Caballero, braço direito de López, não se opuseram
206
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ao discurso antiditatorial. Este era de repúdio ao falecido tirano, cujo
governo era apontado como resultante do autoritarismo que, desde a
LQGHSHQGrQFLDFDUDFWHUL]DUDRSURFHVVRKLVWyULFRSDUDJXDLR
As lutas políticas paraguaias posteriores a 1870, com golpes de
Estado, assassinatos e repressão a oposicionistas, inviabilizou a ascensão
de alguns dos líderes desse período ao status de heróis nacionais. Daí,
SRLV SDUD RFXSDU HVVH SDSHO R UHYLVLRQLVPR HP WRUQR GD ÀJXUD GH
)UDQFLVFR 6RODQR /ySH] DSUHVHQWDGR FRPR ÀJXUD pSLFD QD OXWD FRQWUD
SRWrQFLDV HVWUDQJHLUDV H FRQWUD D GRPLQDomR H[WHUQD 7DO FRQVWUXomR
encontrou maior repercussão em uma cultura como a paraguaia, marcada
SHORLVRODFLRQLVPRRFXOWRjSHUVRQDOLGDGHHPDLVHPXPSDtVTXHTXHU
politicamente, quer economicamente, dependia, desde 1870, de seus dois
SRGHURVRV YL]LQKRV %UDVLO H $UJHQWLQD 7DO GHSHQGrQFLD H D PLVpULD GR
Paraguai do pós-guerra – embora antes de 1870 o país já fosse pobre –
IDFLOLWDUDP D PLWLÀFDomR GH )UDQFLVFR 6RODQR /ySH] (VWD IRL DFHLWD QR
LQtFLRGRVpFXOR;;SHORVXQLYHUVLWiULRVSDUDJXDLRVGDUHFHQWHUniversidade
Nacional, ansiosos por encontrar caminhos intelectuais e paradigmas no
passado que auxiliassem seu país a levantar-se de sua prostração.
O nascimento do lopizmo atendeu a um vazio ideológico, contudo
D HVFROKD GD ÀJXUD GH )UDQFLVFR 6RODQR /ySH] SDUD FXPSULU HVVH SDSHO
WHP RULJHP HP PRWLYR ´PHQRV QREUHµ )LQGD D JXHUUD (OLVD /\QFK
companheira de Solano López e sua herdeira, que acumulara propriedades
GXUDQWHDJXHUUDLQVWDORXVHHP3DULV$KLVWRULRJUDÀDWUDGLFLRQDODÀUPD
que, após longa viagem que ela fez pelo Oriente Próximo, ela dissipara
RV UHFXUVRV TXH DFXPXODUD QR 3DUDJXDL H ÀFDUD HPSREUHFLGD 3HVTXLVD
recente, de Michael Lillis e Ronan Fanning, demonstra que ela teve
recursos para viver confortavelmente e, ainda, sustentar a educação dos
ÀOKRVHPHVFRODVSULYDGDVQD,QJODWHUUD(OLVDYROWRXD%XHQRV$LUHVHP
1885 e, como foi visto, transferiu as terras que teria na Argentina, no Brasil
H QR 3DUDJXDL D VHX ÀOKR (QULTXH 6RODQR /ySH] TXH QR HQWDQWR QmR
teve tal posse reconhecida pelas justiças argentina e brasileira. No caso
das propriedades em território guarani, também houve decisão judiciária
em contrário, baseada em decretos do governo Provisório paraguaio, que
embargaram e declararam de propriedade da Nação os bens pertencentes
D)UDQFLVFR6RODQR/ySH]HD(OLVD/\QFK8PDOHLGHSRUVXDYH]
autorizou o Poder Judiciário a utilizar os bens adquiridos pelos López
desde 1841, quando da ascensão de Carlos Antonio López ao poder, para
o pagamento de indenizações reclamadas por terceiros, por prejuízos
causados pela família que se enriquecera no governo do país209. Ademais,
209

Carlos PASTORE, op. cit., p. 151. Michael LILLIS; Ronan FLANNING, op. cit
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o governo Provisório declarou, em agosto de 1869, Francisco Solano
López traidor da Pátria, ocasionando a perda de sua personalidade civil e
bloqueando qualquer estratagema jurídico que seus herdeiros pudessem
utilizar para reaver seus bens.
O Relatório Político sobre o Paraguay, elaborado em 1931 por Guimarães
Bastos, da Legação brasileira em Assunção, permite melhor entender o
nascimento do lopizmo. Dizia esse documento que os herdeiros de López,
interessados em recuperar seus bens, compuseram-se com paraguaios
LQÁXHQWHVSDUDID]HUXPDFDPSDQKDGHYDVWDVSURSRUo}HVQRVHQWLGRGH
conseguir a revogação do Decreto de 1869 que declarara o falecido ditador
traidor da Pátria. Conseguida tal revogação, tencionava-se recuperar
a personalidade civil de Solano López para poder, subsequentemente,
obter-se a devolução das propriedades que ele possuíra e dos bens que
WUDQVIHULUDSDUD(OLVD/\QFKHSDUDVHXVÀOKRV210.
Conforme Guimarães Bastos, os herdeiros de Elisa Lynch
procuraram, então, alguém com capacidade intelectual para liderar a
campanha. Encontraram-no em Juan Emiliano O’Leary, jovem jornalista
´GH LQFRQWHVWiYHLV PpULWRV OLWWHUiULRVµ $ PmH H RV LUPmRV GH 2·/HDU\
haviam sido vítimas de Solano López, contra quem O’Leary escrevera
YLROHQWRV DWDTXHV (VVH HVFULWRU DGHULX SRUpP j FDPSDQKD ORSL]WD
SRUTXH VHJXQGR *XLPDUmHV %DVWRV ´R RXUR SRUpP WXGR FRPSUDµ
5HFRQKHFLD HVVH GLSORPDWD VHU ´JUDYHµ D DFXVDomR GH TXH R H[SRHQWH
LQWHOHFWXDOTXHGHUDSURMHomRDRUHYLVLRQLVPRKLVWyULFRGDÀJXUDGH/ySH]
R À]HUD SRU PRWLYRV ÀQDQFHLURV PDV HVVD HUD D RSLQLmR TXH SUHYDOHFLD
´HQWUH D JHQWH DXVWHUDµ GR 3DUDJXDL ´2 6HQKRU 2·/HDU\ ODQoRX>VH@ QD
FDPSDQKD´ORSL]WDµSRULQWHUHVVHVLQFRQIHVViYHLVGHGLQKHLURµ211. Meses
depois, o novo representante brasileiro em Assunção, ministro Lucillo
%XHQR UHIRUoRX HVVD H[SOLFDomR $ÀUPRX TXH 2·/HDU\ ´p R FRULIHX GD
UHDELOLWDomRDVROGRGRVLQWHUHVVHVOLJDGRVjFRQFHVVmRGHOpJXDVGH
HUYDLVDOpPGD0DFDFKRUUDµHVWkQFLDTXHRJRYHUQRGH)UDQFLVFR6RODQR
López doara a Elisa Lynch, a uma légua de Bela Vista.
-XDQ (PLOLDQR 2·/HDU\ ÀFRX FRQKHFLGR FRPR El Reivindicador,
por ter restaurado a suposta verdade histórica sobre Francisco Solano
López. O’Leary faleceu em 1969, após usufruir das benesses de diferentes
governos paraguaios e, principalmente, da ditadura do general Alfredo
Stroessner.
210
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Relatório Político sobre o Paraguay (Confidencial) - Por Arthur dos Guimarães Bastos, 2° Secretário da Legação em
Assumpção. Anexo ao ofício 122, Assunção, 5.10.1931. AHI, MDBAOE, 201-4-6.
Idem.
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O lopizmo era o grande marco divisor na cultura política paraguaia
quando, em outubro de 1902, o Congresso paraguaio proclamou a eleição
GRFRURQHO-XDQ((VFXUUDj3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDHGR'U0DQXHO
Dominguez como Vice-presidente. Os chefes do Partido Colorado levaram
seu apoio aos eleitos, mas o representante brasileiro em Assunção não se
GHL[RXHQJDQDUHIRLSURIpWLFRDRHVFUHYHUTXH´HVWDDGRUDomRSHORQRYRVRO
QmRSRGHLQVSLUDUFRQÀDQoDµ,VWRSRUTXHDVLWXDomRSROtWLFDHFRQ{PLFD
H ÀQDQFHLUD GR SDtV HUD ´SRU GHPDLV FUtWLFDµ H VHULD EDVWDQWH GLItFLO
´SDUDXPJRYHUQRVHPSUHVWtJLRSUySULRFRQFOXLUHPSD]RVHXSHUtRGR
FRQVWLWXFLRQDOµ $ÀQDO D 3UHVLGrQFLD GH (VFXUUD DSRLDYDVH QR ([pUFLWR
TXHFRQIRUPHDVFLUFXQVWkQFLDVSRGHULDPXGDUGHODGR$GHPDLVH[LVWLD
XP FOLPD GH ULYDOLGDGH H GHVFRQÀDQoD HQWUH RV FDXGLOKRV &DEDOOHUR H
Escobar a minar a retaguarda política do novo governo212.
Simultaneamente, no Brasil, terminou o governo Campos Salles
H HP  GH QRYHPEUR GH  DVVXPLX D 3UHVLGrQFLD GD 5HS~EOLFD R
paulista Dr. Rodrigues Alves. Sua eleição tinha um sentido econômico,
representando o poderio do cultivo do café, que se estendera do vale
ÁXPLQHQVHGRULR3DUDtEDDRSODQDOWRSDXOLVWD$HVFROKDGHXPSUHVLGHQWH
SDXOLVWDFRPXP9LFHSUHVLGHQWHPLQHLUR´FRQVWLWXtDDVVLPDSULPHLUD
YLWyULDGDQRYDSROtWLFDUHSXEOLFDQDµTXHHQWUDULDHPFULVHVRPHQWHHP
1930213. Rodrigues Alves escolheu José Maria Paranhos Júnior, o barão
do Rio Branco, para o cargo de ministro das Relações Exteriores, que
implementou uma nova política quanto o Paraguai.

212
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ITIBERÊ DA CUNHA para MAGALHÃES, Of. Res. 2, 2a. Sec., Assunção,19.10.1902. AHI, MDBAOE, 201-2-7.
BELLO, p. 174.
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De 1902 a 1912 a política externa brasileira esteve sob o comando
de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco. Tinha
ele sólidos conhecimentos sobre os países platinos, decorrentes de sua
FRQGLomRGHHVWXGLRVRGRWHPDHGHÀOKRGR9LVFRQGHGR5LR%UDQFR
expoente da vida política do Brasil Império e conhecedor do Paraguai,
onde estivera, em missão diplomática, em 1858 e de 1869 a 1871.
Rio Branco via o Brasil em posição de destaque na América do Sul,
não de modo impositivo, mas, sim, decorrente de sua própria dimensão
WHUULWRULDO FRQGLomR HFRQ{PLFD H VLWXDomR GHPRJUiÀFD $QWHV SRUpP
o país devia superar os problemas que limitavam sua ação internacional
TXH HUDP D GHÀQLomR GH VXDV IURQWHLUDV D UHVWLWXLomR GR YDORU SULPLWLYR
de sua ação internacional e a reconquista da credibilidade e do prestígio
GRSDtVDEDODGRVSRUGH]DQRVGHFRQÁLWRVLQWHUQRVGHGHVPRURQDPHQWR
ÀQDQFHLUR H GH ÁXWXDomR GRV UXPRV VHJXLGRV214. Para tanto, Rio Branco
GHVORFRXDSROtWLFDH[WHUQDEUDVLOHLUDGDiUHDGHLQÁXrQFLDGD*Um%UHWDQKD
SDUD D GRV (VWDGRV 8QLGRV H DSURYHLWRXVH GDV FRQWUDGLo}HV HQWUH
HVVDV GXDV SRWrQFLDV TXH GLVSXWDYDP D SUHSRQGHUkQFLD FRPHUFLDO H
a hegemonia política na América do Sul. O estreitamento de relações
FRP D SRWrQFLD QRUWHDPHULFDQD IDFLOLWDULD QD UHVWDXUDomR GR SUHVWtJLR
214

Pandiá CALÓGERAS, Sessão da Câmara de 24.10.1912. ACD, 1912, v. XII, p. 487, 490.
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internacional brasileiro, do pleno exercício de sua soberania, da defesa
da agroexportação e da solução dos vários problemas fronteiriços215.
$DWLYDSROtWLFDH[WHUQDGR%UDVLOVRE5LR%UDQFRGHYHVHjMXQomR
de dois fatores. De um lado, seus méritos pessoais e, de outra parte, de
forma determinante, o contexto histórico favorável quer no Brasil, estável
politicamente e próspero economicamente, quer no plano internacional,
da disputa imperialista anglo-norte-americana pelos mercados latino-americanos. A orientação externa implementada pelo barão correspondia
aos interesses do eixo econômico e político brasileiro, centrado nos setores
agroexportadores de café da região sudeste, que tinham nos Estados
8QLGRVVHXPDLRUPHUFDGRFRQVXPLGRU'DtDSHUPDQrQFLDGH5LR%UDQFR
por dez anos consecutivos, no posto de chanceler216.

1 - O “inepto217” governo Escurra
2 LQtFLR GD JHVWmR GH 5LR %UDQFR j IUHQWH GD SROtWLFD H[WHUQD
brasileira foi praticamente coincidente com a posse do coronel Juan
(VFXUUDQD3UHVLGrQFLDGR3DUDJXDL(VWHIRLFDUDFWHUL]DGRSHOD/HJDomR
brasileira como despreparado intelectualmente e sem os requisitos
necessários para exercer essa alta função pública. O ministro brasileiro
HP$VVXQomR%UD]LOLR,WLEHUrGD&XQKDORJRFRQVWDWRXTXHDFDPSDQKD
HP IDYRU GD UHFXSHUDomR GD ÀJXUD KLVWyULFD GH )UDQFLVFR 6RODQR /ySH]
buscava cooptar Escurra, já gozando do apoio de alguns membros do
Ministério e, inclusive, do Vice-presidente, Manuel Dominguez218.
A campanha lopizta provocou uma manifestação pública
contrária, liderada pelo liberal radical Cecilio Báez. Em 16 de dezembro
de 1902 foi celebrada uma missa na Catedral de Assunção, promovida
por damas da sociedade local, em memória dos mortos da Guerra do
Paraguai e das vítimas de Solano López. O presidente Escurra, convidado,
QmRFRPSDUHFHXPDV,WLEHUrGD&XQKDIH]VHSUHVHQWH(VWHIDWRPHUHFHX
do jornal La Patria, porta-voz do movimento lopizta, o comentário de que
´FHUWRVGLSORPDWDVµQmRGHYHULDPWHUFRPSDUHFLGRSRLVVHWUDWDYDGHDWR
de caráter político219.
215

216

217
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BANDEIRA, Luiz A. Moniz. Presença dos Estados Unidos no Brasil (Dois Séculos de História). 2. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1978. p. 170. CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. São
Paulo: Ática, 1992, p.163.
BUENO, Clodoaldo. O cotidiano no processo de elaboração de decisões em política externa e o início da República no
Brasil in: História. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, n. 5-6, 1986/1987, p. 17.
Brazilio ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, Of. Res. 1, 2a. Sec., Assunção, 10.1.1903. AHI, MDBAOE, 201-2-7.
ITIBERÊ DA CUNHA para o chanceler interino Joaquim SEABRA, of. 10, 2a. sec, Assunção, 1.12.1902. Idem.
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5LR%UDQFRFRQFRUGRXFRPHVVHMRUQDO$QRWRXREDUmRjPDUJHP
GR RItFLR HP TXH ,WLEHUr GD &XQKD UHODWDYD HVVHV IDWRV ODPHQWDU R
aumento do número de admiradores de Solano López no Paraguai, e que
WHULD SUHIHULGR TXH HVVH GLSORPDWD QmR WLYHVVH FRPSDUHFLGR j &DWHGUDO
1mRFRQYLQKDHVFUHYHX5LR%UDQFRTXHR%UDVLOÀFDVVHHPPiSRVLomR
MXQWR DRV ´HQWXVLDVWDV GR JRYHUQR WLUkQLFR GDTXHOH ORXFRµ $FUHVFHQWRX
TXH ´D JUDQGH PDLRULD GRV SDUDJXDLRV UHGX]LUi i LPSRWrQFLD R QRYR
SDUWLGR >R ORSL]PR@µ (P GHVSDFKR RÀFLDO R FKDQFHOHU FRPXQLFRX VXD
RSLQLmRD,WLEHUrGD&XQKDDTXDOVHUYLXDSDUWLUGHHQWmRSDUDQRUWHDU
seu comportamento na questão do lopizmo220.
$ VLWXDomR SROtWLFD H ÀQDQFHLUD GR 3DUDJXDL HUD FDGD YH] PDLV
difícil. O golpe de 1902 agravou a situação do país e não havia perspectivas
GHPHOKRUDSRLVRFRURQHO(VFXUUDHUD´EDVWDQWHLQHSWRµ1mRHUDPHOKRU
a opinião sobre o presidente paraguaio por parte dos representantes
FRQVXODUHV EULWkQLFR H QRUWHDPHULFDQR HP $VVXQomR 3DUD R SULPHLUR
(VFXUUD ´p PDLV LJQRUDQWH GR TXH VHXV DQWHFHVVRUHVµ HQTXDQWR SDUD R
VHJXQGRRQRYRSUHVLGHQWH´PDOVDEHOHUHHVFUHYHUµHHQWHQGLDHVSDQKRO
FRPDOJXPDGLÀFXOGDGHSRLVVXDOtQJXDPDWHUQDHUDRJXDUDQL221.
Em fevereiro de 1903 haveria eleições para o Legislativo paraguaio.
Com a morte do general Egusquiza, seus seguidores compuseram-se,
de início com o resto do Partido Colorado, mas, neste, logo surgiu o
descontentamento decorrente da escolha dos candidatos a deputados e
senadores. Anunciava-se um renhido pleito entre candidatos colorados,
RVRÀFLDLVHRVLQGHSHQGHQWHVTXHDPHDoDULDDRUGHPS~EOLFD2JHQHUDO
Escobar disputava o predomínio no Partido Colorado com o general
Bernardino Caballero e estava atritado com o presidente Escurra. O
FDSLWmR 3DWULFLR $ (VFREDU ÀOKR GDTXHOH JHQHUDO SDUWLFLSRX GH XPD
fracassada conspiração e, preso, foi torturado, juntamente com outros
RÀFLDLVHVROGDGRV222.
O general Escobar, mesmo estando na reserva, intimou Escurra a
libertar os prisioneiros. Caso contrário, ameaçou constituir, juntamente
com o coronel Alejandrino Jara, comandante do distrito militar de
&RQFHSFLyQ H FXMR ÀOKR $OELQR -DUD WDPEpP HUD SULVLRQHLUR XPD
força para derrubar o presidente, que cedeu ao ultimatum. A fracassada
220

221
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A observação manuscrita de Rio Branco, à margem do ofício da nota anterior, traz a data “8 jan 1903” e a rubrica “RB”.
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conspiração foi indicativa da grave divisão existente no Partido Colorado
HQR([pUFLWRQRTXDORVGHVFRQWHQWHVHUDPOLGHUDGRVSRUMRYHQVRÀFLDLV
formados nas escolas militares do Chile e da Argentina223.
As eleições legislativas de 22 de fevereiro ocorreram com
VXUSUHHQGHQWH WUDQTXLOLGDGH )UHQWH j GHFLVmR GR JRYHUQR GH GHUURWDU
´D WRGR FXVWRµ VHXV DGYHUViULRV R 3DUWLGR /LEHUDO GHFLGLX QR ~OWLPR
PRPHQWR QmR SDUWLFLSDU GHVVH SOHLWR $ÀQDO QDV HOHLo}HV PXQLFLSDLV
do ano anterior, os liberais tinham sido impedidos de votar pela polícia,
KDYHQGRFRPRFRQVHTXrQFLDYiULRVPRUWRV1DVHOHLo}HVOHJLVODWLYDVGH
IRUD´XPDYH]PDLVµGHVFXPSULGDD&RQVWLWXLomRHRFOLPDSROtWLFR
HUDTXDVHWmRYLFLDGRTXDQWR´QRVWHPSRVGDWLUDQLDµGRVpFXORDQWHULRU
Predominavam, no Paraguai, os interesses dos principais caudilhos
colorados, senhores da situação há 30 anos, e que mantinha o povo
FRQWLQXDU´VHPH[HUFLWDUQHPFRQKHFHURVVHXVGLUHLWRVµ224.
Em abril de 1903 o governo Escurra nomeou Pedro Peña para
FKHÀDUVXD/HJDomRQR5LRGH-DQHLUR,WLEHUrGD&XQKDYLXSRVLWLYDPHQWH
R IDWR H DÀUPRX TXH R %UDVLO QHFHVVLWDYD PDQWHU QR 3DUDJXDL D ´VXD
WUDGLFLRQDO VXSUHPDFLDµ 1R PrV VHJXLQWH HP PDLR KRXYH DOWHUDo}HV
no Ministério paraguaio, com Antolín Irala sendo nomeado para a Pasta
das Relações Exteriores; Antonio Sosa para a da Fazenda e Francisco
&KDYHV SDUD D -XVWLoD ,UDOD HUD FDVDGR FRP D ÀOKD GH XP RÀFLDO GD
$UPDGDEUDVLOHLUD´HDVVXDVVLPSDWLDVSHOR%UDVLOQmRVmRVHJUHGRSDUD
QLQJXpPµ 7DPEpP &KDYHV ÀOKR GH SRUWXJXrV ´p UHFRQKHFLGDPHQWH
DPLJR GR QRVVR SDtVµ -i 6RVD VXEVWLWXtUD D )XOJHQFLR 0RUHQR TXH
UHQXQFLDUDGHYLGRDRVDWDTXHVTXHVHXVSURMHWRVÀQDQFHLURV²PRQRSyOLR
estatal sobre principais produtos exportados e empréstimo externo de um
PLOKmRHPHLRGHSHVRVRXUR²VRIUHUDQR&RQJUHVVR0RUHQR´VHPSUHµ
atendera aos pedidos da Legação brasileira, tendo concedido, inclusive, a
exoneração do pagamento de taxas de transbordo de carga entre navios
brasileiros em Assunção, necessário quando a navegação do Alto Paraná
ÀFDYDLPSHGLGDSHODEDL[DDQXDOGHVVHULR225.
Antonio Sosa retirou os projetos que seu antecessor enviara ao
Legislativo, substituindo-os por outros. As novas propostas eram: emissão
de papel-moeda até trinta milhões de pesos; criação de novos impostos
e aumento de outros já existentes e expropriação, por utilidade pública,
de 1/3 da exportação de couros vacunos. Tais medidas permitiriam ao
JRYHUQR SDUDJXDLR SUHVFLQGLU GH HPSUpVWLPR H[WHUQR H ID]HU IDFH jV
223
224
225

CABALLERO AQUINO, Ricardo. La Segunda República paraguaya. Asunción: Arte Nuevo Editores, 1985, p. 204.
ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 3, 2a. Sec., Assunção, 27.2.1903. AHI, MDBAOE, 201-2-7.
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XUJHQWHVQHFHVVLGDGHVGRSDtV8PDGHVWDVHUDDGHID]HUREUDVVDQLWiULDV
em Assunção, que estava se tornando quase inabitável devido a seu
SpVVLPRHVWDGRKLJLrQLFRGHFRUUHQWHGRUiSLGRDXPHQWRGDSRSXODomR226.
O Congresso aprovou, com pequenas alterações, as propostas de
Sosa. Elevou a autorização de emissão de papel-moeda para 35 milhões
de pesos e aumentou de 1/3 para 50% a expropriação do couro, apesar
GD UHVLVWrQFLD TXH HVWD PHGLGD VXVFLWRX QR FRPpUFLR H[SRUWDGRU 1R
bojo das novas medidas houve, novamente, no Legislativo, tentativa de
VHDXPHQWDURVLPSRVWRVVREUHDHUYDPDWHGH0DWR*URVVRHPWUkQVLWR
por território paraguaio. Buscava-se, com isso, atingir a Companhia Matte
Larangeira, mas o governo Escurra agiu contra a medida, abortando-a227.
As empresas Matte Larangeira e La Industrial Paraguaya, concorrentes
QR PHUFDGR GH PDWH SODWLQR YLYLDP HP ´HWHUQR DQWDJRQLVPRµ TXH VH
PDQLIHVWDYD ´WRGRV RV DQRVµ GH DOJXP PRGR 2V DOLDGRV GD Industrial
Paraguaya´TXHVmRTXDVHWRGRVDOWRVSHUVRQDJHQVGDSROtWLFDGRPLQDQWHH
VyFLRVDRPHVPRWHPSRGHVVDHPSUHVDµFULDYDPFRQVWDQWHVGLÀFXOGDGHV
para a Matte Larangeira TXHU SURSRQGR QRYDV PHGLGDV ÀVFDLV TXHU
WHQWDQGRREVWDFXOL]DURWUkQVLWRGRPDWHYLQGRGH0DWR*URVVR$VVLP
o senador César Gondra apresentou projeto de lei proibindo os contratos
de prestação de serviços de pessoas residentes no Paraguai a serem
FXPSULGRV QR H[WHULRU 7DO LQLFLDWLYD VH DSURYDGD LULD ´IHULU GH PRUWHµ
as grandes indústrias extrativas mato-grossenses, que contratavam mão
GHREUDSDUDJXDLD7DOIDWROHYRXD/HJDomREUDVLOHLUDDID]HU´GLVFUHWDµ
gestão junto ao governo Escurra e o presidente respondeu que tal projeto
de lei sequer seria discutido no Legislativo. De fato não o foi, com Escurra
censurando pessoalmente a Gondra, argumentando que aquela lei,
VH DSURYDGD SRGHULD GLÀFXOWDU DV QHJRFLDo}HV GH XP QRYR 7UDWDGR GH
Comércio com o Brasil228.
As quatro casas bancárias privadas de Assunção – Banco
Mercantil, Banco De Los Ríos, Banco de Comercio e Banco Milleres – tinham
VXD SURVSHULGDGH EDVHDGD QR ÀQDQFLDPHQWR GD DWLYLGDGH HUYDWHLUD
2V DGPLQLVWUDGRUHV H GLUHWRUHV GHVVDV LQVWLWXLo}HV ÀQDQFHLUDV IRUDP RV
principais componentes do governo Aceval e um deles, Guillermo de
ORV5tRVVHULDFDQGLGDWRDVXFHGrORQD3UHVLGrQFLDQmRIRVVHRJROSHGH
Estado de 1902. Esses poderosos interesses viram-se contrariados pela
recusa de Escurra quer de aumentar as taxas alfandegárias sobre a ervaPDWHEUDVLOHLUDHPWUkQVLWRSHOR3DUDJXDLTXHUGHYHWDUDHPLJUDomRGH
226
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Id., of. 5, 3a. Sec., Assunção, 25.8.1903. Ibid.
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trabalhadores paraguaios para os ervais de Mato Grosso, quando nos do
país guarani havia escassez de mão de obra229.
A negativa de Escurra em proteger a indústria ervateira paraguaia
H VXDV PHGLGDV ÀQDQFHLUDV OHYRXR D SHUGHU R DSRLR GRV HPSUHViULRV
de Assunção. Dentre estas medidas estava a criação da Caixa de
Conversão, para atuar no mercado de divisas e de ouro, de modo a dar
sustentação ao peso paraguaio. Em setembro desse mesmo ano, a Caixa
recebeu autorização do Congresso para abrir uma Seção Comercial
TXHQDSUiWLFDIXQFLRQDYDFRPREDQFRRÀFLDOHPFRQFRUUrQFLDFRPDV
LQVWLWXLo}HV ÀQDQFHLUDV SDUWLFXODUHV $ &DL[D DFDERX SRU VHU XWLOL]DGD
no favorecimento pessoal ao vender, para alguns privilegiados, ouro ao
FkPELRGHHPUHODomRDRSHVRSDUDJXDLRHUHFRPSUDQGRRGHVVDV
mesmas pessoas, a 1.150%230.
A Legação brasileira fazia um balanço positivo sobre as medidas
GRJRYHUQRSDUDJXDLRTXHDRFRQWUiULRGRTXHVHHVSHUDYD´YDLID]HQGR
ERD SROtWLFDµ (VFXUUD VHJXQGR HVVH EDODQoR REWLYHUD PDLRU DFHLWDomR
SROtWLFDHWLQKDDVFHQGrQFLDQRSDtVHQR&RQJUHVVR$VLWXDomRHFRQ{PLFD
PHOKRUDYDGLDDGLDJUDoDVjVFLWDGDVPHGLGDVÀQDQFHLUDVHLQFOXVLYH
o peso paraguaio valorizava-se. No plano político, a legislatura do
&RQJUHVVRHUDIHFXQGDHPPHGLGDVEHQpÀFDVSDUDRSDtVHOLPLQDQGRGDV
discussões as questões pessoais. Enquanto isso, a imprensa e o Partido
Liberal tinham arrefecido a campanha de oposição ao governo231.
Iludia-se a Legação brasileira com essa calmaria, que resultava
da estratégia implementada por Benigno Ferreira, líder da facção cívica
do Partido Liberal. Este, quanto mais intensos eram os trabalhos de
preparação do movimento que deporia Escurra, mais procurava despistar
o governo com gestos de entendimento232. De fato, ricos fazendeiros,
assim como comerciantes e banqueiros, todos prejudicados pelas
PHGLGDVGRJRYHUQRSDUDJXDLRSDVVDUDPDFRQWULEXLUÀQDQFHLUDPHQWH
para um movimento visando a derrubar Escurra. O Partido Liberal
organizou-se para tomar o poder pela força, unindo-se, nesse objetivo,
as facções cívica e radical, com seus líderes Benigno Ferreira e Cecílio
Báez, respectivamente, trabalhando juntos233.
2UJDQL]DUDPVH GRLV &RPLWrV 5HYROXFLRQiULRV HP  XP HP
Assunção e outro em Buenos Aires. O da capital paraguaia tinha como
membros os banqueiros Francisco Campos, Guillermo de los Ríos, Juan
229
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CABALLERO AQUINO, pp. 204-205.
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B. Gaona, general Benígno Ferreira, Cecílio Báez e Emiliano González
1DYHUR -i R &RPLWr ORFDOL]DGR QD FDSLWDO DUJHQWLQD HUD FKHÀDGR SHOR
tenente Manuel J. Duarte, que fora enviado pelo presidente González para
estudar na escola naval argentina. Após graduar-se, Duarte ingressou na
Marinha argentina e ocupou posições proeminentes no segundo escalão,
sendo, em 1904, secretário do Arsenal da Marinha em Buenos Aires
e do comando da zona naval correspondente. Em 1899, Duarte visitou
Assunção e comentou com Báez sobre a inutilidade de os liberais pensarem
em revolução sem estarem unidos. Em 1903 essa união formalizou-se
e esse militar esteve, mais uma vez, no Paraguai, encontrando-se com
Benigno Ferreira e Adolfo R. Soler, líderes cívicos. Estes o recrutaram para
FRPSRUR&RPLWr5HYROXFLRQiULRQDFDSLWDODUJHQWLQDGDQGRVHLQtFLRDRV
preparativos revolucionários234.
Esses acontecimentos impulsionadores do movimento liberal de
1904 tinham suas raízes na alteração do eixo da hegemonia na sociedade
SDUDJXDLD1DV~OWLPDVGpFDGDVGRVpFXOR;,;DSROtWLFDSDUDJXDLDIRUD
dominada pela aliança entre latifundiários, caudilhos militares e políticos
VHPLSURÀVVLRQDLV DSRLDGRV SHOR %UDVLO &RQWXGR FRPR DV IRQWHV PDLV
GLQkPLFDV GD DWLYLGDGH HFRQ{PLFD HVWDYDP YROWDGDV SDUD R FRPpUFLR
exterior e, neste, para a Argentina, a elite comercial passou a exercer
maior poder político e, dessa maneira, os políticos começaram a dela se
DSUR[LPDU$5HYROXomR/LEHUDOGHUHÁHWLXRFUHVFLPHQWRGRSRGHU
GRVVHWRUHVPHUFDQWLOHÀQDQFHLUR235.
A organização do golpe contra Escurra pelo Partido Liberal
foi discreta e a Legação brasileira em Assunção não a detectou. Essa
representação ocupava-se, no início de 1904, com a grande repercussão
que tivera nos meios paraguaios a assinatura, em novembro do ano
anterior, do Tratado de Petrópolis, pelo qual a Bolívia aceitara a soberania
GR%UDVLOVREUHR$FUH+DYLDHP$VVXQomR´FUHQoDJHUDOµGHTXHR%UDVLO
desconhecera direitos paraguaios sobre o território, de 723 quilômetros
TXDGUDGRVTXHFHGHUDj%ROtYLDQDPDUJHPGLUHLWDGRULR3DUDJXDL(VWD
FHVVmRGDYDWHRULFDPHQWHD/D3D]DFHVVRDRRFHDQR$WOkQWLFRSHORVLVWHPD
KLGURJUiÀFR SODWLQR &RQWUD WDO FHVVmR SURWHVWRX R PLQLVWUR SDUDJXDLR
no Rio de Janeiro e a Legação brasileira encarregou-se de esclarecer ao
governo guarani que o território cedido estava em área de inconteste
VREHUDQLDGR%UDVLOFRQIRUPHDFRUGRVDVVLQDGRVHPH,WLEHUr
da Cunha também publicou um artigo esclarecendo a questão, intitulado
234
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FREIRE ESTÉVES, p. 90.
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El Tratado Brasilero-Boliviano no jornal La Tarde$SROrPLFDSRUpPQmR
terminou, pois passou a correr um boato de que uma cláusula secreta do
Tratado de Petrópolis determinava que o Brasil pressionasse o Paraguai
em favor das pretensões bolivianas sobre o Chaco236.
(P PHDGRV GH  RFRUUHUDP ´JUDYHV LQFLGHQWHVµ QD SROtWLFD
interna e externa do Paraguai, com o governo sofrendo violentos ataques
da imprensa. No plano interno, os ministros da Fazenda e da Guerra
IRUDPDFXVDGRVGHSHFXODWRSRUXPSDUODPHQWDUJRYHUQLVWD´RTXDOQmR
HVWDYDWDPSRXFRDRDEULJRGHDFFXVDo}HVGRPHVPRJrQHURµHRLQFLGHQWH
DFDERX VHQGR ´VROXFLRQDGR HP IDPLOLDµ 1R SODQR H[WHUQR UHWRUQRX D
Assunção o representante paraguaio em La Paz, Juan Cogorno, a quem se
acusava de fazer grandes promessas de concessões territoriais no Chaco
ao governo boliviano. O ministro das Relações Exteriores paraguaio,
LQWHUSHODGRQD&kPDUDGHPRQVWURXTXHR3DUDJXDLQmRHVWDYDGLVSRVWR
a ceder nessa questão e sequer levá-la a arbitramento internacional.
Cogorno, ciente de que seria exonerado, antecipou-se e pediu demissão
de seu cargo diplomático237.
Rio Branco lamentou que o governo paraguaio fosse contrário ao
arbitramento. Pensava que aos dois países interessava resolver o problema
OLQGHLURTXHVRPHQWHVHUYLDSDUDDOLPHQWDUyGLRVHGHVFRQÀDQoDVVHPTXH
os dois governos pudessem utilizar o território litigioso para fomentar o
progresso. Para o chanceler brasileiro o governo paraguaio deveria tratar
´VHULDPHQWHµ GH DOFDQoDU XPD VROXomR SDUD HVVH SUREOHPD IURQWHLULoR
quer por acordo direto, quer por arbitragem238.
´$UXtQDHDGHVRODomRFRPRWURIpXV239”
Em 1904 exauriu-se o longo domínio da política paraguaia pelo
Partido Colorado. A este se contrapôs o Partido Liberal, unido e com
FLUFXQVWkQFLDVIDYRUiYHLVSDUDFKHJDUDRSRGHURTXHRFRUUHXFRPFUXHQWD
revolução. Nesta, Rio Branco posicionou-se tendo por base os princípios
da neutralidade e da não intervenção nos assuntos internos paraguaios,
embora prestigiasse o governo legalmente constituído.
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a) A Revolução Liberal de 1904
(PÀQVGHMXOKRGHD/HJDomREUDVLOHLUDHP$VVXQomRQRWRX
recrudescimento nas atividades da oposição paraguaia e dias depois, em
GHDJRVWRFRPXQLFRXDR5LRGH-DQHLURRLQtFLRGHXP´PRYLPHQWR
VXEYHUVLYRLQHVSHUDGRµ2&{QVXOSDUDJXDLRHP%XHQRV$LUHVLQIRUPRX
jVXD&KDQFHODULDDSDUWLGDGRYDSRUSajonia, com mais de cem rebeldes
capitaneados por Benigno Ferreira, fortemente armados, para derrubar
o governo Escurra. Nem este, nem a população assuncenha deram
PDLRU LPSRUWkQFLD DRV UHYROXFLRQiULRV QXP SULPHLUR PRPHQWR PDV
caracterizada a gravidade da situação, o estado de sítio foi aprovado
pelo Congresso240.
Os reveses iniciais não abalaram Escurra, que contava com quase
10.000 homens em armas e, ainda, com o apoio dos generais Caballero
H (VFREDU +DYLD LQIRUPRX ,WLEHUr GD &XQKD ´VpULDV VXVSHLWDVµ GH
IDYRUHFLPHQWR GD $UJHQWLQD j UHYROXomR RX QR PtQLPR QD WROHUkQFLD
GHVXDRUJDQL]DomR$ÀQDORJRYHUQRSDUDJXDLRVROLFLWDUDVHPVXFHVVR
que o vapor Sajonia fosse detido em um dos portos argentinos. Apesar
da promessa do presidente Roca de deter o vapor rebelde, este navegou
durante uma semana no rio Paraná sem ser importunado por autoridades
argentinas241.
'H %XHQRV $LUHV D /HJDomR EUDVLOHLUD FRQÀUPRX TXH R JRYHUQR
argentino era conivente na tentativa de derrubada do presidente Escurra
H DFUHVFHQWRX WDPEpP HUD VLPSiWLFR DRV UHEHOGHV QR 8UXJXDL FXMR
governo tinha boas relações com o Brasil. Informou essa representação
que o presidente Roca antecipara-se ao início da revolução no Paraguai,
DQXQFLDQGRDDXPDPLJR$TXHODFRQLYrQFLDWDPEpPHUDGHPRQVWUDGD
SHOR IDWR GH RV RÀFLDLV TXH SUHSDUDUDP D UHYROXomR VHUHP SDUDJXDLRV
servindo na Marinha argentina. Ademais, os canhões utilizados pelos
rebeldes saíram do Arsenal de Guerra argentino, em Buenos Aires,
transportados em carretas militares242.
Tais informações eram, por certo, preocupantes ao governo
EUDVLOHLUR (P $VVXQomR LQFOXVLYH VHJXQGR R &{QVXO EULWkQLFR PXLWDV
pessoas bem informadas estavam convencidas de ser plano argentino
DQH[DUR3DUDJXDL0DVDFUHVFHQWDYD´RVEUDVLOHLURVSRUpPWHUmRXPD
SDODYUDDGL]HUVREUHLVVRµ243.
240
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O Brasil, contudo, não poderia dizer muita coisa, pois se encontrava
LQIHULRUL]DGRPLOLWDUPHQWHHPUHODomRj$UJHQWLQD(VWDHQIUHQWDUDQRÀQDO
GRVpFXOR;,;RDXJHGDVWHQV}HVFRPR&KLOHGHYLGRjGLVSXWDSHODSRVVH
GD3DWDJ{QLDFKHJDQGRPHVPRjLPLQrQFLDGHJXHUUDHPQRYHPEURGH
&RPRFRQVHTXrQFLDD$UJHQWLQDHVWDYDEHPDUPDGDDSHVDUGHHP
novembro de 1902, os Pactos de Mayo, assinados entre Santiago e Buenos
Aires, congelarem as compras navais dos dois países, estabelecendo um
clima de paz244*UDoDVjOHLGRVHUYLoRPLOLWDUREULJDWyULRGHGH]HPEURGH
1902, a Argentina podia também mobilizar grande número de soldados.
Enquanto isso, o Brasil estava quase desarmado, com sua Marinha de
Guerra reduzida a proporções mínimas, devido aos distúrbios políticos
RFRUULGRV GXUDQWH D ´5HS~EOLFD GDV (VSDGDVµ245. O Exército, por sua
vez, na prática não existia, sendo composto por soldados analfabetos,
incapazes de entender o conceito de disciplina, exceto por meio de
punições violentas246.
Para derrubar o governo Escurra, as duas facções do Partido Liberal,
a cívica e a radical, uniram-se e aproveitaram-se do enfraquecimento
progressivo do Partido Colorado. Os velhos generais Caballero e Escobar
já não tinham condições de dominar a política paraguaia e Escurra não
SRGLDVXEVWLWXtORVjDOWXUD0HVPRRVFRORUDGRVVHJXLGRUHVGRIDOHFLGR
general Egusquiza (e alijados do poder pelo golpe de 1902 contra o
presidente Aceval) apoiaram o movimento rebelde247.
2ÀFLDLVDUJHQWLQRVFRRSHUDUDPFRP0DQXHO'XDUWHHVHXFRPLWr
de Buenos Aires nos esforços de reunir homens e suprimentos militares.
*XLOOHUPHGHORV5tRVGLULJLXVHj(XURSDSDUDFRPSUDUIX]LVHPXQLomR
mas parte do equipamento utilizado na sublevação veio do Arsenal Naval
argentino. Os suprimentos dos rebeldes eram constituídos de seis canhões
Krupp e de 2.000 fuzis Remington e seus efetivos eram constituídos por
argentinos, paraguaios exilados e alguns mercenários. O vapor por eles
utilizado, o Sajonia, fora comprado pelo governo paraguaio por sugestão
do Conselho de Agricultura e Indústrias do Banco Agrícola, com a
ÀQDOLGDGHGHFODUDGDGHVHUXWLOL]DGRQRWUDQVSRUWHGHIUXWRVH[SRUWDGRV
para Buenos Aires. Contudo, Pascual Velilla, membro desse Conselho, o
era, também, do movimento revolucionário, e a compra do barco tinha
244
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por verGDGHLUDÀQDOLGDGHSURYHURVUHEHOGHVGHXPPHLRGHWUDQVSRUWH
Para adquirir essa embarcação, Escurra enviou Enrique Soler e indicou
um liberal, capitão Ildefonso Benegas, para comandá-la. Soler comprou
R EDUFR H %HQHJDV QRWLÀFRX R IDWR D 'XDUWH TXH IH] RV DUUDQMRV ÀQDLV
tomando o comando e zarpando para La Plata, onde, com papéis legais do
Consulado paraguaio, embarcou homens e a carga de armas248.
Em 10 de agosto o Sajonia, já rebatizado Libertad, atacou e
capturou Humaitá. Em seguida apresou o navio legalista Villa Rica, que
passou a chamar-se Constituición. Na ocasião foi aprisionado o ministro
do Interior, Eduardo Fleytas, que se encontrava na embarcação, e perdeu
D YLGD HP FRPEDWH R GHSXWDGR $EGyQ &DEDOOHUR ÀOKR GR JHQHUDO
Caballero. O governo perdeu, também, cidades importantes e Escurra
YLXVHHPSRVLomRSUHFiULDHQIUHQWDQGRGHVHUo}HVSDUDDVÀOHLUDVGRV
revolucionários de funcionários públicos graduados, como o próprio
Vice-presidente Manuel Domínguez, e de congressistas, tornando o
funcionamento do governo impossível249.
$SHGLGRGR&RPLWr5HYROXFLRQiULRFRQVWLWXLXVHXPDFRPLVVmR
mediadora de diplomatas, composta pelos ministros argentino, brasileiro
'HFDQR GR FRUSR GLSORPiWLFR  IUDQFrV H LWDOLDQR 2V UHYROXFLRQiULRV
exigiam, num primeiro momento, a renúncia de Escurra e que o Partido
&RORUDGR HVFROKHVVH HQWUH VHXV PHPEURV XPD OLVWD GH WUrV QRPHV GD
TXDODTXHOH&RPLWrUHWLUDULDRQRYRSUHVLGHQWHGRSDtV2VOLEHUDLVFRPR
prova de não nutrirem ambição, declaravam que não aceitariam nenhuma
participação no poder, nem empregos públicos250.
$PHGLDomRIUDFDVVRXGHYLGRjLQWUDQVLJrQFLDGHDOJXQVPLQLVWURV
do governo e de caudilhos colorados, apoiados pelo general Caballero.
(VFXUUD H (VFREDU GHFODUDUDP D %UD]LOLR ,WLEHUr GD &XQKD TXH WHQGLDP
D DFHLWDU DV SURSRVLo}HV GRV UHYROXFLRQiULRV +DYLD ´VpULDV GLVVHQV}HVµ
HQWUH RV RÀFLDOLVWDV HVFUHYHX HVVH GLSORPDWD R TXH QmR HUD XP ERP
augúrio para sua vitória. Enquanto isso predominava uma calma relativa
em Assunção, principalmente depois de que numerosas forças foram
UHWLUDGDV GD FLGDGH SDUD RV VHXV DUUDEDOGHV H RXWUDV ORFDOLGDGHV j EHLUD
do rio Paraguai. As tropas legalistas eram compostas, em sua maioria,
SRU´YHUGDGHLURVFULPLQRVRVµTXHQDFDSLWDOWLQKDPFRPHoDGRVDTXHDU
e assassinar, inclusive crianças, que amanheciam degoladas251.
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No início de setembro a Legação brasileira informou que o governo
(VFXUUDVHGHELOLWDYDYLVLYHOPHQWH´HDVXDFDXVDSDUHFHLUUHPHGLDYHOPHQWH
SHUGLGDµ 2V JRYHUQLVWDV HVWDYDP GLYLGLGRV H R FKHIH GH 3ROtFLD TXH
GHIHQGHUDRDFRUGRSURSRVWRSHOR&RPLWr5HYROXFLRQiULRSHGLXGHPLVVmR
e asilou-se na representação brasileira, assim como personagens colorados
e liberais. Tropas legalistas vindas do norte, de Forte Olimpo e Bahía
Negra, para defender Concepción e lideradas pelo ministro da Guerra e
pelo coronel Jara, haviam se rendido. Estes chegaram a um acordo com
RVUHYROXFLRQiULRVSHORTXDODVIRUoDVTXHFRPDQGDYDPUHJUHVVDULDPjV
VXDVJXDUQLo}HVPDQWHQGRVHQHXWUDV7UDWDYDVHGHXP´WHUUtYHOJROSHµ
SDUDRJRYHUQRH%HQLJQR)HUUHLUDFRPHQWRXFRP,WLEHUrGD&XQKDTXHVH
preparava para sitiar Assunção e obrigá-la a capitular pela fome252.
Tal comentário foi feito quando de nova mediação por comissão
GHGLSORPDWDVQDPDQKmGHWUrVGHVHWHPEUR(VWDDERUGRGRGHVWUyLHU
argentino Entre Ríos, dirigiu-se a Villeta, sede do Quartel general de
Benigno Ferreira. Os representantes brasileiro e argentino atuavam de
FRPXP DFRUGR D SRQWR GR ~OWLPR $OHMDQGUR *XHVDODJD FODVVLÀFDU
GH ´H[FHOHQWHVµ VXDV UHODo}HV FRP ,WLEHUr GD &XQKD (VWH JDUDQWLX DR
colega argentino que o Brasil não tinha interesses na situação interna
SDUDJXDLDHPDLVTXHVXDVLQVWUXo}HVHUDPSDUDDWXDUHPFRQVRQkQFLD
com Guesalaga253.
Em Villeta a comissão mediadora comunicou a Ferreira que Escurra
estava disposto a renunciar. Os revolucionários, porém, fortalecidos
PLOLWDUPHQWHDXPHQWDUDPVXDVH[LJrQFLDVSHGLQGRQmRVyHVVDUHQ~QFLD
mas, ainda, que seu sucessor fosse pessoa neutra aos liberais e colorados.
Exigia-se, também, que os dois Ministérios mais importantes, Guerra
e Interior, fossem preenchidos por sublevados; que o Exército fosse
dissolvido e a polícia reorganizada sob o comando de um revolucionário.
(VFXUUDUHFXVRXDVQRYDVH[LJrQFLDVFRQVLGHUDQGRTXHVXDVLWXDomRQmR
era tão precária a ponto de render-se254.
Enquanto isso os jornais argentinos acusavam o governo brasileiro
GH VXVWHQWDU R SUHVLGHQWH (VFXUUD (P $VVXQomR HVFUHYHX ,WLEHUr GD
Cunha, sabia-se da abstenção brasileira em imiscuir-se nos assuntos
internos do país, o que levava os paraguaios a terem mais simpatias
SHOR%UDVLOGRTXHSHOD$UJHQWLQD$´HVFDQGDORVDFRQLYrQFLDµGHVWDQR
desencadear da revolução continuava, a ponto de, em 2 de setembro,
chegar a Villeta o vapor argentino Solis, carregado exclusivamente com
252
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armas, canhões e munição para os revolucionários. Apesar da promessa
anterior do governo de Buenos Aires no sentido de impedir a saída do
Solis de seus portos, tal não ocorreu. Ademais, enquanto o Brasil tinha,
na baía de Assunção apenas um pequeno navio de guerra, o Carioca, a
$UJHQWLQD FRQWDYD FRP WUrV EHORQDYHV 7DO IDWR OHYRX R UHSUHVHQWDQWH
brasileiro a solicitar ao Rio de Janeiro o envio de mais uma canhoneira255.
O transporte de armas aos revolucionários, por navios argentinos,
GDYDVHDRFRQWUiULRGRTXHSHQVDYD,WLEHUrGD&XQKDjUHYHOLDGRJRYHUQR
de Buenos Aires. Este incentivou e armou os revolucionários liberais, mas,
ao que tudo indica, não tencionava tornar público tais vínculos e proibiu
qualquer contato, em território paraguaio, de navios mercantes argentinos
com os sublevados. A Legação argentina em Assunção informou, porém,
que tal ordem era aceita apenas formalmente por Nicolás Mihanovich,
polaco-argentino, proprietário da Compañia Argentina de Navegación
HPSUHVD GH QDYHJDomR ÁXYLDO GH EDQGHLUD DUJHQWLQD &RQKHFLGD FRPR
companhia Mihanovich, os comandantes dos seus navios pretextavam
terem sido interceptados por embarcações rebeldes para fundearem e
dar informações aos revolucionários. A companhia Mihanovich chegou,
mesmo, a recomendar que seu representante em Assunção viabilizasse
XPDHVFDODHP9LOODGHO3LODUVHGHGR&RPLWr5HYROXFLRQiULRQDVYLDJHQV
de seus navios entre o Prata e a capital paraguaia. Frente a essa realidade,
o governo argentino ordenou a seus navios de guerra no rio Paraguai,
manterem-se neutros e impedirem qualquer contato entre navios
mercantes dessa nacionalidade com os revolucionários256.
,WLEHUrGD&XQKDOLGHURXFRPRGHFDQRGRFRUSRGLSORPiWLFRRV
contatos entre os revolucionários e o governo. Nessa tarefa contou com o
apoio de seus colegas diplomatas, inclusive do ministro argentino, bem
como de políticos paraguaios, sem distinção de partidos257 ,WLEHUr GD
Cunha possuía instruções de Rio Branco para tratar de encontrar solução
conciliatória, sem, contudo, esquecer a autoridade legal, concedendo
apoio ao governo paraguaio. O chanceler brasileiro desejava, também,
TXHRJHQHUDO&DEDOOHURIRVVHSUHVWLJLDGR2%UDVLODÀUPRX5LR%UDQFR
não tinha partidos, desejando, sim, a paz, a ordem e a vitória da lei, pois
R ´HVSHWiFXOR >GH@ UHYROXo}HV WULXQIDQWHV p GHVPRUDOL]DGRU GHVDFUHGLWD
QRVVR FRQWLQHQWHµ 'H WDLV IDWRV GHYHULD ,WLEHUr GD &XQKD FRQYHQFHU R
ministro argentino em Assunção258.
255
256

257
258

Idem.
GUESALAGA para ministro de Relações Exteriores da Argentina, nota 110, Conf., Assunção, 15.9.1904. AMRECIC,
Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 852.
ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 4, 2a. Sec., Assunção, 3.9.1904. AHI, MDBAOE, 201-2-8.
RIO BRANCO para ITIBERÊ DA CUNHA, tel. cifr. 4, Rio de Janeiro, 15.9.1904. Ibidem, MDBATR, 202-1-18.
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Na tarde de 9 de setembro, a comissão diplomática mediadora
dirigiu-se a Villeta juntamente com o general Escobar – que tinha um dos
VHXVÀOKRVFDSLWmR3DWULFLR$OHMDQGULQROXWDQGRGRODGRGRVUHYROWRVRV
– e o ministro da Justiça, no navio argentino Maipu. A bordo, realizou-se
XPHQFRQWURHQWUH%HQLJQR)HUUHLUDHRVUHSUHVHQWDQWHVRÀFLDOLVWDV$SyV
cinco horas de negociações, o general Escobar defendia que, em um
governo de conciliação a ser constituído, o Ministério da Guerra deveria
FDEHU DRV FRORUDGRV R PHVPR RFRUUHQGR FRP R GR ,QWHULRU DÀUPDQGR
VHUTXDVHLPSRVVtYHOYHQFHUDUHVLVWrQFLDGR3DUWLGR&RORUDGRHPFHGHU
WDO3DVWDHPDLVHPDFHLWDUFDQGLGDWRVj3UHVLGrQFLDGR3DUWLGR/LEHUDO
$ FRPLVVmR GH GLSORPDWDV SRUpP FRQVHJXLX FRQYHQFrOR GH TXH VHULD
equitativo que cada um desses Ministérios coubesse a um dos partidos.
)LFRXSUHYLDPHQWHFRPELQDGRTXHD3DVWDGD*XHUUDÀFDULDFRPRSUySULR
(VFREDU´FRPRYHUGDGHLURiUELWURTXHpGDVLWXDomRµ259.
3HOR DFRUGR ÀQDO FRP RV UHYROXFLRQiULRV R JHQHUDO (VFREDU
defenderia junto ao Partido Colorado o acordo que incluía a renúncia de
Escurra e a escolha de um sucessor neutro. O Ministério da Guerra caberia
aos colorados, enquanto o do Interior seria dos liberais. O ocupante
GD )D]HQGD VHULD HVFROKLGR SHOD &kPDUD GH &RPpUFLR 2V H[pUFLWRV
legalista e revolucionário seriam dissolvidos e, no Legislativo, metade
da representação caberia aos liberais260. Divisão tão exata do Legislativo
era possível porque as eleições no país eram fraudadas, dependendo seu
resultado da vontade dos donos do poder.
'LDVGHSRLV,WLEHUrGD&XQKDIRLFRQYLGDGRSDUDXPDUHXQLmRFRP
o presidente Escurra, na qual se encontrava todo o Ministério e, ainda, os
generais Caballero e Escobar. O ministro das Relações Exteriores tomou a
SDODYUDHDSyVSHTXHQRSUHkPEXORVREUHDDPL]DGHGR3DUWLGR&RORUDGR
pelo Brasil, solicitou a venda, urgente, de uma canhoneira e algum
DUPDPHQWR SDUD S{U ÀP j UHYROXomR ,WLEHUr GD &XQKD UHVSRQGHX TXH
´DSHVDUGHWRGDDERDYRQWDGHGRJRYHUQR)HGHUDOµQmRVHULDSRVVtYHOD
YHQGDGDFDQKRQHLUDSRUGRLVPRWLYRVR%UDVLOHQIUHQWDYDGLÀFXOGDGHV
internacionais, não podendo abrir mão de navios, e uma transação dessa
natureza provocaria reação contrária no Rio da Prata. Os participantes
da reunião insistiram em que o governo brasileiro fosse consultado sobre
R SHGLGR R TXH IRL IHLWR SRU ,WLEHUr GD &XQKD 5HVSRQGHX 5LR %UDQFR
TXH ´VHQWLPRV QmR SRGHU VDWLVID]HU GHVHMRµ GR JRYHUQR SDUDJXDLR SRLV
a venda da canhoneira e a venda de armas dependeria de autorização do

259
260

ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 5, 2a. sec., Assunção, 10.9.1904. Ibid., MDBAOE, 201-2-8.
Idem, ibidem.
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Congresso brasileiro261. Tal autorização era realmente necessária, mas ao
lembrá-la esse chanceler buscou apenas não melindrar o governo Escurra
quanto a postura de não envolver o Brasil em sua sustentação militar.
O acordo mediado pelo corpo diplomático entre o general Escobar
H R &RPLWr 5HYROXFLRQiULR QmR IRL LPSOHPHQWDGR (VFREDU HQFRQWURX
JUDQGHUHVLVWrQFLDQRJRYHUQRSULQFLSDOPHQWHHQWUHRVRÀFLDLVGR([pUFLWR
TXDQWRDVXDGLVVROXomRHTXDQWRjQRPHDomRGRWHQHQWH0DQXHO'XDUWH
SDUDDFKHÀDGR(VWDGR0DLRUTXHVHFULDULDH[SUHVVDPHQWHSDUDHOH(P
11 de setembro, Escurra apresentou ao corpo diplomático duas propostas
GHSD]SDUDVHUHPHQFDPLQKDGDVDR&RPLWr5HYROXFLRQiULR'DSULPHLUD
constava a renúncia do presidente e do vice; uma lista tríplice, composta
pelos colorados José Irala, Carlos E. Santos e Francisco Chaves, da qual os
revolucionários escolheriam o novo chefe do Executivo; que os ministros
da Guerra, Justiça, Culto e Instrução Pública seriam designados pelo
novo governo, enquanto os do Interior e das Relações Exteriores seriam
indicados pelos revolucionários. O da Fazenda resultaria da escolha da
&kPDUDGH&RPpUFLR2XWUDSURSRVWDDOWHUQDWLYDHVWDEHOHFLDDUHQ~QFLD
GRSUHVLGHQWHH9LFHDGHVLJQDomRSDUDDFKHÀDGR([HFXWLYRGH(PHWHULR
*RQ]iOH]RX*HURQLPR3HUHLUD&D]DODPERVFODVVLÀFDGRVGH´QHXWURVµD
designação dos ministros da Guerra e Interior pelos colorados e da Justiça
e Relações Exteriores pelos revolucionários, enquanto o da Fazenda seria
HVFROKLGRSHOD&kPDUDGH&RPpUFLR262.
No dia 12 de setembro o corpo diplomático e o ministro das
Relações Exteriores, Antolín Irala, embarcaram no navio brasileiro
&DULRFD H IRUDP D 9LOOHWD $SUHVHQWDGDV DV GXDV SURSRVWDV RÀFLDLV
%HQLJQR )HUUHLUD LQGDJRX VH DV RXWUDV H[LJrQFLDV GRV UHYROXFLRQiULRV
estavam aceitas, ao que os diplomatas responderam que sim, posto não
estarem incluídas naqueles pontos divergentes. Irala discordou, porém,
DÀUPDQGRTXHVHDFHLWDXPDGDVSURSRVWDVGRJRYHUQRDSUHVLGrQFLDGDV
casas do Congresso seria posteriormente estudada e, ainda, que o ministro
organizaria a seu critério a pasta da qual fosse titular. Não era esse o
entendimento acordado anteriormente e Ferreira declarou que, em tais
FLUFXQVWkQFLDV QmR KDYLD DFRUGR SRVVtYHO SHGLQGR D (VFXUUD FRPSOHWDU
as propostas263. Assim o fez o presidente na noite de 12, acrescentando
as seguintes cláusulas: cada ministro organizaria sua Pasta de acordo
com o presidente; o governo reconheceria e pagaria os gastos feitos
pelos revolucionários, bem como compraria, pelo preço de custo, seu
261
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Id., of. res. 6, 2a. sec., Assunção, 16.9.1904. Ibid. Telegramas cifrados ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, Assunção,
6.9.1904 e RIO BRANCO para ITIBERÊ DA CUNHA, Petrópolis, (14/15).9.1904. Id.
ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 7, 2a. Sec., Assunção, 17.9.1904. Ibid.
Idem, ibid.

107

FRANCISCO DORATIOTO

armamento; reconheceria as patentes militares concedidas pela revolução;
concederia anistia geral aos perseguidos por motivos políticos, bem como
liberdade de voto264.
3DUD ,WLEHUr GD &XQKD R JRYHUQR QmR SRGLD DPSOLDU HVVDV
FRQFHVV}HV PHVPR SRUTXH SRVVXtD IRUoD VXÀFLHQWH SDUD GRPLQDU D
revolução, não o fazendo para evitar derramamento de sangue. Segundo
o general Caballero, as forças governamentais continuavam a receber
grandes contingentes do interior, mas que careciam de armas para
equipar a todos os novos soldados. Em 13 de setembro Ferreira recusou as
propostas do governo feitas no dia 12, argumentando sua falta de seriedade
HVXDGLVFUHSkQFLDFRPRFRPELQDGRDQWHULRUPHQWH(UDSRQWRIXOFUDOGH
GLYHUJrQFLDDLQVLVWrQFLDSHORVUHYROXFLRQiULRVQDGLVVROXomRGR([pUFLWR
SURSRVWDUHFXVDGDSHORJRYHUQR2LPSDVVHGHFRUULDVHJXQGR,WLEHUrGD
&XQKDGRIDWRGHDVGXDVSDUWHVWHUHPGHVFRQÀDQoDVP~WXDVHWHPHUHP
uma cilada. Tal opinião era compartilhada pelo representante argentino,
que a ela acrescentou outro motivo: Benigno Ferreira e o general Escobar
se detestavam265.
Em 13 de setembro foi reforçada a presença militar brasileira em
Assunção com a chegada da belonave Fernandes Vieira, esperando-se, ainda,
outras duas. Simultaneamente o ministro argentino, Alejandro Guesalaga,
FRPXQLFRXD,WLEHUrGD&XQKDTXHUHFHEHUDRUGHQVGHVHXJRYHUQRSDUD
S{UVHGHDFRUGRFRPD/HJDomREUDVLOHLUDQDDomRSDFLÀFDGRUD,WLEHUrGD
Cunha achou necessário pedir instruções ao Rio de Janeiro, pois o último
RItFLRTXHUHFHEHUDIRUDHPGHDJRVWR&KHJDUDj/HJDomRpYHUGDGH
um telegrama de Rio Branco datado de 7 de setembro, mas no qual se
DÀUPDYDDSHQDVTXH´VLQWRVDEHUIDOWDPHOHPHQWRVHVVHJRYHUQRYHQFHU
UHYROXomRSRUTXHpGHVPRUDOL]DGRUHVSHWiFXORWDQWDVUHYROXo}HVµ266.
3RXFRDQWHVGRSHGLGRGHLQVWUXo}HVSRU,WLEHUrGD&XQKDR5LR
GH -DQHLUR Mi DV H[SHGLUD WHOHJUDÀFDPHQWH 1HODV 5LR %UDQFR HVFUHYHX
TXH R SDSHO GR FRUSR GLSORPiWLFR HUD R GH ÀFDU DR ODGR GR JRYHUQR
embora procurando uma solução conciliatória, mas sem enfraquecer
D DXWRULGDGH OHJDO 2 %UDVLO DÀUPRX 5LR %UDQFR QmR WLQKD SUHIHUrQFLD
partidária, desejando, sim, que a ordem a paz fossem restabelecidas. A
Legação brasileira foi instruída a, em ação comum com a da Argentina e
264
265
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ITIBERÊ DA CUNHA para Benigno FERREIRA, Assunção, 12.9.1904. Ibid.
ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 7, 2a. sec., Assunção, 17.9.1904. Ibid. GUESALAGA para ministro das
Relações Exteriores da Argentina, nota 113, Res., Assunção, 17.9.1904. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay,
Cx. 852.
ITIBERÊ DA CUNHA para Rio BRANCO, idem, ibidem. Em anexo: RIO BRANCO para ITIBERÊ DA CUNHA, tel. s/n., Petrópolis,
7.9.1904.
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as de outros países, procurar impedir o bombardeio de Assunção pelos
revolucionários. Rio Branco disse não poder enviar instruções mais
SUHFLVDVVHPRSHUIHLWRFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRHUHDÀUPRXTXH,WLEHUr
da Cunha prestigiasse o general Caballero267.
Recorde-se que o general Caballero, terminada a Guerra da Tríplice
Aliança, fora enviado como prisioneiro para o Rio de Janeiro. Como outros
prisioneiros, ele recebeu soldo do governo imperial, no valor equivalente
ao posto de coronel no Exército brasileiro. Na capital carioca, Caballero
tornou-se amigo do futuro barão do Rio Branco e ambos frequentavam a
noite carioca. De volta ao Paraguai, esse general manteve, durante toda
sua trajetória política, postura simpática ao Brasil268.
$ DXVrQFLD GH XPD OLJDomR WHOHJUiÀFD GLUHWD HQWUH $VVXQomR H R
5LRGH-DQHLURGLÀFXOWDYDDWURFDGHWHOHJUDPDVHQWUHD/HJDomREUDVLOHLUD
e Rio Branco. Os telegramas, inicialmente, eram enviados e recebidos
por Corumbá, no Mato Grosso, com uma canhoneira transportando-os a
Assunção. Logo se passou a utilizar o telégrafo argentino em Formosa,
sendo que a torpedeira Entre Ríos, dessa nacionalidade, levava e trazia os
WHOHJUDPDVjFDSLWDOSDUDJXDLD)RLDFRQWUDJRVWRTXH$OHMDQGUR*XHVDODJD
FRQFHGHX D ,WLEHUr GD &XQKD DXWRUL]DomR SDUD XVDU HVVD WRUSHGHLUD 2
diplomata brasileiro passou a enviar seus telegramas a Formosa não só
por meio da belonave argentina, mas também de vapores comerciais que
faziam viagem semanal entre essa localidade e Assunção269.
&RPRGHFDQRGRFRUSRGLSORPiWLFR,WLEHUrGD&XQKDSHUVLVWLX
em buscar que o governo e os revolucionários restabelecessem as
negociações de paz. Escobar e Escurra mostraram-se dispostos a tanto,
mas Benigno Ferreira respondeu negativamente, por não recuar nas
H[LJrQFLDVDSUHVHQWDGDVDQWHULRUPHQWH3DUDURPSHURLPSDVVH,WLEHUr
GD &XQKD UHFRUUHX DR FDSLWmR %HQLJQR ÀOKR GR JHQHUDO (VFREDU H
que tinha entre os revoltosos, seu próprio irmão e outras relações de
amizade. Benigno acabara de chegar de Buenos Aires, e o diplomata
brasileiro pediu-lhe que escrevesse ao tenente Manuel Duarte, de quem
também era amigo. Na carta a Duarte, o capitão Benigno Escobar disse
HVFUHYHU SRU LQLFLDWLYD SUySULD GHSRLV GH DSUR[LPDUVH GH ,WLEHUr GD
&XQKD ´XP GHFLGLGR SDUWLGiULR GH XQ DUUHJOR FRQFLOLDWyULRµ 5HSHWLX
%HQLJQR DV GXDV SURSRVWDV GH SD] GR JRYHUQR (VFXUUD DÀUPRX TXH
267
268
269

RIO BRANCO para ITIBERÊ DA CUNHA, tel. 4, Petrópolis, 15.9.1904. Anexo ao of. res. 8, Assunção, 19.9.1904. Ibid.
MENNA BARRETO, general Mario. A campanha lopesguaya. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1928, v. I., p. 60.
ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 9, Assunção, 28.9.1904. AHI, MDBAOE, 201-2-8.
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seu pai queria a paz e solicitou a cooperação de Duarte junto aos
revolucionários, para que novas gestões SDFLÀFDGRUDV GRV GLSORPDWDV
estrangeiros produzissem resultado270.
4XDVH VLPXOWDQHDPHQWH ,WLEHUr GD &XQKD DWULWRXVH FRP VHX
FROHJD DUJHQWLQR H UHDÀUPRX QmR KDYHU G~YLGDV GD FXPSOLFLGDGH GH
%XHQRV$LUHVFRPDUHYROXomR,WLEHUrGD&XQKDWLQKDGHKDYHUVHDLQGD
FRPRVSHGLGRVGHDVLORTXH´HUDPSRUFHQWHQDUHVµ271.
$V GHVDYHQoDV GH ,WLEHUr GD &XQKD FRP *XHVDODJD GHYLDPVH
segundo relato deste, por sua recusa em apoiar o diplomata brasileiro na
iniciativa de levar o capitão Benigno Ferreira a escrever ao tenente Duarte.
O representante argentino informou a seu governo que a atuação de seu
colega brasileiro, na busca da paz, procurava favorecer os colorados e,
DLQGDREWHUDVXEVWLWXLomRQD&KHÀDGR(VWDGRGH(VFXUUDSHORJHQHUDO
Escobar. Guesalaga não acreditava que tal comportamento resultasse de
LQVWUXo}HV GR JRYHUQR EUDVLOHLUR 5HVXOWDULD VLP GH ,WLEHUr GD &XQKD
KDYHUSHUGLGRVXDQHXWUDOLGDGH´SHORVLQWHUHVVHVFRPHUFLDLVDRVTXDLVHVWi
OLJDGRDHVWDSDtVDVVLPFRPRIDPtOLDTXHROHYDPDHVVHVLQWHUHVVHVµ272.
De fato, o gerente do escritório da Companhia Matte Larangeira,
+XJR +H\Q EUDVLOHLUR ÀOKR GH DOHPmHV HUD VRJUR GH ,WLEHUr GD &XQKD
(VWH VHJXQGR *XHVDODJD FRP IUHTXrQFLD DWXDYD LPSXOVLRQDGR SRU
+H\Q ´GH XPD PDQHLUD LQFRQVFLHQWH H VHP LUUHÁH[LYDµ $ /HJDomR GR
Brasil, por sua vez, estava instalada no andar superior dos escritórios
daquela companhia. Durante a revolução de 1904, os paraguaios asilados
na representação brasileira estavam instalados, na verdade, no pátio
SHUWHQFHQWH j Matte Larangeira ´7XGR p FRPXPµ HVFUHYHX *XHVDODJD
´pXPDSURPLVFXLGDGHTXHTXDQWRDUHSUHVHQWDo}HVGLSORPiWLFDVpUDUR
HQFRQWUDU FDVR SDUHFLGR 7XGR p FRPXP DWp RV LQWHUHVVHVµ ,WLEHUr GD
Cunha, segundo esse diplomata argentino, além de ser acionista da Matte
Larangeira, envolvera-se em negócios de terras e mercantis no país, graças
jVVXDVUHODo}HVFRPSROtWLFRVSDUDJXDLRVVLWXDFLRQLVWDV273.
1RJRYHUQR(VFXUUDKDYLDGXDVWHQGrQFLDVTXDQWRjJXHUUDFLYLO
8PD GHVHMDYD OHYDU D OXWD j IUHQWH DWp REWHU D YLWyULD ÀQDO H D RXWUD
EXVFDYDQHJRFLDURÀPGRFRQÁLWRPXGDQGRRSUHVLGHQWHTXHSDVVDULD
D VHU R JHQHUDO (VFREDU (VWD ~OWLPD WHQGrQFLD HUD DSRLDGD SHOD PDLRU
270
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Idem, ibidem. Cópia da carta do capitão Benigno ESCOBAR para o tenente de Fragata Manuel DUARTE, Assunção,
26.9.1904. Anexa ao ofício.
No início de outubro, 14 pessoas estavam asilados na residência de Itiberê da Cunha e 24 na Legação brasileira. Entre
elas encontravam-se o ex-presidente Emílio Aceval; Antonio Taboada, chefe do Partido Liberal; Juan Silvano Godoy;
deputados, juízes e políticos de oposição, “alguns dos quais consegui retirar da prisão”. ITIBERÊ DA CUNHA para RIO
BRANCO, of. res. 9 e 10, 2a. Sec., 28.9 e 7.10.1904. Ibid.
GUESALAGA para ministro das Relações Exteriores da Argentina, Nota 121, Res., Assunção, 27.9.1904. AMRECIC,
Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 852.
Idem.
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SDUWH GRV FRPHUFLDQWHV FRP LQWHUHVVHV DÀQV FRP FLGDGmRV EUDVLOHLURV H
SDUWLFXODUPHQWH ´SHORV PHPEURV H DFLRQLVWDV SULQFLSDLV GD Compañia
Matte Larangeiraµ2XWUDVROXomRGHIHQGLGDSRUHVVHVLQWHUHVVHVHUDXP
acordo de paz em condições favoráveis ao general Escobar, o qual, por
exemplo, conservaria o controle do Ministério da Guerra. Tal proposta
já fora apresentada e rechaçada pelos revolucionários274. Tudo indica,
SRUpPTXH,WLEHUrGD&XQKDQmRDDEDQGRQDUD
Se Escobar mantivesse o Exército sob suas ordens, escreveu
Guesalaga, facilitaria a atuação do Partido Colorado no novo governo. O
VLWXDFLRQLVPRFRORUDGRDÀUPRXHVVHGLSORPDWDUHSUHVHQWDYDLQWHUHVVHV
mercantis brasileiros, a ponto de cobrar imposto de exportação da ervaPDWHSDUDJXDLD2LPSRVWRWLQKDSRUÀQDOLGDGHEHQHÀFLDUDCompanhia
Matte Larangeira, da qual eram acionistas homens públicos paraguaios
H EUDVLOHLURV ´HQWUH HVWHV R 6U >-RDTXLP@ 0XUWLQKR H[PLQLVWUR GD
)D]HQGDGR%UDVLOµ275.
Dessas informações conclui-se que a Companhia Matte Larangeira
WLUDUDOLo}HVGDVLQLFLDWLYDVGHVHWRUHVSROtWLFRVSDUDJXDLRVSDUDGLÀFXOWDUD
livre passagem da erva-mate de suas propriedades no Mato Grosso, para
o Rio da Prata. Em 1904, essa Companhia tinha estabelecido um lobby na
estrutura de poder do Paraguai, por intermédio de políticos colorados que
também eram seus acionistas, podendo, assim, contrapor-se, com sucesso,
jVXDULYDOLa Industrial Paraguaya, da qual também faziam parte líderes
colorados. A documentação pesquisada indica que Rio Branco não estava
a par da vinculação de interesses mercantis brasileiros com o general
(VFREDU2FKDQFHOHUVDELDGDUHODomRGHSDUHQWHVFRHQWUH,WLEHUrGD&XQKD
H+XJR+H\QPDVGHVFRQKHFLDDLQÁXrQFLDGHVWHVREUHRJHQUR'HYHVH
contudo, considerar a hipótese de que não eram interesses mercantis que
OHYDUDP,WLEHUrGD&XQKDDLQFOLQDUVHSHODVXEVWLWXLomRQD3UHVLGrQFLD
paraguaia, do coronel Escurra pelo general Escobar. Este, talvez, fosse visto
como a única possibilidade de evitar que os revolucionários ocupassem
FRP H[FOXVLYLGDGH R SRGHU (P XP JRYHUQR FRP D DVFHQGrQFLD GH
(VFREDUKDYHULDFRQWLQXLGDGHGDLQÁXrQFLDEUDVLOHLUD
Após escrever a Manuel Duarte, o capitão Benigno Escobar
visitou Villeta. Decidiu-se, então, realizar nova reunião entre governo
e revolucionários a bordo do navio argentino Maipú, no rio Pilcomayo,
solicitando Benigno Ferreira que, na ocasião, fosse apresentada proposta
JRYHUQDPHQWDOMiDVVLQDGD,WLEHUrGD&XQKDFRQFRUGRXPDV(VFXUUDR
general Caballero e a maioria do Ministério, apoiados pelo representante
274
275

Id.
Id.

111

FRANCISCO DORATIOTO

DUJHQWLQR *XHVDODJD RSXVHUDPVH DÀUPDQGR TXH EDVWDYDP RV SOHQRV
poderes concedidos aos seus negociadores. Para o diplomata brasileiro a
VLWXDomRGR3DUWLGR&RORUDGRHUD´FDGDYH]PDLVSUHFiULDµGHVJDVWDGRSRU
PDLVGHWULQWDDQRV´GHPiRJRYHUQRµ&RQVLGHUDYDSURYiYHODYLWyULDGRV
revolucionários, mais ainda por gozarem de facilidades concedidas pela
$UJHQWLQD'DtSRUTXH,WLEHUrGD&XQKDEXVFRXDFRQFLOLDomRGRV´ERQV
HOHPHQWRVµGHDPERVRVSDUWLGRVTXHVDEHULDP´DSUHFLDUDDPL]DGHGR
%UDVLOHDVXDSROtWLFDOHDOHGHVLQWHUHVVDGDµ276.
No dia 8 de outubro, a bordo do navio Maipú, encontraram-se
os líderes revolucionários Benigno Ferreira e Manuel Duarte,
encontraram-se com o general Escobar e o ministro da Justiça Francisco
Chavez, na presença dos representantes do corpo diplomático. Às
propostas que Escurra aceitara em apresentar por escrito – pagamento
das armas compradas pelos revolucionários e de suas dívidas – Ferreira
acrescentou a dissolução do Exército e a escolha do presidente Provisório
a ser eleito pelo Congresso a partir da seguinte lista: Juan B. Gaona; Manoel
9LHUD+pFWRU9HOH]TXH]H*XLOOHUPRGHORV5tRV(VFREDUDÀUPRXQmR
estar autorizado a aceitar tais modificações, que foram consignadas
ad referendum, e voltou para Assunção. Em reunião de Escurra com
seu Ministério, membros do Congresso e personalidades públicas,
GHFLGLXVH XQDQLPHPHQWH TXH QmR VH DFHLWDULDP WDLV H[LJrQFLDV
mantida, porém, porta aberta para proposta mais honrosa277.
$ HVVD DOWXUD DXPHQWDYD R SkQLFR QD SRSXODomR GD FDSLWDO $V
/HJDo}HVHVWUDQJHLUDVIRUDP´DVVDOWDGDVµSRUSHGLGRVGHDVLOR2JRYHUQR
À]HUD PXLWDV SULV}HV H SUHSDUDYDVH SDUD DWXDU FRP PDLV ULJRU R TXH
apontou a Legação brasileira, agravaria seu isolamento. Os revolucionários,
SRUVXDYH]WHQGLDP´DJDQKDUWHUUHQRSHORDXPHQWRGHVXDVIRUoDVHGH
VHXVUHFXUVRVEpOLFRVLPSRUWDGRVIDFLOPHQWHGD5HS~EOLFD$UJHQWLQDµ$
ÁRWLOKDUHEHOGHFRQWLQXDYDLQWHUFHSWDQGRHUHYLVWDQGRQDYLRVGHEDQGHLUD
estrangeira e a embarcação brasileira Diamantino não constituiu uma
H[FHomR,WLEHUrGD&XQKDDSUHVHQWRXSURWHVWRMXQWRD%HQLJQR)HUUHLUD
TXHSURPHWHXWRPDUSURYLGrQFLDV278.
Nos meses de outubro a dezembro de 1904, o barão do Rio Branco,
nos ofícios que enviou para a Legação em Assunção, deixou claro não
somente a política brasileira em relação ao Paraguai, mas, também, com
UHVSHLWR j $PpULFD GR 6XO H FRPR YLD D UHODomR GHVWD FRP DV SRWrQFLDV
PXQGLDLV 2 FKDQFHOHU HVFUHYHX HP ÀQV GH RXWXEUR GHVHMDU D YLWyULD
276
277
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ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 10, 2a. sec., Assunção, 7.10.1904. AHI, MDBAOE, 201-2-8.
Idem, of. res. 11, 2a. Sec., Assunção, 11.10.1904. Ibidem.
Id., ibid.
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GRJRYHUQROHJDOSRLV´DVDFRPRGDo}HVFRPRVUHYROXFLRQiULRVVmRXP
LQFHQWLYRSDUDQRYDVUHYROXo}HVµ5LR%UDQFRFRQWXGRGXYLGDYDGHVVD
vitória, por parte de um governo que começou fazendo propostas de paz
e que, em lugar de combater os sublevados, empregava seu tempo em
QHJRFLDo}HV´LVVREDVWDSDUDPRVWUDUVXDIUDTXH]Dµ(PQRYHPEURREDUmR
HVFUHYHX TXH R %UDVLO QmR QXWULD SUHIHUrQFLD SRU SDUWLGRV QR 3DUDJXDL
desejando, sim, que se restabelecesse a paz, se possível sem a quebra da
RUGHP OHJDO ( FRQFOXLX ´HVVH HVSHWiFXOR GH FRQVWDQWHV UHYROXo}HV H
SURQXQFLDPHQWRVpGHVPRUDOL]DGRUSDUDD$PpULFDGR6XOµ279.
Em dezembro, Rio Branco foi ainda mais explícito ao expor a postura
brasileira não só em relação ao Paraguai, mas também aos demais países
YL]LQKRV$ÀUPRXHQWmRTXHR%UDVLOGHVHMDYD´VLQFHUDPHQWHµTXHVHXV
vizinhos se enriquecessem e se tornassem fortes pela paz e pelo trabalho.
6RPHQWHDVVLPHYLWDUVHLDTXH´HPIXWXURPDLVRXPHQRVSUy[LPRµDV
JUDQGHVSRWrQFLDVTXLVHVVHPDSOLFDUj$PpULFDGR6XO´RFKDPDGR¶GLUHLWR
GH>H[@SURSULDomRGRVSRYRVLQFRPSHWHQWHV·SURFODPDGRXOWLPDPHQWHµ
3DUD HYLWDU VHPHOKDQWH SHULJR ´p SUHFLVR TXH VH HQFHUUH R SHUtRGR GRV
SURQXQFLDPHQWRV H JXHUUDV FLYLVµ $VVLP VHQGR ´QDV RFDVL}HV GH FULVH
interna, devemos prestar sempre o nosso apoio moral aos governos legais
GHVVD5HS~EOLFDµ280.
O barão do Rio Branco fazia parte de uma geração intelectual
TXH WLQKD ´WHPRU REVHVVLYRµ GH TXH R %UDVLO VRIUHVVH XPD LQYDVmR GDV
SRWrQFLDVH[SDQVLRQLVWDVSHUGHQGRVXDDXWRQRPLDRXSDUWHGHWHUULWyULR
2V LQWHOHFWXDLV EUDVLOHLURV GD pSRFD ÀFDUDP LPSUHVVLRQDGRV FRP R
HVSHWiFXORLPSHULDOLVWDGDVJUDQGHVSRWrQFLDVGLYLGLQGRHQWUHVLWHUULWyULRV
estrangeiros e, ainda, da presença, no Brasil, de grande quantidade de
imigrantes, em um país com amplos espaços vazios, passíveis de conquista.
Esses intelectuais assumiram, então, uma postura de alarme e defesa,
´GDQGR R PHOKRU GH VL SDUD DOLYLDU D QDomR GHVVD DÁLomR TXH HP SDUWH
HOHVPHVPRVJHUDUDPµ281. Apenas em parte, pois, de fato, os países latino-americanos poderiam sofrer ações imperialistas, caso não contassem
FRP HVWUXWXUDV HVWDWDLV TXH VH À]HVVHP UHVSHLWDU H QmR VRXEHVVHP WLUDU
proveito das rivalidades interimperialistas.
'Dt SRUWDQWR D SRVWXUD GHIHQVLYD H SDFLÀVWD GH 5LR %UDQFR
Neste sentido o barão falou ao representante argentino no Rio de Janeiro,
0DQXHO *RURVWLDJD DÀUPDQGR VHU XPD H[LJrQFLD H XP GHYHU TXH D
279

280
281

RIO BRANCO para ITIBERÊ DA CUNHA, of. res. 1 e Res. 2, 2a. sec., Rio de Janeiro, 29.10 e 19.12.1904. Ibid., MDBAD,
202-1-1.
Idem, of. res. 3, 2a. Sec., Rio de Janeiro, 19.12.1904. Ibid.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão; tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 4. ed. São Paulo:
Brasiliense, 1995, p. 84.
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Argentina e o Brasil mantivessem em paz os países vizinhos. Não apenas
para se precaverem de tentativas de estimular a discórdia entre argentinos
e brasileiros, mas, também, porque a continuidade de revoluções nessas
QDo}HV SRGHULD SURGX]LU ´D LQWHUYHQomR GH DOJXPD SRWrQFLD HXURSHLD
FRP SRXFR HVFU~SXORµ 5LR %UDQFR LQVLVWLX MXQWR D *RURVWLDJD HP
GLIHUHQWHV RFDVL}HV VREUH D FRQYHQLrQFLD H QHFHVVLGDGH GH XP DFRUGR
permanente entre Brasil e Argentina para se manter a paz na região. Em
todas as conversas com o representante argentino, o chanceler brasileiro
HUD H[SDQVLYR H WHUPLQDYD DÀUPDQGR TXH ´D SD] H D KDUPRQLD GHVWDV
UHS~EOLFDV>DPHULFDQDV@VmRQRVVDVDOYDomRµ282.
Essas novas ideias do lado brasileiro, bem como a constante
cordialidade de Rio Branco com Gorostiaga, levaram o diplomata
argentino a reforçar sua postura em favor de uma política de conciliação
entre Argentina e Brasil. O representante argentino estava convencido da
´QRYDHIUDQFDVLPSiWLFDHPUHODomRD$UJHQWLQDµGRVKRPHQVGH(VWDGR
brasileiros. A tal ponto convenceu-se que defendeu junto a Rio Branco – e
teve aprovada – a ideia de se estabelecer uma união ferroviária entre o Rio
de Janeiro e Buenos Aires, a qual se conectaria a rede ferroviária uruguaia,
RTXHFRQWULEXLULDSDUDS{UÀPjVDJLWDo}HVSROtWLFDVQD5HS~EOLFD2ULHQWDO
(VWDV DFUHVFHQWRX *RURVWLDJD QmR LQWHUHVVDYDP QHP DR %UDVLO QHP j
Argentina, pois poderiam causar mal-entendidos entre ambos283.
O chanceler argentino, Rodríguez Larreta, instruiu Gorostiaga a
conversar com Rio Branco sobre a cooperação entre os dois países. Suas
EDVHV DFUHVFHQWRX GHYHULDP VHU DSUHVHQWDGDV GH PRGR TXH ÀFDVVH
caracterizado serem de iniciativa exclusivamente brasileira, pois se
WUDWDYDGHDVVXQWR´PXLWRGHOLFDGRHVpULRµ284. Tão delicado era, que essa
FRRSHUDomR QmR FKHJRX D VHU IRUPDOL]DGD HPERUD VH WHQKD DSOLFDGR j
revolução paraguaia.
Quanto ao Paraguai, Rio Branco era cauteloso e não possuía a
ilusão de que nele o Brasil tivesse aliados sinceros. O barão lembrou que,
GHVGH  WLQKD WUDWDGR ´GH SHUWRµ FRP SROtWLFRV SDUDJXDLRV ´H SXGH
DVVLPDSUHFLDUDLQFRQVWkQFLDGHVHQWLPHQWRGHDOJXQVHDGXSOLFLGDGHGH
RXWURVµ&RQVLGHUDo}HVHVVDVTXHQmRLPSHGLDP5LR%UDQFRGHHVWDEHOHFHU
uma linha política de respeito e de valorização do Paraguai, conforme se
YrQDVOLQKDVVHJXLQWHV
282
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Manuel GOROSTIAGA para Carlos Rodríguez LARRETA, ministro de Relações Exteriores da Argentina, of. 274, Petrópolis,
9.11.1904. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay [sic], cx. 852.
Idem, of. 270, Petrópolis, 6.11.1904. Ibidem, Cx. 861.
LARRETA para GOROSTIAGA, Of. 261 (rascunho), Buenos Aires, 24.11.1904. Anexo à nota acima.
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A nossa política deve continuar a ser de abstenção nos negócios internos do
Paraguai sem todavia deixar de concorrer com os conselhos da nossa amizade,
embora nem sempre correspondida, para que os recursos desse país, digno
GH PHOKRU VRUWH QmR VHMDP PDOEDUDWDGRV HP OXWDV LQWHVWLQDV $ YLROrQFLD
FKDPDDYLROrQFLD6yXPDSROtWLFDGHPRGHUDomRHFRQFyUGLDSRGHUiWUD]HU
a calma de que precisa este povo para se entregar ás obras de paz, únicas de
que podem resultar a felicidade e o engrandecimento das nações285.

A prosperidade e a estabilidade política dos países sul-americanos
QmR GDULDP RSRUWXQLGDGH D LQWHUYHQo}HV GH SRWrQFLDV H[WUDUUHJLRQDLV
Eventuais intervenções seriam prejudiciais ao Brasil, quer por se
constituírem em precedente que poderia ser utilizado contra o país –
TXH Ki SRXFR VRIUHUD FRQÁLWRV LQWHUQRV ² TXHU SRUTXH LQYLDELOL]DULD R
projeto de Rio Branco. Tal projeto era o de tornar a América do Sul espaço
geopolítico de liderança brasileira, de acordo com a Argentina, não
impositiva e desprovida de objetivos expansionistas ou intervencionistas.
Ademais, o Brasil aceitaria um equilíbrio de poder com a Argentina no
3UDWDFRPRRGHPRQVWUDYDRIDWRGHR5LRGH-DQHLURQmRVHRSRUjYLWyULD
OLEHUDO QR 3DUDJXDL (QTXDQWR LVVR R 8UXJXDL PDQWHUVHLD SUy[LPR GR
%UDVLORTXHDOLiVIRLFRQVHJXLGRJUDoDVjKiELOSROtWLFDGH5LR%UDQFRHP
conceder-lhe, em 1909, o condomínio da Lagoa Mirim.
Os motivos geopolíticos da aversão do barão do Rio Branco a
revoluções e instabilidade política eram potencializados por sua própria
formação, ocorrida em ambiente político onde seu pai fora expoente do
Partido Conservador. Nesse meio, defendia-se a estabilidade política e
apontava-se nos países vizinhos, vitimados por caudilhos e guerras civis,
o exemplo a não ser seguido. Essas lutas, vistas como prova da anarquia,
ID]LDPGHIDWRSDUWHGRSURFHVVRGHGHÀQLomRGRFDUiWHUGRVUHVSHFWLYRV
(VWDGRV1DFLRQDLVQRVpFXOR;,;(VWDDRULJHPGDSUHRFXSDomRGREDUmR
com diferenciar o Brasil de seus vizinhos perante os países europeus e os
(VWDGRV8QLGRV
Pode-se mesmo interpretar a orientação da política externa
brasileira implementada por Rio Branco, bem como as características de
sua personalidade, como uma projeção do Brasil monárquico sobre o
UHSXEOLFDQR $VVLP R SURMHWR GR %UDVLO SRWrQFLD UHJLRQDO SUy[LPR GR
país hegemônico central, mas guardando-lhe relativa autonomia, já fora
285

RIO BRANCO para ITIBERÊ DA CUNHA, Of. Res. 3, 2a. Sec., Rio de Janeiro, 19.12.1904. AHI, MDBAD, 202-1-1.
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LPSODQWDGRDSDUWLUGRÀQDOGDGpFDGDGHQDJHVWmRGRFKDQFHOHU
conservador Paulino Soares de Sousa286.
*LOEHUWR )UH\UH FKHJD D HQIDWL]DU D TXH D LQÁXrQFLD GH 5LR
%UDQFRQmRVHUHVWULQJLXjSROtWLFDH[WHUQDSURMHWDQGRVHWDPEpPVREUH
a política interna. E, nessas duas dimensões, ele teria emprestado seu
HPSHQKR ´SDUD TXH GR SDVVDGR PRQiUTXLFR R %UDVLO FRQVHUYDVVH VRE
a República, o máximo de valores positivos: os de organização, os de
RUGHPRVGHGLVFLSOLQDµ287.

b) Intransigência colorada e vitória liberal
(P ÀQV GH RXWXEUR GH  R JHQHUDO (VFREDU GHPLWLXVH GR
0LQLVWpULR GD *XHUUD (OH HUD YtWLPD GD ´FDPDULOKD LQWUDQVLJHQWHµ
que cercava o presidente Escurra e que o acusava de traidor, por não
investir contra os revolucionários. Estes, por sua vez, também atacavam
(VFREDUDFXVDQGRRGHVHUR~QLFRREVWiFXORjSD]2JHQHUDO&DEDOOHUR
foi remanejado do Ministério do Interior para o da Guerra, sem que
FRPLVVRDVLWXDomRVHDOWHUDVVH2´JUXSRLQWUDQVLJHQWHµTXH,WLEHUrGD
Cunha não nominou, chegou a incitar o Exército a rebelar-se para forçar o
JRYHUQRDWRPDUDRIHQVLYDPLOLWDUFRQWUDRVUHEHOGHV(VFXUUDDÀUPRXR
diplomata, continuava desejando a paz e pediu-lhe, no que foi atendido,
que escrevesse a Benigno Ferreira nesse sentido288.
As autoridades de Assunção continuavam insistindo, sem
UHVXOWDGRV HP FRPSUDU DUPDV GR %UDVLO 3HUJXQWRXVH HQWmR D ,WLEHUr
da Cunha sobre a possibilidade embarcar-se armamento, comprado pelo
governo paraguaio no Prata, em navio do Lloyd Brasileiro que fazia a linha
de Montevidéu a Mato Grosso, com escala em Assunção. A resposta foi no
sentido de que não haveria problema, já que o Lloyd era uma companhia
particular. Ademais, o Brasil estava sendo continuamente acusado de
proporcionar armas a Escurra cada vez que um navio seu, quer mercante,
quer de guerra, chegava ao porto da capital289.
Tal transporte, porém, tinha como obstáculo a abordagem e revista
dos navios brasileiros por parte dos barcos revolucionários. Tratava-se,
claro, de prática ilegal, pois o rio Paraguai tinha caráter internacional, e
sua livre navegação para barcos brasileiros era garantida pelo Tratado de
&RPRFRQVHTXrQFLDRJRYHUQR(VFXUUDDUJXPHQWRXMiTXHR%UDVLO
286
287
288
289

CERVO; BUENO, pp. 57-63.
FREYRE, Gilberto FREYRE. Ordem e progresso. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1959, t. 2, pp. 610-611.
ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 12, Assunção, 21.10.1894. AHI, MDBAOE, 201-2-8.
Idem, ibidem.

116

RIO BRANCO: A NÃO INTERVENÇÃO (1902-1908)

VHUHFXVDYDDYHQGHUDVDUPDVTXHHQYLDVVH´SHORPHQRVµXPQDYLRGH
guerra para escoltar, desde Corrientes, o navio do Lloyd que transportasse
R DUPDPHQWR FRPSUDGR HP %XHQRV $LUHV H HP 0RQWHYLGpX ,WLEHUr GD
Cunha decidiu não conceder a escolta solicitada, apesar de ele mesmo
WHU UHVVDOWDGR TXH HVVD PHGLGD HVWLYHVVH HP FRQVRQkQFLD FRP R GLUHLWR
brasileiro; que as armas se destinavam a um governo legal e, ainda, que a
Esquadra argentina apoiava os revolucionários. Tal escolta, argumentou
RGLSORPDWDMXQWRD5LR%UDQFRSURYRFDULDXPD´JULWDµQR5LRGD3UDWDH
seria seguramente explorada contra o Brasil290.
$RPHVPRWHPSRRPLQLVWURDUJHQWLQRHP$VVXQomRHRVRÀFLDLV
das belonaves dessa nacionalidade, deslocadas para o rio Paraguai,
faziam intrigas contra o Brasil. Acusavam o navio de guerra brasileiro
Tiradentes de ter entregado caixões com armas para o governo paraguaio.
%HQLJQR)HUUHLUDFKHJRXDVROLFLWDUD,WLEHUrGD&XQKDLQIRUPDo}HVVREUH
HVVD QRWtFLD 2EWHYH D UHVSRVWD GH TXH HOD HUD IDOVD VHQGR UHDÀUPDGD D
imparcialidade do Brasil291.
O representante brasileiro também refutou, junto a seu colega
DUJHQWLQR $OHMDQGUR *XHVDODJD DTXHOD HQWUHJD GH DUPDV ,WLEHUr GD
&XQKD DÀUPRX QD RFDVLmR WHU LQVWUXo}HV GH EXVFDU LVWR VLP D SD] 2
Brasil, acrescentou, não tinha interesse em que governo paraguaio fosse
liberal ou colorado, desde que mantivesse boas relações com os países
vizinhos. Guesalaga, após investigar o assunto, concluiu que o Tiradentes
QmR À]HUD D HQWUHJD GH DUPDV HPERUD RV FRPDQGDQWHV GDV EHORQDYHV
argentinas tivessem notado, na noite de 23 de novembro, movimento de
botes em torno desse navio brasileiro292.
Alejandro Guesalaga não acreditava, porém, que o Brasil
permanecesse indiferente ao fato de o Paraguai deixar de ser controlado
SHORV JHQHUDLV (VFREDU H &DEDOOHUR (VWH ~OWLPR ´SULQFLSDOPHQWHµ IRUD
DOLDGR´HPWRGRPRPHQWRHRSRUWXQLGDGHGDFDXVDGR%UDVLOµSDtVTXH
PHGLDQWH XPD ´SROtWLFD KiELO H SDFLHQWHµ WLQKD LQÁXrQFLD SHUPDQHQWH
no governo do Paraguai. Segundo esse diplomata, a Argentina não
queria comprometer seu bem-estar, convertendo em problemas regionais
DVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPRSDtVJXDUDQL7DPSRXFRGHVHMDYD´LPSHUDUµ
VREUHR3DUDJXDLRXR8UXJXDL´SRUQHQKXPRXWURPHLRTXHQmRVHMDR
WUDEDOKRHDOHDOGDGHµ1R3DUDJXDLSRUpPHUDFUHVFHQWHDSUHVHQoDGH
290
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Id., of. res. 13, 2a. Sec., Assunção, 29.10.1904. Ibid.
Id., ibid. FERREIRA para ITIBERÊ DA CUNHA, Villeta, 19.10.1904. Carta anexa ao ofício ITIBERÊ DA CUNHA para
FERREIRA, Assunção, 26.10.1904. Ibid. Até o final da guerra civil, jamais o governo brasileiro forneceu armas ao
presidente Escurra.
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852.
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HPSUHViULRVDUJHQWLQRVEHPFRPRRFRQWUROHGRWUiÀFRÁXYLDOSRUQDYLRV
GHVVDEDQGHLUD7DOUHDOLGDGHDÀUPRX*XHVDODJDH[SOLFDYDDSRVWXUDGR
governo brasileiro, resignando-se com o fato de que o Brasil viesse a ocupar
no Paraguai posição política secundária, atrás da Argentina. Chegara o
PRPHQWRGD´IRUPDomROHQWD>@GHXPQRYR(VWDGR>SDUDJXDLR@TXHVH
LQFRUSRUDGHFLGLGDPHQWHjQRVVDYLGDQDFLRQDOµ293.
Rio Branco negou o envio de qualquer armamento ao governo
(VFXUUD´SRUTXHHVWDPRVGLVSRVWRVDQmRLQWHUYLUQHVVDJXHUUDFLYLOTXH
PDLVDLQGDYHPDWUDVDUHVVHSDtVµ5HVVDOYRXSRUpPTXHR%UDVLOWHULD
GLUHLWRGHHQYLDUDUPDVDRJRYHUQROHJDOKDYHQGR´RIHQVDµDSHQDVFDVR
o envio se destinasse a sublevados contra a autoridade constitucional.
5HDÀUPRX 5LR %UDQFR TXH D SRVLomR GR UHSUHVHQWDQWH EUDVLOHLUR ´p
VHPSUH DR ODGR GR JRYHUQR OHJDOµ H TXH ,WLEHUr GD &XQKD VRPHQWH
deveria apresentar propostas de paz quando solicitado por uma das
partes em luta294.
A situação paraguaia mantinha-se estável, os legalistas controlavam
Assunção e áreas do interior e os revolucionários dominavam algumas
cidades e o estratégico rio Paraguai. A manutenção desse status quo era
prejudicial ao país, já que a miséria se agravava; o interior se despovoava;
comércio e indústria se paralisavam; fazendas de gado eram saqueadas
e a época do plantio passava, sem que o campo fosse cultivado. Frente a
HVVDVLWXDomRHVFUHYHX,WLEHUrGD&XQKDTXDOTXHUTXHIRVVHRYHQFHGRU
GDJXHUUDFLYLO´HQFRQWUDUiDUXtQDHDGHVRODomRFRPRWURIpXVµ295.
2JRYHUQRSDUDJXDLRGLVSXQKDGHKRPHQVVXÀFLHQWHVSDUDYHQFHU
os revolucionários. Carecia, porém, de armamento, fato que o impedia de
WRPDUDLQLFLDWLYDPLOLWDUHID]LDFRPTXHVHXVGLDVHVWLYHVVHP´FRQWDGRVµ296.
As tropas legalistas pioravam sua situação ao fazer constantes ataques
das margens do rio aos barcos e canoas argentinos, o que aumentava as
simpatias e proteção destes aos revoltosos. O facciosismo argentino levou
as autoridades de Concórdia a reterem, por vários dias, o armamento que
o governo paraguaio comprara no Prata. Enquanto isso, a remessa de
armas para os rebeldes não encontrava nenhum obstáculo na Argentina297.
293
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Idem.
RIO BRANCO para ITIBERÊ DA CUNHA, tel. 9, Petrópolis, 28.10.1904. AHI, MDBATR, 202-1-8. Os revolucionários
continuaram a interceptar os barcos mercantes brasileiros. Itiberê da Cunha solicitou, então, permissão ao Rio de Janeiro
para escoltá-los com navios de guerra, como faziam os argentinos. Rio Branco autorizou essa medida e a Legação brasileira
comunicou Benigno Ferreira do fato. Porém, em carta particular a esse líder revolucionário, Itiberê da Cunha afirmou
que preferia manter a situação como estava. Assim, não haveria a escolta se Ferreira desse sua palavra de honra de que
não mais se interceptaria os navios brasileiro, a qual foi dada. ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, tel. s/n, Assunção,
29.10.1904. Cópia anexa ao ofício res. 14, 2a. sec., 5.11.1904. Ibidem.
ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 13, 2a. sec., Assunção, 29.10.1904. Ibid., MDBAOE, 201-2-8.
Idem, of. res. 14, 2a. Sec., Assunção, 5.11.1904. Ibid.
Id., of. res. 16, 2a. Sec., Assunção, 26.11.1904. Ibid.
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Ao mesmo tempo, melhorou o relacionamento da Legação do
%UDVLOHGRVFRPDQGDQWHVGHVXDÁRWLOKDGHQDYLRVGHJXHUUDIXQGHDGRV
no porto de Assunção com os revolucionários, os quais reconheciam
ser real a neutralidade brasileira. A mesma melhora de relacionamento
dava-se entre as divisões navais brasileira e argentina, da qual foram
VXEVWLWXtGRVDOJXQVRÀFLDLVWLGRVFRPR´DQWLSiWLFRVµDR%UDVLOHQTXDQWR
VHXV VXEVWLWXWRV ´VH PRVWUDP PXLWR QRVVRV DPLJRVµ 0HVPR R PLQLVWUR
DUJHQWLQR *XHVDODJD HPERUD FRQWLQXDVVH FRP ´R VHX VLVWHPD GH
GXSOLFLGDGHµHUDFRUGDWRQDDSDUrQFLDSRLVUHFHEHUDRUGHPGH%XHQRV
$LUHVQHVVHVHQWLGRFRPRHOHSUySULRFRQIHVVDUDD,WLEHUrGD&XQKD298.
Devido a queixa do governo brasileiro sobre a parcialidade
de Guesalaga, este foi interpelado por seus superiores. O diplomata
GHIHQGHXVHDÀUPDQGRTXHVHPSUHVHJXLUDDRULHQWDomRGHQmRLQWHUYLU
nos assuntos internos paraguaios. Dias depois, Guesalaga recebeu
instruções de que a proteção, por parte da Marinha de Guerra argentina
GHQDYLRVPHUFDQWHVGHVVDEDQGHLUDQmRGHYLDVHUDSOLFDGDVjTXHOHVTXH
transportassem armas299. Os governos brasileiro e argentino não estavam
dispostos a comprometer suas relações bilaterais em virtude de algum
incidente no Paraguai.
$PHOKRUDGRUHODFLRQDPHQWRGRVUHYROXFLRQiULRVFRP,WLEHUrGD
&XQKD SRU VXD YH] GHFRUUHX GH SRVWXUD PDLV ÁH[tYHO GR GLSORPDWD
Essa é a conclusão possível do questionamento feito por Rio Branco,
a partir de informações de origem brasileira vindas de Assunção.
Apontavam elas que aquele representante demonstrava simpatias
pelos revolucionários, apesar de estes continuarem a interceptar navios
EUDVLOHLURV3HUJXQWRXHQWmR5LR%UDQFRVH%HQLJQR)HUUHLUDUHFHEHUD´R
DYLVRTXHOKHPDQGHLµGHTXHHUDLQDFHLWiYHOWDOLQWHUFHSWDomR,QGDJRX
ainda, quando começara o serviço de escolta dos navios mercantes
brasileiros que viajavam de Montevidéu para Corumbá. Elucidava
Rio Branco que tal proteção não causaria problemas, pois o governo
brasileiro já se entendera com o argentino a esse respeito, o qual, por sua
parte, procederia do mesmo modo300.
$UHVSRVWDGH,WLEHUrGD&XQKDIRLDGHTXHDSyV%HQLJQR)HUUHLUD
ter dado sua palavra de honra, nenhum barco brasileiro fora molestado.
$ÀUPRX WDPEpP VHU LPSRVVtYHO D LPSOHPHQWDomR GD HVFROWD VH QmR

298
299

300

ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, Id.
GUESALAGA para LARRETA, notas 175 e 179, res., Assunção, 16 e 23.11.1904. AMRECIC, Legaciones Argentinas Paraguay, Cx. 852.
RIO BRANCO para ITIBERÊ DA CUNHA, tel. s/n, 25.11.1904. Cópia anexa ao of. res. 17, 2a. sec., Assunção, 2.12.1904.
AHI, MDBAOE, 201-2-8.
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fosse avisado da data de partida dos vapores de Montevidéu301. Esses
vapores, porém, eram de linha comercial, regular, contando com razoável
previsibilidade de sua entrada no rio Paraguai. Era possível, portanto,
conceder-lhes escolta, desde que a belonave brasileira assim encarregada
WLYHVVHÁH[LELOLGDGHGHDJXDUGDUDOJXPWHPSRREDUFRDVHUHVFROWDGR
O acordo entre Buenos Aires e Rio de Janeiro sobre a navegação
do rio Paraguai estabelecia que navios com armas não seriam escoltados.
'HLQtFLR,WLEHUrGD&XQKDQmRFRQÀRXQRJRYHUQRDUJHQWLQR´TXHHVWi
VHPSUHDJLQGRGHPiIpµ302. No começo de dezembro, porém, o diplomata
brasileiro mudou de opinião, convencendo-se de que os argentinos não
eram os responsáveis pelas intrigas contra o Brasil. A mudança decorreu
de cartas de personalidades ligadas ao governo paraguaio, que os
UHYROXFLRQiULRVKDYLDPFRQÀVFDGRDRUHYLVWDUHPRQDYLRCentauro. Essas
PLVVLYDV IRUDP DFHLWDV FRPR YHUGDGHLUDV SRU ,WLEHUr GD &XQKD TXDQGR
lhe foram mostradas pelo representante argentino. E, de fato, o eram,
conforme relato de Guesalaga para sua Chancelaria sobre a apreensão
dessas cartas. Seu conteúdo demonstrava que o governo paraguaio queria
intrigar o Brasil com a Argentina303 ,WLEHUr GD &XQKD FRQYHQFHXVH GH
TXHDRULJHPGH´WRGDVµDVLQWULJDVFRQWUDR%UDVLOSURYLQKDGRJRYHUQR
SDUDJXDLRFRQIRUPHOKHKDYLDPGLWRGHVGHRLQtFLR%HQLJQR)HUUHLUD´H
JHQWHLQVXVSHLWDGHVWD&DSLWDOµ´VHPTXHHXOKHVGHVVHFUpGLWRµ304.
(PRItFLRGHGHGH]HPEUR,WLEHUrGD&XQKDDÀUPRXTXHRÀQDO
da guerra civil estava próximo e que os revolucionários seriam vitoriosos.
(ORJLRXDSROtWLFDGH5LR%UDQFRHIH]SUHYLV}HVTXHQmRVHFRQÀUPDULDP
Assim é que a sábia abstenção e neutralidade do Brasil foi um alvitre de
alta política previsora, podendo desde já garantir a V. Exa. que os manejos
traiçoeiros de nossa rival do Prata [a Argentina] não surtirão o efeito por ela
HVSHUDGR HQTXDQWR TXH D QRVVD LQÁXrQFLD H SUHVWtJLR VXEVLVWLUmR H DLQGD
com maior incremento quando possamos dizer que temos nossa marinha de
guerra e mercantil305.
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ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, tel. s/n, 2.12.1904. Cópia in: idem.
Id., of. res. 17, 2a. sec., Assunção, 2.12.1904. Ibid. RIO BRANCO para ITIBERÊ DA CUNHA, of. res. 3, 19.12.1904. Ibid.,
MDBAD, 202-1-1.
ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 17, 2a. sec., Assunção, 2.12.1904. Ibid., MDBAOE, 201-2-8. GUESALAGA
para LARRETA, nota 187, Conf., Assunção, 2.12.1904. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 852.
ITIBERÊ DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 17, 2a. sec., Assunção, 2.12.1904. AHI, MDBAOE, 201-2-8. Duas dessas
cartas eram destinadas ao presidente Escurra, uma do ex- ministro da Fazenda Antonio Sosa e, outra, do “agente de
propaganda” em Corrientes, Facundo González. Ambos defendiam que se promovesse a discórdia entre Argentina e Brasil,
como forma de levar este último a uma posição de apoio ativo ao governo legal paraguaio.
Idem, ibidem.
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Em 12 de dezembro de 1904 foi assinado o acordo de paz,
posteriormente conhecido como Pacto de Pilcomayo. Para tanto, Benigno
)HUUHLUD SUHFLVRX YHQFHU UHVLVWrQFLDV HQWUH RV UHYROXFLRQiULRV TXH
desejavam a imposição pura e simples de seus termos ao moribundo
governo Escurra. A assinatura deu-se a bordo do monitor argentino
El Plata HVFROWDGR SHOD ÁRWLOKD GHVVD QDFLRQDOLGDGH H WDPEpP SHOD
brasileira306.
Pelo acordo de paz, as pastas da Justiça e do Interior continuariam a
ser ocupadas por seus titulares do governo Escurra, os colorados Caetano
&DUUHUDVH(PLOLR3HUH]´SHVVRDVGLVWLQWDVHLQWHOLJHQWHVµ20LQLVWpULR
GR,QWHULRUSRUpPSHUGLD´WRGDVLJQLÀFDomRSROtWLFDµSRVWRTXHQmRPDLV
controlaria a força policial, cujo comando caberia a um revolucionário,
-XDQ % *DRQD ´TXH JR]D GH EDVWDQWH FRQFHLWR QR FRPPpUFLRµ HUD
presidente do Banco Mercantil e membro da administração de La Industrial
Paraguaya) e que seria eleito presidente Provisório. O Ministério de
5HODo}HV([WHULRUHVFDEHULDD&HFLOLR%iH]´SXEOLFLVWDGHYDORUHXPGRV
YXOWRVPDLVSURHPLQHQWHVGR3DUWLGR/LEHUDOµ307.
0HVHVGHSRLVHPDEULOGH,WLEHUrGD&XQKDUHLYLQGLFRXSDUDVL
o mérito do preenchimento das duas vagas ministeriais por representantes
FRORUDGRV $GROIR 6ROHU XP GRV OtGHUHV UHYROXFLRQiULRV WHULD DÀUPDGR
TXHDFRQFHVVmRGDTXHOHVGRLVPLQLVWpULRVIRUDIHLWD´H[FOXVLYDPHQWHHP
DWHQomR DR PLQLVWUR GR %UDVLOµ 7DO DÀUPDomR WHULD VLGR IHLWD DQWHV GR
acordo de paz308 6ROHU PDQWLQKD FRUUHVSRQGrQFLD ´FRUGLDOtVVLPDµ FRP
,WLEHUrGD&XQKDQDTXDOJDUDQWLDTXHRVSURSyVLWRVGRVUHYROXFLRQiULRV
com relação ao Brasil eram amistosos309.
Pela leitura da Acta de Paz, assinada entre o governo e os
UHYROXFLRQiULRV WLQKDVH D LPSUHVVmR VHJXQGR ,WLEHUr GD &XQKD GH
tratar-se de acordo equitativo de conciliação. Contudo, informou o
diplomata, existia uma ata adicional, secreta, que anulava algumas
cláusulas do acordo de paz e reinterpretava outras em favor da
revolução. A Acta Adicional dispunha a dissolução do Exército e sua
UHRUJDQL]DomR FRP RÀFLDLV TXH WLYHVVHP FXUVDGR HVFROD PLOLWDU R TXH
QmR HUD R FDVR GDTXHOHV GH ÀOLDomR FRORUDGD  R 3DUWLGR &RORUDGR QmR
concorreria nas eleições legislativas seguintes e, organizado o novo
306
307
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Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

of. res. 18, 2a. Sec., Assunção, 16.12.1904. Ibid.
ibid.
of. res. 10, 2a. Sec., Assunção, 6.4.1905. Ibid.
of. res. 9, 2a. Sec., Assunção, 27.3.1905. Ibid.
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Ministério, revolucionários e colorados entregariam todo o armamento
GHTXHGLVSXQKDP´VREULJRURVRFRQWUROHGHLQYHQWiULRµ310.
Já assinado o Pacto de Pilcomayo, Benigno Ferreira reiterou
HP HQFRQWUR FRP ,WLEHUr GD &XQKD TXH R QRYR JRYHUQR SDUDJXDLR QmR
VH GHL[DULD GRPLQDU SHOD LQÁXrQFLD DUJHQWLQD FRPR VH SUHWHQGLD ID]HU
FUHU $ÀUPRX DLQGD FRP yEYLD IDOWD GH VLQFHULGDGH QmR DSRQWDGD SRU
,WLEHUrGD&XQKDTXHRQRYRJRYHUQR´MDPDLVHVTXHFHUiTXHR%UDVLOIRL
VHPSUHRVHXPHOKRUDPLJRµHHORJLRXD´QREUHDWLWXGHREVHUYDGDSHOR
JRYHUQR%UDVLOHLURQDDWXDOFRQWHQGDµ311. O presidente Gaona, por sua vez,
FRQÀGHQFLRXD,WLEHUrGD&XQKDTXHDWpR~OWLPRPRPHQWRDFUHGLWDUDQR
apoio do Brasil ao governo Escurra, pois não faltaram pessoas a assegurar
terem visto navios mercantes e de guerra brasileiros desembarcando
armamentos para as forças legalistas312.
Ao comentar a Acta de Paz, Rio Branco foi profético. Escreveu que
QmRKRXYHUDXPDSDFLÀFDomRPDVVLPDUHQGLomRGRJRYHUQROHJDOH
que:
O resultado há de ser, em futuro mais ou menos próximo, outra revolução.
A guerra civil há de ser uma indústria explorada no Paraguai e [em] outros
países do nosso continente, enquanto houver revoluções vencedoras e arranjo
vantajoso para os revolucionários313.

2%UDVLOHRVOLEHUDLVFtYLFRV
A Revolução de 1904 foi, na história do Paraguai independente, o
único movimento armado realmente popular, mas não produziu grandes
mudanças na vida do país, exceto uma certa modernização314. Assim,
a base econômica paraguaia foi ampliada com o surgimento de novas
fontes de produção urbanas. Os trabalhadores urbanos substituíram as
DQWLJDV OLGHUDQoDV OLJDGDV j DWLYLGDGH DUWHVDQDO 1R SODQR SROtWLFR R
poder foi ocupado pela facção cívica do Partido Liberal, que colocou
RJRYHUQRDVHUYLoRGRV´FtUFXORVODWLIXQGLiULRVÀQDQFHLURVHPLOLWDUHV
DQJORDUJHQWLQRVµ315.
310
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Acta Adicional (Secreta). In: Id., Of. Res 19, 2a. Sec., Assunção, 24.12.1904. Ibidem. Como o Paraguai não contasse
com escolas militares, o governo do general Egusquiza enviou jovens paraguaios para cursá-las na Argentina e no Chile.
A maioria dos oficiais paraguaios formados nas escolas militares desses dois países aderiu à Revolução de 1904.
Id., of. res. 18, 2a. sec., Assunção, 16.12.1912. Ibid.
Id., of. res. 19. 2a. Sec., Assunção, 24.12.1904. Ibid.
RIO BRANCO para ITIBERÊ DA CUNHA, of. res. 1, Rio de Janeiro, 14.1.1905. Ibid., MDBAD, 202-1-1.
CABALLERO AQUINO, p. 240.
GAONA, Francisco. Historia gremial y social del Paraguay. Assunção: Editorial Arandú, 1967, T. I. p. 134.
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Durante os governos liberais também ocorreram sublevações e
JXHUUDVFLYLV1HVWDVSRUpPjGLIHUHQoDGRSHUtRGRDQWHULRURVPLOLWDUHV
SDUWLFLSDUDPVREDOLGHUDQoDFLYLO$SDXODWLQDSURÀVVLRQDOL]DomRDSDUWLU
de 1904, impediu que o Exército continuasse como árbitro das lutas
políticas316.
A ascensão dos liberais ao poder provocou, sim, mudança
QR SODQR H[WHUQR DR UHGX]LU GUDVWLFDPHQWH D LQÁXrQFLD EUDVLOHLUD QR
Paraguai, impondo-se a da Argentina. Os cívicos eram historicamente
ligados a Buenos Aires. A dimensão política harmonizava-se, assim, com
a econômica, pois o comércio exterior paraguaio, bem como os limitados
investimentos no país, eram fortemente dependentes da Argentina, em
FRQWUDVWHFRPRVGLPLQXWRVODoRVFRPHUFLDLVHÀQDQFHLURVFRPR%UDVLO

a) Os novos tempos
Juan B. Gaona tornou-se presidente Provisório do Paraguai, mas,
GHYLGRDXPHQWHQGLPHQWRFRQÀGHQFLDOHQWUHRVOtGHUHVUHYROXFLRQiULRV
cívicos e radicais, viu-se privado do poder real. Coube ao general Benigno
Ferreira, graças ao apoio militar, tornar-se o homem forte do novo regime.
/RJRFRQWXGRVXUJLUDPGLYHUJrQFLDVHQWUHFtYLFRVHUDGLFDLVFRPHVWHV
buscando varrer todo vestígio do caballerismo, enquanto os primeiros
mantinham-se favoráveis a um processo político gradualista317.
Iniciada a época liberal da vida política paraguaia, a Legação
brasileira enviava ofícios ao Rio de Janeiro ressaltando quão bem o Brasil
H R VHX UHSUHVHQWDQWH ,WLEHUr GD &XQKD HVWDYDP VHQGR WUDWDGRV SHODV
novas autoridades. Gaona reiteradamente manifestava desagrado face
jVLQWULJDVDQWLEUDVLOHLUDVHSURWHVWDYDDPL]DGHFRPR%UDVLOQRTXHHUD
acompanhado por todos seus ministros, inclusive o da Guerra, general
%HQLJQR )HUUHLUD ´TXH p R YHUGDGHLUR OtGHU GD VLWXDomRµ 2V PHPEURV
GR QRYR JRYHUQR EXVFDYDP ´HPSHQKDGDPHQWH ID]HU GHVDSDUHFHU
todo vestígio de ressentimento pelas intrigas de nossos inimigos [os
DUJHQWLQRV@µ $ $UJHQWLQD UHVROYHUD GHL[DU VHX FRXUDoDGR El Plata
fundeado permanentemente na baía de Assunção para evitar, na análise
GH,WLEHUrGD&XQKD´TXHPLQJRXDLQGDPDLVRVHXHIrPHURWULXQIRµ318.
De fato, o representante argentino, Alejandro Guesalaga,
queixou-se, em janeiro de 1905, da falta de cordialidade dos paraguaios.
316
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CABALLERO AQUINO, pp. 214-215.
Idem, ibidem.
CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 21, 2a. sec., Assunção, 20.1.1905. AHI, MDBAOE, 201-2-8.
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Lembrou que, durante a revolução, sua Legação asilara 432 pessoas, mas
que em 31 de dezembro, na passagem de ano, não recebeu a saudação de
qualquer um deles, nem mesmo um cartão. Enquanto isso destacou esse
diplomata, aqueles que se tinham asilado na Legação brasileira, foram,
HPGHMDQHLURFXPSULPHQWDU,WLEHUrGD&XQKDTXHWDPEpPUHFHEHX
a visita de alguns membros do novo governo. Temia Guesalaga que
%HQLJQR)HUUHLUDWLGRFRPR´DUJHQWLQLVWDµLPSOHPHQWDVVHDRDVFHQGHU
ao poder com o término do governo Provisório, uma política distinta, de
distanciamento de Buenos Aires319.
Rio Branco, porém, não acreditava que o Brasil viesse a ser
SULYLOHJLDGR SHOD QRYD VLWXDomR SDUDJXDLD 2 EDUmR QmR VH LQÁXHQFLRX
SHODDQiOLVHRWLPLVWDGH,WLEHUrGD&XQKD0RVWURXVHFpWLFRTXDQWRDRV
políticos paraguaios em geral e aos novos donos do poder em particular.
Era normal, escreveu o barão, que os líderes paraguaios, antibrasileiros
quando estavam exilados em Buenos Aires, ao voltarem a Assunção,
protestassem amizade ao Brasil. E, concluiu, em texto que encerra a síntese
de seu pensamento sobre o Paraguai, merecendo ser aqui integralmente
reproduzido:
2 JRYHUQR EUDVLOHLUR SRUpP FRQKHFH VXÀFLHQWHPHQWH D YHUVDWLOLGDGH GRV
homens políticos desse país, que ora exploram a má vontade dos argentinos
contra nós, ora procuram instar-nos contra a República Argentina. Superiores
a tais intrigas e indiferentes aos ataques dos nossos difamadores de ocasião,
devemos concorrer sempre para prestigiar aí a autoridade legal, e, pelos
nossos conselhos, acalmar o quanto seja possível as paixões partidaristas.
-iOKHGLVVHTXHQmRWHPRVHQmRWHUSUHIHUrQFLDSRUSDUWLGRDOJXP2%UDVLO
é e quer ser amigo do Paraguai, quaisquer que sejam os homens que o
JRYHUQHP1mRKiFRQÁLWRGHLQWHUHVVHVHQWUHRVGRLVSDtVHV1mRWHPRVD
SUHWHQVmRGHH[HUFHULQÁXrQFLDSROtWLFDHPQHQKXPGRV(VWDGRVOLPtWURIHV
O que desejamos mui sincera e convencidamente é que todos eles vivam em
SD]SURVSHUHPHHQULTXHoDP8PYL]LQKRWXUEXOHQWRpVHPSUHXPYL]LQKR
incômodo e perigoso320.

$LPSUHQVDGR5LRGH-DQHLURIRUDLQGLIHUHQWHjUHYROXomROLEHUDO
evitando comentários de avaliação dos fatos e reproduzindo apenas
WHOHJUDPDVGHDJrQFLDVLQIRUPDWLYDV$SHQDVO Paiz destacou e elogiou
DDWLWXGHGR%UDVLOIUHQWHjJXHUUDFLYLOSDUDJXDLDQDTXDODRFRQWUiULR
319
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GUESALAGA para LARRETA, nota 4, conf., Assunção, 11.1.1905. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 852.
RIO BRANCO para CUNHA, of. res. 3, 2a. Sec., Rio de Janeiro, 1.2.1905. AHI, MDBAD, 202-1-1.
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GD SRVWXUD TXH DGRWDUD QD OXWD LQWHVWLQD QR 8UXJXDL PDQWLYHUD D
QHXWUDOLGDGH 2 5LR GH -DQHLUR DÀUPRX HVVH MRUQDO Vy SRGLD PDQWHU
relações com o governo legal, pois não reconhecia os revolucionários
como parte beligerante. Aliás, cabe realçar que, enquanto a revolução
paraguaia merecia reprodução de curtos telegramas pelos jornais do Rio
GH -DQHLUR HOHV GDYDP GHVWDTXH j UHEHOLmR blanca uruguaia, inclusive
dedicando-lhe editoriais321.
O presidente Provisório paraguaio, porém, mereceu maior atenção
do Jornal do Commercio. Esse periódico era próximo da Chancelaria e
reproduzia artigos de Rio Branco, assinados com pseudônimo. Assim,
HPVXDHGLomRGHGHGH]HPEURGHRMRUQDODÀUPDYDTXHRQRYR
SUHVLGHQWH´'U*XDUDµ>sic@WHULDDÀUPDGRTXHD$UJHQWLQD´pXPDQDomR
OHDO>@FRLVDTXHQmRVHSRGHGL]HUGHRXWURVSDtVHVµ1RGLDVHJXLQWH
no mesmo Jornal do Commércio, dizia-se que a imprensa de Buenos Aires
ORXYDYDDHVFROKDGH´*DXQDµ>sic@HGL]LDTXH´RUHIHULGRVHQKRUpXP
DPLJRVLQFHURGD$UJHQWLQDµ322.
$ 3UHVLGrQFLD GH *DRQD LQLFLRXVH HP  GH GH]HPEUR GH 
e cinco dias depois foram convocadas eleições para preencher as vagas
de seis senadores e 14 deputados. Apresentaram-se somente candidatos
OLEHUDLVHPXPDOLVWDFRQIHFFLRQDGD´ODERULRVDPHQWHµFRPSRVWDGHLJXDO
número de cívicos e radicais323.
-i HP ÀQV GH MDQHLUR D /HJDomR EUDVLOHLUD LQIRUPRX TXH OLEHUDLV
radicais haviam desencadeado violenta campanha de críticas ao governo
QD LPSUHQVD 'LDV GHSRLV HP MDQHLUR ,WLEHUr GD &XQKD FRPXQLFRX TXH
DVLQWULJDVDUJHQWLQDVHGH´VHXVSURWHJLGRVµRVUDGLFDLVSUHVVLRQDYDPR
governo para desrespeitar o Pacto de Paz e afastar todos os funcionários
públicos nomeados por administrações anteriores, ato a que se opunham
Gaona e Ferreira. O ministro argentino espalhava o boato de que os
colorados preparavam uma contrarrevolução apoiada pelo Brasil. Como
UHVSRVWD5LR%UDQFRLQVWUXLX,WLEHUrGD&XQKDDVLPXODUQmRSHUFHEHUD
intriga de Guesalaga, tratando-o muito bem e evitando rivalidades324.
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Editorial “A atitude do Brasil”. O Paíz, Rio de Janeiro, 28.11.1904, p. 1. BN, Micr. PR-SPR-6-51. Informes sobre a revolução
de 1904 podem ser vistos, por exemplo, no Correio da Manhã, crítico de Rio Branco, edições de 1.10 a 31.12.1904 (idem,
Micr. PR-SPR-130[13]); O Paíz, edições de agosto a dezembro de 1904 (ibidem, Micr. PR-SPR-6 [50 e 51] ) e Jornal do
Commércio, edições de setembro a dezembro de 1904 (ibid., Micr., PR-SPR-1[255 e 256]).
BUENO, O Cotidiano..., p.16. Seção “Telegramas”, “Argentina - Buenos Aires, 12” e “Argentina - Buenos Aires, 13”. Jornal
do Commércio, Rio de Janeiro, 13 e 14.12.1904, p. 1. BN, PR-SPR-1(256).
URIZAR, t. I, p. 186.
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2 3DUDJXDL LQIRUPRX ,WLEHUr GD &XQKD DLQGD QmR HVWDYD
SDFLÀFDGR QR LQWHULRU 1HVVD SDUWH GR SDtV UHLQDYD LQWUDQTXLOLGDGH
SRLV DV ´FRPLVV}HV SDFLÀFDGRUDVµ HQYLDGDV SHOR JRYHUQR *DRQD SDUD
consolidar a nova situação eram compostas, em sua maior parte, de jovens
LQWHPSHVWLYRV´TXHHVWmRFRPHWHQGRWRGDDVRUWHGHFULPHVHWURSHOLDVµ325.
Em 11 de fevereiro Gaona proclamou o estado de sítio até 31 de
PDUoR$MXVWLÀFDWLYDHUDDGHJDUDQWLUDVHJXUDQoDQRLQWHULRUGRSDtVH
recuperar armas levadas por soldados licenciados do Exército dissolvido.
Os motivos reais para a medida, contudo, eram a intranquilidade
FDXVDGDSHODFL]kQLDHQWUHFtYLFRVHUDGLFDLVDVHOHLo}HVOHJLVODWLYDVTXHVH
DSUR[LPDYDPGLVSXWDGDVHQWUHFDQGLGDWRVRÀFLDOLVWDVHLQGHSHQGHQWHVGR
Partido Liberal e o propósito de obrigar a maioria dos membros do Poder
Judiciário a renunciar a seus cargos, sob pena de serem deportados. E, de
fato, na própria noite de 11 de fevereiro juízes foram presos e ameaçados
GH VHUHP HQYLDGRV j ORQJtQTXD SRVLomR PLOLWDU GH )RUWH 2OLPSR FDVR
não renunciassem. Já no dia 12 alguns deles tinham renunciado e outros
haviam sido deportados326.
$SyV WUrV PHVHV GH UHYROXomR R 3DUDJXDL VH GHEDWLD FRP DV
PHVPDV GLÀFXOGDGHV ,WLEHUr GD &XQKD SDVVRX D DQDOLVDU GH IRUPD
positiva o governo Gaona, por restabelecer a tranquilidade pública e
UHRUJDQL]DU R ([pUFLWR VHP GLVFULPLQDomR FKDPDQGR D WRGRV RV RÀFLDLV
formados em escolas militares, inclusive os que defenderam o governo
(VFXUUD,WLEHUrGD&XQKDHORJLRXLQFOXVLYHRQRYRPLQLVWURGDV5HODo}HV
Exteriores, o liberal radical Cecilio Báez, que, vindo de Washington,
RQGH FKHÀDUD D /HJDomR SDUDJXDLD HVWDYD HP %XHQRV $LUHV D FDPLQKR
de Assunção. Visando preparar Báez para uma atitude conciliadora na
política paraguaia, Gaona enviou a seu encontro, na capital argentina, o
alter ego do general Ferreira, o Dr. Adolfo Soler. Este, durante a revolução,
garantira os propósitos amistosos dos chefes revolucionários com relação
DR%UDVLO´RTXHDWpDJRUDWHPVLGRFRQÀUPDGRSOHQDPHQWHµ327.
&HFtOLR %iH] WUrV GLDV DSyV FKHJDU D $VVXQomR SURFXURX ,WLEHUr
da Cunha e expôs o objetivo conciliatório dos situacionistas no que se
refere aos colorados. O novo chanceler, na ocasião, disse que a imprensa
argentina distorcera suas declarações sobre política internacional,
concedidas quando passara por Buenos Aires, mostrando-o como alguém
que privilegiava a Argentina, quando apenas dissera pretender dar
DWHQomRSUHIHUHQFLDOjVQHJRFLDo}HVGHXPWUDWDGRFRPHUFLDOFRPHVVHSDtV
325
326
327
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Báez lembrou que a Argentina sempre hostilizara o Paraguai, enquanto
o Brasil dedicara-lhe amizade. O representante brasileiro aceitou como
verdadeiras essas declarações e, mais, ressaltou que em prova adicional de
apreço pelo Brasil, o novo governo guarani resolvera manter o impopular
3HGUR3HxDjIUHQWHGHVXD/HJDomRQR5LRGH-DQHLUR5HVVDOWHVHTXH5LR
%UDQFRWLQKDPDQLIHVWDVLPSDWLDSRU3HxDHHPGLYHUVDVRFDVL}HV,WLEHUr
da Cunha demonstrou ao presidente Gaona interesse pela sorte desse
representante paraguaio328.
(P PHDGRV GH DEULO WHYH ÀP D PLVVmR GH $OHMDQGUR *XHVHODJD
FRPRUHSUHVHQWDQWHDUJHQWLQRHP$VVXQomR7DPEpP%UD]LOLR,WLEHUrGD
&XQKDIRLVXEVWLWXtGRDSyVVHWHDQRVLQLQWHUUXSWRVjIUHQWHGD/HJDomR
brasileira no Paraguai.
2 GHVHPSHQKR GH ,WLEHUr GD &XQKD GXUDQWH D JXHUUD FLYLO IRL
criticado no Rio de Janeiro, por sua suposta simpatia por representantes
revolucionários, quando, em realidade, apenas constatara a exaustão do
domínio colorado na política paraguaia. Talvez a imagem de simpatia
GHFRUUHVVH GH HVVH GLSORPDWD SUHIHULU D VXEVWLWXLomR QD 3UHVLGrQFLD GH
(VFXUUDSHORJHQHUDO(VFREDU'HWRGRPRGRGHVGHHQWmR,WLEHUrGD&XQKD
FRORFRXVHHPSRVLomRGHIHQVLYDMXVWLÀFDQGRSHUPDQHQWHPHQWHVHXVDWRV
SHUDQWH 5LR %UDQFR $ MXOJDU SHOD GLYHUJrQFLD GDV DQiOLVHV GD VLWXDomR
SDUDJXDLDHGHVHXVXFHVVRUQD/HJDomRFRQFOXLVHTXH,WLEHUrGD&XQKD
perdera a malícia e a objetividade, cometendo erros de avaliação dos
KRPHQVHGDSROtWLFDORFDOGHYLGRDVXDORQJDSHUPDQrQFLDHP$VVXQomR
um posto isolado. Outra possibilidade é a de que esses erros resultaram
GRVLQWHUHVVHVÀQDQFHLURVTXHHVVHGLSORPDWDSRVVXtDQR3DUDJXDL
Em 17 de abril de 1905, Augusto Cochrane de Alencar assumiu a
FKHÀD GD /HJDomR EUDVLOHLUD QD FRQGLomR GH (QFDUUHJDGR GH 1HJyFLRV
,WLEHUr GD &XQKD PHUHFHX GR JRYHUQR SDUDJXDLR XPD HVSpFLH GH
desagravo em sua partida. Gaona homenageou-o com um banquete,
em reconhecimento pela imparcialidade e correção do diplomata que
partia. Registrou Cochrane de Alencar que não era costume no Paraguai o
governo oferecer banquetes a chefes de Missão que se retiravam329.
O governo Gaona, por sua vez, decidiu retirar Pedro Peña do Rio
de Janeiro, enviando-o para La Paz. O novo ministro era Manuel Gondra,
liberal radical que participara ativamente da revolução. O chanceler
Cecílio Báez revelou a Cochrane de Alencar que Gondra fora escolhido
SRUVHUFRPSHWHQWHHFRPRREMHWLYRGHQHJRFLDUHS{UÀPjVGLYHUJrQFLDV
328
329

Id., of. res. 10, Assunção, 6.4.1905. Ibid.
Id., of. 7, 4a. sec., Assunção, 17.4.1905. Ibid. ALENCAR para RIO BRANCO, of. 11, 2a. sec., Assunção, 11.5.1905. Id.
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sobre a posse de territórios no Chaco entre Paraguai e Bolívia. Essas
negociações, caso fracassassem em Assunção, seriam realizadas na capital
FDULRFD ´H FRP R DX[tOLR GRV ERQV RItFLRV GH VHX JRYHUQR >EUDVLOHLUR@µ
Anteriormente, quando se apresentara a Báez em abril, Cochrane de
Alencar levara mensagem de Rio Branco que continha votos de sucesso
QDVWHQWDWLYDVSDUDXPDFRUGRSDFtÀFRVREUHR&KDFRGHVHMRHVWHTXHMi
fora manifestado ao governo Escurra. À margem do ofício recebido de
Cochrane de Alencar, Rio Branco escreveu que o governo brasileiro teria
´PXLWDVDWLVIDomRµHP´FRQFRUUHUµSDUDWDOVROXomRFDVRVROLFLWDGRSHODV
duas partes330.
Em sua primeira análise da situação paraguaia, Cochrane
de Alencar informou que o general Caballero teria manifestado sua
GLVSRVLomR HP FRORFDU WRGD VXD IRUWXQD H H[SHULrQFLD SDUD OHYDQWDU D
população contra a situação dominante. Caballero, ressaltou o informe,
era o único líder colorado popular, enquanto o general Escobar fora
abandonado por seus aliados políticos, que o responsabilizavam pela
vitória do movimento revolucionário liberal, já que não o combatera
de início, quando era ministro da Guerra. Quanto ao governo Gaona,
elogiou Cochrane de Alencar o desempenho do ministro da Fazenda,
Emiliano González Navero, que conseguira aumentar as rendas públicas.
Já sobre o titular da Pasta da Guerra, Benigno Ferreira, ressaltou sua
HGXFDomR´HVPHUDGDµVXDVLPSDWLD´HQHUJLDHIRUoDGHYRQWDGHSRXFR
FRPXQVµHFODVVLÀFRXRGHDPELFLRVRHGHQXQFDPDQLIHVWDUFODUDPHQWH
seu pensamento ou sua intenção331.
Benigno Ferreira estava remodelando o Exército paraguaio e nele
DGRWRX RV UHJXODPHQWRV GH VHX FRQJrQHUH DUJHQWLQR 3DUD FRQWULEXLU
FRP D UHPRGHODomR %XHQRV $LUHV IRUQHFHX RÀFLDLV GH QDFLRQDOLGDGH
paraguaia mas que, enviados para estudar nas escolas militares portenhas,
alistaram-se no Exército argentino após sua formatura. Gaona criou
o Estado-Maior do Exército e da Marinha, nomeando Manuel Duarte
SDUD FKHÀiOR 2 &RUSR GH %RPEHLURV IRL UHHVWUXWXUDGR H DPSOLDGR R
PHVPRRFRUUHQGRFRPDSROtFLDDTXDOHUD´FySLDÀHOµGDVXDFRQJrQHUH
argentina, estando bem organizada e disciplinada332.
(P FRQWUDVWH FRP RV LQIRUPHV GH ,WLEHUr GD &XQKD LQIRUPRX
Cochrane de Alencar que, independentemente de qual fosse o próximo
SUHVLGHQWH D LQÁXrQFLD DUJHQWLQD ´VH IDUi VHQWLU HP WXGR FRPR
DFWXDOPHQWHµ&HFtOLR%iH]DSHVDUGHQHJDUWHUSUHIHUrQFLDSHOD$UJHQWLQD
330
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Idem, of. res. 12, 2a. sec, e ses. 2, 1a. Sec., Assunção, 26.4 e 15.6.1905. Ibid.
Id., of. res. 11, 2a. Sec., Assunção, 12.7.1905. Ibid., 201-2-9.
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a não ser exclusivamente comercial, não perdia a oportunidade de
PDQLIHVWDUSXEOLFDPHQWH´RVVHQWLPHQWRVDUJHQWLQLVWDVGRJRYHUQRHGH
VHXV KRPHQVµ 1R SODQR LQWHUQR QmR HUD VyOLGD D XQLmR HQWUH FtYLFRV H
radicais e estes poderiam, mesmo, recorrer a uma rebelião armada para
ID]HURVXFHVVRUGH*DRQDQD3UHVLGrQFLD333.
Cochrane de Alencar logo se viu frente a uma manifestação
antibrasileira, a primeira após a revolução de 1904. Na tarde de 9 de
setembro o porto de Assunção estava ocupado por populares para assistir
jUHJDWDTXHDOLVHUHDOL]DULDHTXHWHULDFRPRMXL]R&RPDQGDQWH3DLYD
do navio brasileiro Fernandes Vieira. Paiva e os subordinados que o
DFRPSDQKDYDPQRHVFDOHUIRUDPYDLDGRVDRVJULWRVGH´PDFDFRVµ334.
2 JRYHUQR GH *DRQD SURFXURX GDU VDWLVIDo}HV GR LQFLGHQWH j
Legação brasileira, embora esta não apresentasse qualquer queixa do
ocorrido. Assim dois homens, apontados pelos marinheiros brasileiros
FRPRLQVWLJDGRUHVGDTXHODVYDLDVIRUDPSUHVRVHHQFDPLQKDGRVj&RORQLD
&RUUHFLRQDO GH 7ULQLGDG 1D SULVmR RV GRLV DFXVDGRV ´VRIUHUDP FDVWLJR
FRUSRUDOµHIRUDPPDQWLGRVHPUHJLPHGHWUDEDOKRIRUoDGR(PRXWURDWR
de boa vontade com relação ao Brasil, Elias C. Garcia, chefe de Polícia
de Assunção, enviou Francisco Recalde para comunicar a Cochrane de
Alencar que se estava preparando, no Mato Grosso, uma revolução contra
o governo brasileiro, havendo depósitos de armas dos conspiradores em
&HUUR -DF~ 5HFDOGH HVWLYHUD FRPR ´DJHQWH GH FRQÀDQoDµ GR JRYHUQR
paraguaio, no norte do país e em Mato Grosso para informar sobre
eventual tentativa dos colorados paraguaios de organizarem uma rebelião
para tomar o poder335.
A rebelião que depôs Gaona ocorreu em dezembro de 1905, mas
FRPRUHVXOWDGRGDVGLYHUJrQFLDVHQWUHRSUHVLGHQWHHVHXVFRPSDQKHLURV
de revolução. Gaona discordou de lei aprovada pelo Congresso paraguaio
– e com a qual seu Ministério estava de acordo – para concessão de
concessão de empréstimo de 400.000 pesos para a fundação do Club Social,
que se propunha a construir um hotel, numa cidade carente de alojamentos
dignos. O general Ferreira, ministro da Guerra, de partida para Concepción
para assistir a uma festa local, solicitou ao presidente que nada decidisse
HP VXD DXVrQFLD *DRQD FRQWXGR QmR HVSHURX VHX UHWRUQR H YHWRX R
empréstimo, além de destituir os ministros da Fazenda – liberal radical –
333
334
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Id. Destaque no original.
O comandante Paiva recebeu, posteriormente, as visitas e os pedidos de desculpas, entre outras autoridades, de Manuel
Duarte e de Benigno Ferreira, sendo que este, em encontro com Cochrane de Alencar, mostrou-se indignado pelo ocorrido.
Cerca de um mês após esse incidente, o Fernandes Vieira retirou-se para a base de Ladário, no Mato Grosso, ficando
o Brasil sem navio de guerra em Assunção. ALENCAR para RIO BRANCO, of. res. 16 e 32, 2a. sec., Assunção, 9.9 e
26.10.1905. AHI, MDBAOE, 201-2-9.
Idem, Of. 33 e Res. 17, 2a. Sec., Assunção, 27.10 e 26.10.1905. Ibidem.
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e os do Interior e da Justiça, ambos colorados. Tratava-se, portanto, de
uma mudança ministerial que ia de encontro ao Pacto de Pilcomayo,
garantidor de dois Ministérios ao Partido Colorado, e, ainda, do equilíbrio
entre cívicos e radicais. Benigno Ferreira, o homem forte do Paraguai,
UHWRUQDQGR j FDSLWDO DUWLFXORX D GHSRVLomR GH *DRQD UHIHUHQGDGD SHOR
Congresso, que elegeu Cecílio Báez como novo presidente Provisório336.
A recusa de Gaona em conceder o empréstimo ao Club Social era
apenas o motivo aparente da crise. Na realidade, escreveu Cochrane de
$OHQFDUKDYLDKiWHPSRVGLYHUJrQFLDVHQWUHRSUHVLGHQWHHVHXVPLQLVWURV
Estes tinham se recusado a acompanhar a decisão presidencial de aceitar
um vultoso empréstimo, proposto pelo Banco Mercantil, do qual Gaona
era o presidente até sua posse como chefe de Estado. Substituiu-o, na
GLUHomR GR EDQFR / 3ODWH TXH IH] HVVD SURSRVWD GH HPSUpVWLPR ´WmR
GHVYDQWDMRVRSDUDR3DUDJXDLFRPRYDQWDMRVRSDUDHOHHVHXVDFLRQLVWDVµ
&RQWXGR D GHFLVmR GR &RQJUHVVR HP GHFODUDU ÀQGR R PDQGDWR GR
presidente Provisório era inconstitucional e Gaona contava com apoio de
parte da opinião pública337.
2XWUDTXHVWmRÀQDQFHLUDFRQWULEXLXSDUDDTXHGDGH*DRQD'HVGH
1889 a única ferrovia paraguaia estava em mãos da Paraguay Central
Railway Company (PCRC). Nesse mesmo ano, a PCRC assinou contrato com
as autoridades guaranis para estender a ferrovia até o sul do país, com
o Estado paraguaio retendo uma importante participação acionária na
empresa, da qual eram acionistas, também, norte-americanos, argentinos
e paraguaios. A construção para o sul, a partir de Villarrica estancou
em 1891 nas cercanias do rio Pirapó e teve início litígio entre o governo
SDUDJXDLR H RV DFLRQLVWDV EULWkQLFRV GDTXHOD HPSUHVD IUDFDVVDQGR
GLYHUVDVWHQWDWLYDVGHDFRUGR8PDGHODVHPERUDGHIHQGLGDSRU%HQLJQR
Ferreira e Cecilio Báez, enfrentava a oposição do presidente Gaona.
6HJXQGR R &{QVXO EULWkQLFR HP $VVXQomR %HQLJQR )HUUHLUD HUD XP
acionista importante da PCRC, o que explicaria ter ele assinado em 1907,
já presidente da República, acordo com essa empresa que suscitou fortes
FUtWLFDV3RUHVVHDFRUGRR(VWDGRSDUDJXDLRFHGHXVXDVDo}HVjPCRC a
qual, por sua vez, abriu mão do cumprimento de certas obrigações pelo
governo, comprometendo-se a construir extensão ferroviária até a cidade
de Encarnación, onde se conectaria com o sistema ferroviário argentino338.
336
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A sucessão presidencial, analisou Cochrane de Alencar, apesar
GDHOHLomRGRUDGLFDO&HFLOLR%iH]QmRRFXOWDYDDGLVVLGrQFLDSURIXQGD
existente entre liberais radicais e cívicos. Adolfo Soler foi nomeado
ministro das Relações Exteriores e tinha sido, até então, além de redator
do jornal El Cívico, dedicado amigo e auxiliar de Benigno Ferreira. Para
&RFKUDQHGH$OHQFDUVHR%UDVLOWLYHVVHDSUHWHQVmRGHLQJHUrQFLDQRV
assuntos internos paraguaios, encontraria poderoso adversário em
6ROHUSDUWLGiULRGD$UJHQWLQD$ÀUPRXRGLSORPDWDQRHQWDQWRTXHRV
interesses brasileiros eram outros, estando convencido da possibilidade
GHREWHUGH6ROHUDVPDLRUHVYDQWDJHQV´MXVWDPHQWHSHORHPSHQKRTXH
sempre tem em convencer a esta Legação de não ser o argentinista que
RFRQVLGHUDPµ339.
Soler, de fato, buscou dissociar-se de sua imagem de argentinista.
$VVLPDÀUPRXD&RFKUDQHGH$OHQFDUFRQWUDDUHDOLGDGHGRVIDWRVTXH
a revolução não contara com qualquer favor do governo argentino, com
DVDUPDVHPXQLo}HVSRUHVWHIRUQHFLGDVVHQGRSDJDV´DWpR~OWLPRJUmR
GHSyOYRUDµ&RPRVHIRVVHQRUPDOXPJRYHUQRYHQGHUDUPDVDUHEHOGHV
que se propunham depor as autoridades constituídas de país as quais,
inclusive, a Argentina reconhecia diplomaticamente. Soler informou
que instruíra seu representante diplomático em Buenos Aires a praticar
´SROtWLFDSXUDPHQWHSDUDJXDLDµHPUHODomRj$UJHQWLQDQDGHIHVDGRV
interesses comerciais guaranis e com igual cordialidade que se tinha
com o Brasil340.
Soler e Ferreira esperavam receber apoio de Buenos Aires em
UHWULEXLomR jV FRQGLo}HV TXH FULDUDP HP VHX SDtV SDUD D DVFHQVmR GD
LQÁXrQFLDDUJHQWLQD$PERVVHQWLDPVHDPHDoDGRVSHORV´YHUGDGHLURVµ
colorados – pois não o eram os seguidores de Egusquiza e Aceval
que apoiaram a revolução de 1904 – e, ainda, pela Bolívia na questão
de limites. Por esse motivo, Assunção tentara arrancar uma aliança
de Buenos Aires, pretextando que a Bolívia estaria aliada ao Brasil. A
HVSHUDQoDFRQWXGRGHVVDDOLDQoDGLVVLSRXVHSHODIDOWDGHUHVVRQkQFLD
junto ao governo argentino341.
Em 22 de abril de 1906, em Convenção do Partido Liberal, foi
indicada a candidatura de Benigno Ferreira para presidente e de
Emiliano Gonzalez Navero para Vice. Dos radicais, apenas os membros
PHQRVLQÁXHQWHVHVWLYHUDPSUHVHQWHV1DRFDVLmR*XLOOHUPRGHORV5tRV
339
340
341
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Emilio Aceval e Francisco Campos, que sempre tinham sido colorados,
foram considerados membros do Partido Liberal, em reconhecimento
SHORVVHUYLoRVTXHSUHVWDUDPjUHYROXomRGH342.
A situação política paraguaia era cada vez mais complexa. Já não
se digladiavam colorados e liberais, mas, sim, grupos formados em favor
ou contra Benigno Ferreira. Cecílio Báez, que fora um expoente radical
DQWHV GH H[HUFHU D 3UHVLGrQFLD FRPS{VVH FRP RV FtYLFRV TXH IRUDP
hegemônicos em seu governo343. Benigno Ferreira, porém, ao depor Gaona
e excluir os radicais do governo, comprometeu o prestígio de que gozava
quando da revolução de 1904. Já os colorados, em convenção em 27 de
PDLRGHQDSUHVHQoDGHÀOLDGRVPRVWUDUDPVHGLYLGLGRVHP
dois grupos: os intransigentes, favoráveis a uma dura ação oposicionista
GR 3DUWLGR H RV DGHSWRV GR JRYHUQR FKHÀDGRV SHOR PLQLVWUR 3pUH] 2V
aliados de Benigno Ferreira conseguiram aprovar um novo Estatuto para
o Partido Colorado, favorável aos planos desse homem forte do governo,
e, por isso mesmo, impugnado pelos intransigentes. Elegeu-se, por
aclamação, uma Comissão Diretiva colorada composta por 21 pessoas,
entre elas o ministro Pérez e na qual o general Caballero, velho e quase
cego, viu-se com apenas quatro aliados. Em 31 de maio, quando da eleição
do presidente do Partido Colorado, Caballero e seus quatro seguidores
UHWLUDUDPVH GD &RPLVVmR 'LUHWLYD H 3pUH] IRL HOHLWR SDUD D 3UHVLGrQFLD
colorada344.
A debilidade do Partido Colorado não impediu, porém, que os
liberais no poder sofressem feroz oposição, só que de outros liberais.
Consolidaram-se, com o passar dos anos, nessa luta intestina, duas facções:
a cívica, liderada por Benigno Ferreira, e a radical, dos seguidores de
Manuel Gondra e Eduardo Schaerer. Suas diferenças, agitadas por órgãos
de imprensa, resultaram em rebeliões e guerras civis. Os radicais também
se dividiram e, entre 1921 e 1936, a facção gondrista controlou o governo,
enquanto deste participaram, de tempos em tempos, os schaeristas345. Nas
palavras de Cibils existiram, entre 1904 e 1936, dois partidos liberais,
´XPQRJRYHUQRHRXWUR²RXRXWURV²QDSODQtFLH>IRUDGHOH@µVHQGRTXH
essas posições, no geral, não eram determinadas pelas urnas, mas pelas
armas, ou por acordos entre os caudilhos de cada facção, sem consulta
342
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DRVPLOLWDQWHV+HUNHQ.UDXHUUHVVDOYDSRUpPTXHDSURIXVmRGHJUXSRV
SROtWLFRVSDUDJXDLRVHDVFRDOL]}HVHFRQÁLWRVHQWUHHOHVQmRUHVSRQGLDP
simplesmente a diferenças ideológicas, que eram pequenas, ou desavenças
pessoais, mas, sim, a interesses concretos, materiais346.
'LHJR $EHQWH ID] SHUVSLFD] DQiOLVH GD GLQkPLFD GR SURFHVVR
SROtWLFR SDUDJXDLR DÀUPDQGR TXH RV WRUPHQWRVRV SHUtRGRV GH 
D  H GH  D  GHPRQVWUDP D H[LVWrQFLD GH XP FRPSOH[R
modelo de coalizão. Este seguira antes a lógica da tática funcional e
oportunista do cálculo dos ganhos circunstanciais, do que a estratégia
de classe de longo prazo. Raramente estiveram os políticos paraguaios
SHUPDQHQWHPHQWHLGHQWLÀFDGRVFRPXPJUXSRHFRQ{PLFROLJDQGRVHD
grupos ou elementos necessários para reter ou ganhar o poder. Grupos
econômicos, especialmente companhias estrangeiras, não mantinham
alianças permanentes e os oponentes de um dia poderiam, facilmente,
tornarem-se aliados no outro dia e vice-versa. As alianças políticas e
HFRQ{PLFDVSHUPDQHFLDPFRPSOH[DVHÁXLGDV&RQVWLWXLDVVLPXPHUUR
tanto ignorar fatores socioeconômicos, analisando o processo político
paraguaio como resultado de uma pura confrontação de ideias, quanto
DSRQWDU HP FDGD FRQÁLWR SROtWLFR XP PHUR HSLIHQ{PHQR UHÁH[LYR GH
interesses econômicos permanentes347.
A estratégia das forças políticas paraguaias baseava-se na
convicção de que Brasil e Argentina buscariam moldar o processo político
guarani. Essa percepção afetava os cálculos de poder das elites locais,
OHYDQGRDV D VHQWLUHPVH PHQRV LQFOLQDGDV D DFRPRGDo}HV SDFtÀFDV GH
suas diferenças348.
1HVVDUHDOLGDGHFRPSOH[DHÁXLGDD/HJDomREUDVLOHLUDFRQWLQXRX
recebendo atenções do governo Báez. Em julho de 1906 foram nomeados
FRPR GHOHJDGRV SDUDJXDLRV QD &RQIHUrQFLD 3DQ$PHULFDQD QR 5LR GH
-DQHLUR 0DQXHO *RQGUD H $UVHQLR /ySH] 'HFRXG RV TXDLV ´VHJXLUmR
política adoptada por nossos delegados se o governo brasileiro entender
GHYHUDSURYHLWDUGLVSRVLo}HV>GR@DWXDOJRYHUQRSDUDJXDLRQRVVRUHVSHLWRµ
Já o chanceler paraguaio Adolfo Soler e Benigno Ferreira demonstraram
querer visitar o Brasil. Ferreira, ademais, solicitou a Cochrane de Alencar
FRPXQLFDUD5LR%UDQFRTXHFKHJDQGRj3UHVLGrQFLD´QXQFDSURFHGHUHL
VHP>HVWDU@GHDFRUGRRPDLVFRPSOHWRFRPR%UDVLOHVXDSROtWLFDH[WHUQDµ349.
346
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)HUUHLUDIRLLQIRUPDGRGHTXH5LR%UDQFRWHULDSUD]HUHPUHFHErOR
Por motivos de política interior paraguaia, contudo, Ferreira e Soler
ODPHQWDUDP QmR SRGHU YLDMDU &RFKUDQH GH $OHQFDU FRQÀUPRX HVVD
impossibilidade, pois a questão de limites com a Bolívia demandava
atenção, além de o governo estar apresentando novos projetos ao
Congresso. Ademais, segundo esse diplomata:
No Paraguai, mesmo quem já tem o poder nas mãos e muito mais quem ainda
o aguarda, deve zelar por ele pessoalmente e sem cessar. Os homens públicos
DTXLQmRWrPFRQÀDQoDHPVHXVPHOKRUHVDPLJRVWHPHPTXHOKHVIDoDPR
TXHHOHVMiÀ]HUDPRXWHQWDUDPID]HUHPLGrQWLFDVFRQGLo}HV350.

Em setembro de 1906, o governo paraguaio tentou negociar com o
ministro boliviano em Assunção os limites entre os dois países. Caso essa
iniciativa fracassasse, Soler mostrava-se disposto a ir ao Rio de Janeiro, se
o Brasil se dispusesse a ser mediador em novas negociações. Ao mesmo
tempo, Soler solicitou o auxílio da Chancelaria brasileira para conhecer as
verdadeiras intenções do governo boliviano que, especulava, seria menos
exigente do que seu representante em Assunção351.
A postura receptiva ao Brasil, por parte do governo Báez, levou
&RFKUDQH GH $OHQFDU D FUHU TXH D $UJHQWLQD SHUGHUD LQÁXrQFLD MXQWR D
SHVVRDV ´DOWDPHQWH FRORFDGDVµ QD SROtWLFD SDUDJXDLD 5HSURGX]LD R
diplomata informações de Soler de que a intervenção argentina seria
VROLFLWDGDSHORJRYHUQRSDUDJXDLR´VHRTXHHVSHUDPGHQyV>%UDVLO@QmR
IRUSRVVtYHOµ6ROHUDOLiVGL]LDVHUHVSRQViYHOSRUWDOLQWHUYHQomRMiQmR
WHU VLGR VROLFLWDGD DÀUPDQGR FRQGX]LU ´XQD SROtWLFD SDUDJXDLDµ SHOD
qual seria possível aceitar uma entente favorável ao Paraguai com outro
país, desde TXHHVWHWRPDVVHDLQLFLDWLYDGHRIHUHFrOD3DUD&RFKUDQHGH
Alencar a política de Soler procurava obter as maiores vantagens para seu
SDtVHQmRROHYDUjGHSHQGrQFLDRXSURWHWRUDGRGHRXWUR(VWDGR3RUHVVH
PRWLYRWDOYH]HVVHFKDQFHOHUGHPRQVWUDVVHFRPLQVLVWrQFLDLQWHUHVVHHP
negociar um tratado de comércio com o Brasil, que, além dos aspectos
comerciais, estabelecesse entre os dois países uma colaboração política
mutuamente proveitosa352.
Rio Branco não acreditava que o ministro das Relações Exteriores
da Bolívia pudesse ir ao Rio de Janeiro para negociar com seu homólogo
350
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SDUDJXDLR &RQWXGR R EDUmR HP UHVSRVWD D 6ROHU DÀUPRX TXH
´HVWLPDUtDPRVPXLWRµVHDTXHVWmRIRVVHUHVROYLGDQDFDSLWDOFDULRFDHSDUD
tanto, o governo brasileiro empregaria seus bons ofícios. Cauteloso com
os homens públicos paraguaios, Rio Branco pediu que Soler demonstrasse
RÀFLDOPHQWHWDOGHVHMRSDUDÀFDUFODURTXHR%UDVLOQmRVHLQWURPHWHUDQR
assunto353. Na opinião do chanceler brasileiro, o Paraguai sairia vencedor
se houvesse arbitragem sobre o território litigioso354. Cochrane de Alencar
foi orientado a insinuar ao governo paraguaio que os dois países litigantes
escolhessem um árbitro brasileiro, ou, então, uma Comissão Arbitral,
FRPSRVWDSRUUHSUHVHQWDQWHVGD$UJHQWLQDHGR&KLOHVREDSUHVLGrQFLD
brasileira. Ou, na hipótese de esses árbitros não serem aceitos, que se
HVFROKHVVHPSDUDWDQWRR0p[LFRHRV(VWDGRV8QLGRV355.
Eleito Benigno Ferreira presidente da República, o governo
DUJHQWLQR GHFLGLX HQYLDU D $VVXQomR XP QDYLR GH JXHUUD j VXD SRVVH
Soler desejava que também o Brasil tivesse esse tipo de representação
pois, argumentou, em caso de não a ter, surgiriam comentários a suscitar
inexistentes sentimentos argentinistas de Ferreira. Cochrane de Alencar
solicitou, então, que também o governo brasileiro enviasse um navio
GH JXHUUD j FDSLWDO JXDUDQL R TXH IRL IHLWR356. As belonaves brasileira e
argentina terminaram por não poder prestigiar a posse de Ferreira,
LPSHGLGDVGHVXELURULR3DUDJXDLSHOREDL[RQtYHOGHVXDViJXDV8PD
FRPLVVmRGHRÀFLDLVGDHPEDUFDomREUDVLOHLUDYLDMRXSRUpPHPEDUFRGH
menor calado, para a cerimônia de transmissão do cargo presidencial357.

b) O “argentinismo” do governo Ferreira
%HQLJQR )HUUHLUD DVVXPLX D 3UHVLGrQFLD GR 3DUDJXDL HP  GH
novembro de 1906. Nomeou seu antecessor, Cecílio Báez, ministro das
Relações Exteriores, enquanto Adolfo Soler foi deslocado para a Pasta da
Fazenda. Não mudavam, portanto, os principais interlocutores governistas
da Legação brasileira.
A questão do Chaco continuou a ser alvo das atenções da diplomacia
brasileira no país guarani. Em Buenos Aires, o negociador boliviano, Pinilla,
aceitou o oferecimento do chanceler Estanislao Zeballos para a mediação
DUJHQWLQD GR FRQÁLWR 'H LQtFLR R SUHVLGHQWH )HUUHLUD QmR DFHLWRX HVVH
353
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RIHUHFLPHQWRPDVDFDERXSRUFRQFRUGDUIUHQWHjLQVLVWrQFLDGH=HEDOORV
Adolfo Soler foi enviado para Buenos Aires, mas, antes, comentou com
Cochrane de Alencar não crer em solução com mediação da Argentina por
HVWD GHIHQGHU ´LQWHUHVVHV >GH@ LPHQVRV FDSLWDLV DUJHQWLQRVµ HPSUHJDGRV
em empresas na Bolívia e, ainda, pela excessiva reivindicação territorial
boliviana358. Cecílio Báez, por sua vez, esperava contar com o apoio do
%UDVLOQmRVyQDTXHVWmRFRPD%ROtYLDPDVWDPEpPTXDQWRjGHÀQLomR
GREUDoRSULQFLSDOGRULR3LOFRPD\R(VWHGHÀQLULDDIURQWHLUDDUJHQWLQR
-paraguaia e, nesse assunto, segundo Báez, a Argentina comportava-se
´GRPRGRPHQRVFRUUHWRSRVVtYHOµ359.
Contudo, Adolfo Soler e Pinilla chegaram a um acordo em Buenos
Aires. Rio Branco estranhou que a Argentina fosse aceita como árbitro dos
litigantes, em lugar de um tribunal arbitral. O presidente Ferreira disse
D &RFKUDQH GH $OHQFDU VDEHU GR DSRLR EUDVLOHLUR j SUHWHQVmR EROLYLDQD
de apoderar-se de Bahía Negra e, para salvar esse território, aceitou a
primeira intervenção oferecida. O Brasil, na verdade, era favorável a que
VH FRQFHGHVVH j %ROtYLD DSHQDV XP SRUWR HP %DKtD 1HJUD SDUD GDUOKH
DFHVVRDRVLVWHPDKLGURJUiÀFRGR3UDWDHDVVLPDR$WOkQWLFR&RFKUDQHGH
Alencar ressaltou que Ferreira mudara de comportamento e, ao contrário
de antes, mostrava-se extremamente reservado, parecendo externar o
´DUJHQWLQLVPRµTXHHPJHUDOOKHHUDDWULEXtGRHDDOJXQVPHPEURVGR
seu governo360.
Ressaltou Cochrane de Alencar que o governo paraguaio solicitou
DPHGLDomRGR%UDVLOQDVGLYHUJrQFLDVGHOLPLWHVFRPD%ROtYLDPDVVHP
apresentar qualquer documento escrito nesse sentido. Esse diplomata
acreditava que amigos do presidente Ferreira em Buenos Aires, cientes da
oferta brasileira, comunicaram-na ao chanceler Zeballos. Este teria, então,
´WUDEDOKDGRµSDUDTXHVHXSDtVIRVVHR~QLFRiUELWUR
O Tratado Soler-Pinilla, porém, não foi bem recebido em
$VVXQomRSRLVVXEPHWLDjDUELWUDJHPWHUULWyULRGR&KDFRTXHR3DUDJXDL
considerava seguramente seu361.
&HFtOLR%iH]DÀUPRXD&RFKUDQHGH$OHQFDUTXHHVVHWUDWDGRQmR
SDVVDYDGHXP´DFHUWRµMiTXH6ROHUQmRSRVVXtDFUHGHQFLDLVSDUDRXWUD
coisa. Báez reconheceu que alguns membros do governo paraguaio eram
´DUJHQWLQLVWDVµ PDV UHVVDOWRX TXH TXDVH WRGR R SDtV HUD VLPSiWLFR DR
Brasil. Segundo o representante brasileiro, a Argentina era odiada em
358
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360

361

Id., tel. cifr. 56, Assunção, 28.12.1906. Ibid., MDBATE, 202-1-8.
Id., of. res. 8, 2a. Sec., Assunção, 28.12.1906. Ibid.
RIO BRANCO para ALENCAR, tel. cifr. s/n, s/data [janeiro 1907]. Cópia anexa ao ofício abaixo. ALENCAR para RIO BRANCO,
of. res. 2, 2a. Sec., Assunção, 19.1.1907. Ibid., MDBAOE, 291-2-10.
Idem.

136

RIO BRANCO: A NÃO INTERVENÇÃO (1902-1908)

Assunção devido a ser dessa nacionalidade o chefe da Polícia local, Elias
Garcia. Este, apoiado por Soler e Ferreira, fez vir de seu país comissários,
FRQFHGHQGROKHVFDUJRVQD3ROtFLDQDTXDODWXDYDPDUURJkQFLD3UHYLD
o diplomata brasileiro que o Tratado Soler-Pinilla iria causar oposição,
aumentando a antipatia pela Argentina. Esta, ademais, vinha causando
SUHMXt]RVjVH[SRUWDo}HVSDUDJXDLDVGDVTXDLVHUDRPHUFDGRFRQVXPLGRU
TXDVHH[FOXVLYRDRGLÀFXOWDURWUkQVLWRÁXYLDOJXDUDQL362.
Soler responsabilizou o Brasil pelo Tratado que assinara em
Buenos Aires. Ele apontou dois motivos para tanto: o fato de o governo
brasileiro não se ter oferecido como mediador, quando ele, Soler, solicitara
WDOLQLFLDWLYDSUHYHQGRLGrQWLFRRIHUHFLPHQWRDUJHQWLQRHDLQGDSRU5LR
%UDQFR YLQFXODU D PHGLDomR EUDVLOHLUD j FRQFRUGkQFLD EROLYLDQD 6ROHU
expôs a Cochrane de Alencar que o governo boliviano, ao saber que a
Chancelaria paraguaia desejava a mediação brasileira, ordenou a seu
representante em Assunção suspender qualquer negociação, dando tempo
a Pinilla de chegar a Buenos Aires e solicitar a intervenção argentina.
Pinilla contava com a boa vontade do governo da Argentina, devido aos
´JUDQGHV LQWHUHVVHVµ GH FDSLWDLV GHVVH SDtV QR &KDFR H )HUUHLUD DSHVDU
de não desejar a mediação argentina, não pôde recusá-la. A situação
ÀFRXDLQGDPDLVGLItFLOVHJXQGR6ROHUTXDQGROKHSHUJXQWDUDPDQWHD
presença do presidente argentino Alcorta, se o Paraguai tinha dúvidas em
aceitar esse chefe de Estado como árbitro363.
Queixou-se Soler do fato de Pinilla saber do pedido paraguaio
GH PHGLDomR GR %UDVLO $ÀUPRX WHU ´D FRPSOHWD FRQYLFomRµ GH TXH RX
SRU IDOVDV LQIRUPDo}HV GH ,WLEHUr GD &XQKD H QmR HUD R FDVR  RX SRU
outras razões, Rio Branco não o considerava persona grata. Por tal motivo,
acreditava Soler, o chanceler brasileiro não aceitara suas comunicações
FRQÀGHQFLDLV GH VHWHPEUR H VROLFLWDUD TXH R SHGLGR GH PHGLDomR IRVVH
feito por escrito. Ressaltou Soler que a boa vontade de Buenos Aires com
UHODomRj%ROtYLDQmRVHGHYLDDSHQDVDRVFDSLWDLVDUJHQWLQRVLQYHVWLGRVQR
&KDFR+DYLDDLQGDR´HVSHFLDOLQWHUHVVHµSHVVRDOGH(VWDQLVODR=HEDOORV
na região, o qual não só fora advogado da Legação boliviana em Buenos
Aires, como era ele mesmo grande proprietário de terras no Chaco. Na
YHUVmR GH 6ROHU IRUD VXD UHVLVWrQFLD TXH LPSHGLUD D DVVLQDWXUD GH XP
WUDWDGRGHÀQLWLYRFRPRTXHULDP=HEDOORVH3LQLOOD364.
Nada indica que Rio Branco considerasse Soler persona non grata.
$ VROLFLWDomR SDUD TXH R JRYHUQR SDUDJXDLR RÀFLDOL]DVVH R SHGLGR GH
362
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mediação braVLOHLUDHUDXPDPHGLGDGHSUXGrQFLD2FKDQFHOHUEUDVLOHLUR
QmRFRQÀDYDQRVKRPHQVS~EOLFRVSDUDJXDLRVHHVWDYDFRQYHQFLGRGHTXH
HOHVEXVFDYDPH[SORUDUDVFRQWUDGLo}HVUHDLVRXDUWLÀFLDOPHQWHFULDGDV
entre seus dois maiores vizinhos. A partir da aceitação por Benigno
)HUUHLUDGDPHGLDomRDUJHQWLQD´VHPGDUH[SOLFDomRµD5LR%UDQFRHVWH
WUDoRXFRPRQRUPDTXHR%UDVLOQDTXHVWmRGR&KDFRGHYHULDPDQWHU´D
PDLVIULDUHVHUYDµ365.
A atitude do governo Benigno Ferreira nessa questão, reconheceu
Cochrane de Alencar, demonstrou o acerto da postura prudente de Rio
%UDQFR /RJR SRUpP HVVH UHSUHVHQWDQWH IRL LQÁXHQFLDGR SRU 6ROHU
FXMDVDWLWXGHVDQWHULRUHVLQFOXVLYHGHPRVWUDUOKHRItFLRVFRQÀGHQFLDLV
da Legação argentina, levou o diplomata a questionar sua própria
opinião. Esta, que fora emitida no ofício reservado número 2, de 19 de
MDQHLURGHHFODVVLÀFDYDRJRYHUQRSDUDJXDLRGH´DUJHQWLQLVWDµ
Dias depois, Cochrane de Alencar declarou-se cônscio da necessidade
de acautelar-se com o jogo pendular, entre Brasil e Argentina, por parte
GRVOtGHUHVSDUDJXDLRVPDVDÀUPRXTXH
>@pJUDQGHDGLÀFXOGDGHFRPTXHOXWDDTXLD/HJDomR>SDUD@SRGHUVDEHU
exatamente, quando e porque especial motivo, seremos os favorecidos pela
simpatia dos homens da situação. Quando de nós necessitam, já o sabemos
bem, mas geralmente depois que nada conseguem da Argentina, apesar de
que deviam saber e bem, que nunca deixamos de ser amigos do Paraguai,
tanto quanto permita nossos interesses e sem pretensão alguma contra a [sua]
VREHUDQLDRXLQGHSHQGrQFLDSROtWLFD366.

Nesse momento era particularmente difícil a tarefa da Legação
brasileira. Isso porque, dizia Cochrane de Alencar, era impossível negar o
´DUJHQWLQLVPRµGRSUHVLGHQWH)HUUHLUDGRPLQLVWURGD-XVWLoD'U,VDVLGR
comandante do corpo policial, o argentino Garcia, e de outros ocupantes
de cargos públicos. Contudo, Adolfo Soler também era considerado
´DUJHQWLQLVWDµHVREUHHOH&RFKUDQHGH$OHQFDUSRVVXtDRSLQLmRFRQWUiULD
FUHQGRIRVVHHOHPDLV´LQFOLQDGRµSDUDR%UDVLOH[DWDPHQWHSRUFRQKHFHU
EHP RV SROtWLFRV H D SROtWLFD DUJHQWLQD 2V SDUDJXDLRV FODVVLÀFDYDP
GH ´EUDVLOHLULVWDVµ RV PLQLVWURV GH 5HODo}HV ([WHULRUHV &HFtOR %iH]
do Interior, Manuel Benítez e da Guerra e Marinha, Guillermo de los
Ríos. Na realidade, não tinham tal característica e, menos ainda, eram
365
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´DUJHQWLQLVWDVµ VHQGR VLP ´SDUDJXDLRV H SURFXUDP QDWXUDOPHQWH VHXV
LQWHUHVVHVDTXHPPHOKRURVVLUYDµ367.
Com este raciocínio, Cochrane de Alencar demonstrou os limites
de análise da realidade política que caracterizaram, até então, a Legação
brasileira em Assunção. Quase todos os diplomatas brasileiros que o
DQWHFHGHUDP QHVVH SRVWR WUDEDOKDUDP FRP SDUkPHWURV GH DQiOLVH GD
diplomacia do Brasil Império, oriundos estes do imediato pós-guerra.
Nessa época, de fato, os políticos paraguaios eram levados a posicionar-se
TXHUFRPR´DUJHQWLQLVWDVµTXHUFRPR´EUDVLOHLULVWDVµ$ÀQDOD$UJHQWLQD
e o Império tinham políticas hegemônicas com relação ao Estado guarani
e poucas seriam as chances na política local de qualquer político que não
se aproximasse de um desses dois polos externos. No início do século
;;SRUpPDVLWXDomRHUDGLIHUHQWH2FRQWH[WRSHUPLWLDDH[LVWrQFLDGH
políticos que, aproveitando-se de disputas entre Brasil e Argentina, ou
fazendo intrigas para criá-las, agiam para obter vantagens, quer para si,
quer para sua facção política, ou, mais raramente, para o Paraguai.
Tais políticos, porém, eram parcialmente responsáveis pela
utilização daqueles conceitos geopolíticos por parte dos representantes
brasileiros. Esses políticos, nas disputas internas, procuravam desmoralizar
o Partido ou facção adversária, acusando-a de ligações com interesses
estrangeiros. Tal fato reforçava análises dos observadores diplomáticos
GHTXHRVSROtWLFRVORFDLVHUDP´DUJHQWLQLVWDVµRX´EUDVLOHLULVWDVµ
2V ´DUJHQWLQLVWDVµ HVFUHYHX &RFKUDQH GH $OHQFDU SDUD FULDU
intrigas, constantemente disseminavam notícias de apoio brasileiro a uma
revolução. No passado, acusaram que esse apoio era dado aos colorados e,
em 1907, que o era aos radicais. O que havia era, sim, a intimidação política
por parte do governo. Este, nas eleições legislativas há pouco realizadas,
armou civis em apoio a seus candidatos e intimidou os adversários, o que
degenerou, nos distritos do interior, em assassinatos e batalhas campais.
As autoridades governamentais passaram, também, a artilhar os quartéis
de Assunção, a desalojar casas próximas ao Departamento de Polícia,
RFXSDQGRDV FRP IRUoDV GH ERPEHLURV DUPDGDV H FRORFDQGR j QRLWH
WURSDVQDVUXDV(VVDVPHGLGDVHUDPMXVWLÀFDGDVFRPRSUHWH[WRGHVHUHP
necessárias para combater um movimento revolucionário que estaria
sendo patrocinado por Rio Branco com o acordo de Manuel Gondra. O
HPSHQKRGRJRYHUQRHUDRGH´ID]HUFUHUTXHVyHOHHVHXVFRUUHOLJLRQiULRV
VmRRVDPLJRVGD5HS~EOLFD$UJHQWLQDµ368.
367
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Recrudescia, de fato, a oposição por parte de liberais radicais, de
colorados e, mesmo, de militares. De um momento para outro poderia
iniciar-se uma revolução. O governo brasileiro, porém, nada tinha a ver
com essa situação e Benigno Ferreira certamente estava cônscio desse
fato. O recrudescimento da tensão política não tinha origem externa,
PDV GHYLDVH j LPSRSXODULGDGH GRV FtYLFRV QR SRGHU FDXVDGD SHOD
postura do governo Benigno Ferreira, que adotou uma série de medidas
´FLYLOL]DGRUDVµEXVFDQGRDOWHUDUDUUDLJDGRVKiELWRVSRSXODUHVSDUDS{U
ÀP D ´EiUEDUDV WUDGLo}HVµ H j ´JD~FKRFUDFLDµ 2V JRYHUQDQWHV FtYLFRV
DWXDYDPFRPRXPDHOLWHLQGLIHUHQWHjRSLQLmRSRSXODUÀDQGRVHQRDSRLR
do Exército e da Polícia para manterem-se no Poder369.
No plano externo, a proximidade entre o governo paraguaio e a
Argentina era uma realidade, com Ferreira fortalecendo-se ao ostentar
apoio externo para uma oposição crescentemente agressiva. Havia, ainda,
DH[SHFWDWLYDGHD$UJHQWLQDDGRWDUSRVWXUDIDYRUiYHOjHFRQRPLDJXDUDQL
Assim, em abril de 1907, José Caminos, representante paraguaio em Buenos
Aires, encontrou receptividade ao pedido de vantagens aduaneiras para
VHXSDtVEHPFRPRPHGLGDVTXHIDFLOLWDVVHPRLQWHUFkPELRELODWHUDO2
FKDQFHOHU (VWDQLVODR =HEDOORV PRVWURXVH IDYRUiYHO j DVVLQDWXUD GH XP
tratado de comércio e defesa com o Paraguai, tendo em vista ser objetivo
da política externa argentina o de promover a expansão comercial e
estreitar as vinculações econômicas com os países vizinhos370.
A área técnica do governo argentino, porém, fez naufragar essa
iniciativa, com um relatório altamente desfavorável ao Paraguai. Dizia o
documento que desse país vinha para a Argentina um contrabando difícil
de combater e que tenderia a agravar-se com um tratado de facilidades
de comércio. Acrescentava que seria injusto reduzir os tributos sobre
os produtos paraguaios, quando estes já concorriam no mercado
argentino em condições de igualdade com mercadorias de outros países.
7DLV IDFLOLGDGHV VDFULÀFDULDP DLQGD D XQLGDGH DGXDQHLUD DUJHQWLQD H
ademais, seriam incongruentes. Isto porque a Argentina promoveria
UHQ~QFLDÀVFDOHPIDYRUGHSURGXWRVVREUHRVTXDLVRSUySULR3DUDJXDL
cobrava impostos de exportação. De todo modo, como resultado menor
dessas negociações, o país guarani obteve, no início de 1908, cais e
369
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JAEGGLI, Alfredo L. Albino Jara, un varón meteórico. 2.ed. Asunción: Ediciones NAPA, 1983. p. 89. Na tentativa de alterar
os hábitos populares, foi proibido, por exemplo, o uso de poncho pelos homens e que as mulheres fumassem charuto.
RIVAROLA, Milda. Obreros, utopias & revoluciones; la formación de las clases trabajadoras en el Paraguay liberal; 18701931. Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1993, pp. 102-103.
José Caminos para ZEBALLOS, nota res. s/nº, Buenos Aires, 15.4.1907. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay,
Cx. 995. ZEBALLOS para o ministro da Fazenda argentino, Buenos Aires, 29.4.1907. Idem, ibidem.
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depósitos no porto de Buenos Aires para as mercadorias europeias em
WUkQVLWRSDUD$VVXQomR371.
As denúncias do preparo de uma revolução, apoiada pelo Brasil,
rendiam seus dividendos ao governo paraguaio. Em maio de 1906 o
encouraçado argentino Los AndesIXQGHRXHP$VVXQomRRÀFLDOPHQWHSDUD
DFRPSDQKDU GHOHJDomR RÀFLDO DUJHQWLQD DRV IHVWHMRV GD LQGHSHQGrQFLD
paraguaia. Essa delegação colocou uma coroa de bronze no túmulo do
general José Eduvigis Diaz, herói da guerra de 1865-1870 e que participara
GD EDWDOKD GH &XUDSDLWt D ~QLFD HP WRGR R FRQÁLWR HP TXH RV DOLDGRV
foram derrotados372. Encontrava, assim, a Argentina uma forma, ainda que
GHPDJyJLFDGHPHOKRUDUVXDLPDJHPMXQWRjRSLQLmRS~EOLFDSDUDJXDLD
HPXPPRPHQWRHPTXHRPRYLPHQWRORSL]WDÀQFDUDUDt]HVVyOLGDVQD
sociedade. Ao mesmo tempo, Los Andes entregou 5.000 fuzis Mauser para
o governo paraguaio, carregamento esse que foi descoberto e noticiado
por La Ley373.
Em março de 1907 Cochrane de Alencar foi promovido a
FRQVHOKHLURHUHPRYLGRSDUD4XLWRÀFDQGRRVHFUHWiULR)pOL[%RFD\~YD
na condição de encarregado de negócios. Mantinha-se, assim, a Legação
brasileira com status LQIHULRU SRLV GXUDQWH GHFrQLRV IRUD FKHÀDGD SRU
um ministro residente e plenipotenciário, o mais alto cargo na carreira
diplomática brasileira até 1905, quando foi criada a Embaixada em
Washington. Tal fato pode ser interpretado quer como uma perda de
LPSRUWkQFLD GR 3DUDJXDL SDUD D SROtWLFD H[WHUQD EUDVLOHLUD TXHU FRPRR
HVIULDPHQWRGDVUHODo}HVELODWHUDLVHPGHFRUUrQFLDGR´DUJHQWLQLVPRµGR
governo Ferreira.
(PÀQVGHPDLRGH%RFD\~YDUHFHEHXGHVSDFKRGH5LR%UDQFR
com os principais tópicos de um ofício do ministro da Marinha, a serem
FRPHQWDGRV 1HVVH RItFLR R WLWXODU GD 0DULQKD UHODWDYD D ´LQYDVmRµ GH
argentinos na administração civil e militar paraguaia e a compra de terras,
no Estado de Mato Grosso, por investidores dessa mesma nacionalidade374.
Sobre a compra de terras Bocayúva não tinha notícias, mas
FRQÀUPRX D FLWDGD ´LQYDVmRµ 5HODWRX XPD ´DUJHQWLQL]DomRµ GR SDtV
QD TXDO R JRYHUQR SDUDJXDLR HUD R PDLRU FRODERUDGRU H ´SRGHVH VHP
exagero, considerá-lo um dócil instrumento do governo de Buenos
371
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Ricardo PILLADO, Jefe de la Divisón de Comércio, para Ezequiel MEXIA, ministro de Agricultura y Comércio, Buenos Aires,
20.5.1907. Id., ibid.
FREIRE ESTEVES, p. 106.
Félix BOCAYÚVA para RIO BRANCO, of. res. 4, 2a. sec., Assunção, 21.5.1907. AHI, MDBAOE, 201-2-10. Em anexo o
recorte Los 5.000 mausers. La Ley, Asunción, 17.5.1907.
BOCAYÚVA para RIO BRANCO, of. res. 5, 2a. Sec., Assunção, 3.6.1907. Idem.
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$LUHVµ $VVLP R capitão do porto de Assunção, comandante González
era paraguaio naturalizado argentino, enquanto seu substituto, Augusto
&LDUURQHHUDDUJHQWLQRHPDLVRÀFLDOGH$UPDGDGRVHXSDtV-iRFKHIH
de Polícia Elias Garcia era argentino, naturalizado paraguaio e recebia
proventos do governo do país vizinho. O chefe do Estado-Maior paraguaio,
comandante Ayala, estudara na Argentina, em cuja Marinha servira, e era
´DUJHQWLQLVWDµ 1R ([pUFLWR ´WDPEpP SXOXODP HOHPHQWRV DUJHQWLQRVµ
sendo dessa nacionalidade todos os instrutores e o subcomandante do 2°
batalhão de infantaria375.
(VVDSUHVHQoDDUJHQWLQDHUDSRUpPFRQWUDSURGXFHQWH2VRÀFLDLV
argentinos trazidos para o Exército e os comissários dessa nacionalidade
TXH WUDEDOKDYDP QD SROtFLD ´HUDP DUURJDQWHV VXPDPHQWH VHYHURV H
JR]DYDP GH FHUWRV SULYLOpJLRVµ &RPR FRQVHTXrQFLD HVVHV PLOLWDUHV H
SROLFLDLV DUJHQWLQRV VXVFLWDYDP R yGLR H D LQYHMD GRV VHXV FRQJrQHUHV
paraguaios e da população376.
A presença esmagadora da Argentina no Paraguai deveu-se, de
XP ODGR D IDWRUHV JHRJUiÀFRV FRPHUFLDLV H HP PHQRU JUDX FXOWXUDLV
Esses fatores interagiam com a decisão política do governo Ferreira
GH ´SRU LQVWLQWR GH FRQVHUYDomR >@ RX SRU LQWHUHVVH SHVVRDOµ DEULU DV
SRUWDVj$UJHQWLQDTXHQmRSRXSDYDHQHUJLDVSDUD´UHDOL]DURVHXYHOKR
VRQKR KHJHP{QLFR QHVWDV SDUDJHQVµ $ DUJHQWLQL]DomR GR 3DUDJXDL
constatou Bocayúva, não resultava de postura da população, que
defendia sua individualidade aferrando-se ao idioma guarani, mas, sim,
da Revolução de 1904 que colocara no poder homens pró-Buenos Aires.
3DUD HVVH GLSORPDWD RV FKDPDGRV ´DUJHQWLQLVWDVµ H ´EUDVLOHLULVWDVµ QmR
LQWHUSUHWDYDP R VHQWLPHQWR GD SRSXODomR SRLV ´RV SDUDJXDLRV VmR H
TXHUHPVHUVLPSOHVPHQWHSDUDJXDLRVµ377.
Com essa lúcida constatação, Bocayúva defendeu que o Brasil
À]HVVH DOJXPD FRLVD SDUD UHFXSHUDU R WHUUHQR SHUGLGR /HPEURX TXH R
Lloyd brasileiro se fosse bem administrado poderia anular o monopólio
FRPHUFLDOÁXYLDOGD&RPSDQKLD0LKDQRYLFK378.
Tocava Bocayúva em um ponto importante e que, na década
VHJXLQWH VHULD YLWDO SDUD D UHGXomR GD GHSHQGrQFLD SDUDJXDLD GD
$UJHQWLQD $Wp ÀQV GR VpFXOR ;,; KDYLD HPSUHVDV FRQFRUUHQWHV QR
375
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Idem, ibid.
JAEGGLI, p. 90.
BOCAYÚVA para RIO BRANCO, of. res. 5, 2a. sec., Assunção, 3.6.1907. AHI, MDBAOE, 201-2-10.
Idem.
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WUiIHJRÁXYLDOHQWUHR3DUDJXDLHR5LRGD3UDWDPDVHPDCompañia
Mihanovich detinha o monopólio dessa navegação379. Havia, sim, navios
do Lloyd Brasileiro ligando Montevidéu a Corumbá, com escala em
Assunção. A necessidade de que nesta linha o Lloyd prestasse um serviço
HÀFLHQWHFRPRIRUPDGHUHGX]LUDGHSHQGrQFLDSDUDJXDLDGD$UJHQWLQD
foi tema recorrente de todos os representantes brasileiros no país guarani.
Não obstante, até 1930, tal necessidade não foi atendida.
Outro modo de recuperar o terreno perdido, propôs Bocayúva,
HUD R GH R %UDVLO SHUGRDU D GtYLGD GH JXHUUD ´TXH p DÀQDO GH FRQWDV
LQFREUiYHOµ 2 %UDVLO DQWHFLSDUVHLD DVVLP j $UJHQWLQD TXH FDVR
FRQFHGHVVHWDOSHUGmRSRGHULDGDUR´JROSHGHFLVLYRµSDUDLPSRUVHQR
Paraguai380'HIHQGLDRGLSORPDWDXPDVROXomR´UDGLFDOµTXHEHQHÀFLDVVH
FRPHUFLDOPHQWH DPERV RV SDtVHV HP OXJDU GH FRQFHGHU R SHUGmR ´GH
PmR EHLMDGDµ $VVLP HP FRQWUDSDUWLGD GR FDQFHODPHQWR GD GtYLGD GH
guerra, o governo paraguaio autorizaria capitais brasileiros a abrirem
um banco emissor, que serviria de intermediário entre as praças do
Brasil e do Rio da Prata. Tal banco receberia privilégios e suas emissões
teriam lastro metálico e acabaria por centralizar todas as operações do
país, pois o Banco Paraguayo e o Banco Mercantil não teriam condições de
FRQFRUUrQFLD ´VHUtDPRV QXPD SDODYUD RV GRQRV GD SUDoDµ 7DO EDQFR
argumentou Bocayúva, substituiria, a menor preço, os navios de guerra
que o Brasil mantinha para garantir sua presença na região e, ademais,
IDULD GR 3DUDJXDL ´SRU FRPXQKmR GH LQWHUHVVHV XP YHUGDGHLUR DOLDGR
HPTXDOTXHUHPHUJrQFLDµ381.
Rio Branco respondeu a essas considerações apresentando o
motivo que impedia o Brasil de perdoar a dívida de guerra paraguaia.
$UJXPHQWRX TXH HOD HUD XPD JDUDQWLD GD LQGHSHQGrQFLD GR 3DUDJXDL
já que intimidava a Argentina de tentar anexá-lo. Em caso de anexação
Buenos Aires teria que responsabilizar-se por esse débito de guerra. O
chanceler brasileiro não acreditava que a Argentina pudesse anexar o
Paraguai, pois a este ato se oporia a maioria dos paraguaios. E mesmo
379
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Os barcos de Nicolás Mihanovich começaram a fazer a linha entre o Paraguai e a Argentina em fins do século XIX.
Mihanovich nascera no Império Austro-Húngaro, chegara ao Rio da Prata em 1864 e acompanhara, como comerciante,
as tropas aliadas na campanha contra Solano López. Em 1894, ele obteve o controle da companhia La Platense, uma
das participantes daquele tráfego fluvial, formando, passados noves anos, em 1903, uma sociedade que portava o seu
nome e dominou a navegação dos rios platinos. A Cia Mihanovich tornou-se, em 1909, um gigantesco conglomerado
anglo-argentino com a denominação de Compañia Argentina de Navegación, presidida, até 1917, pelo mesmo Mihanovich.
Essa companhia obteve, no mesmo ano de 1917, o monopólio da rota Assunção-Buenos Aires, ao comprar a frota
da marinha mercante argentina. Como alternativa restava, então, apenas o Lloyd Brasileiro com seu serviço entre
Montevidéu e Corumbá, com escala em Assunção. HERKEN KRAUER, Juan Carlos. El Paraguay rural entre 1869 y 1913.
Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociologicos, 1984, p. 141.
BOCAYÚVA para RIO BRANCO, of. res. 5, 2a. sec., Assunção, 3.6.1905. AHI, MDBAOE, 201-2-10.
Idem, of. res. 6, 2a. Sec., Assunção, 8.6.1907. Ibidem.
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os membURVGRJRYHUQR%HQLJQR)HUUHLUD´DLQGDTXHGHYHGRUHVGHVXD
SRVLomRSROtWLFDjPDOGLVIDUoDGDLQWHUYHQomRDUJHQWLQDQRIXQGRGHYHP
ser bons paraguaios e não podem pensar na incorporação sonhada por
YiULRVDUJHQWLQRVµ382.
O governo brasileiro atinha-se a projetos menores e exequíveis.
Em junho, atendendo a instruções de Rio Branco, Bocayúva procurou
o chanceler Cecílio Báez para transmitir o desejo do Rio de Janeiro
GH LQWHUOLJDU DV OLQKDV WHOHJUiÀFDV SDUDJXDLD H EUDVLOHLUD 2 JRYHUQR
paraguaio concordou com a proposta e encaminhou ao Congresso pedido
GH DXWRUL]DomR SDUD FRQVWUXLU XPD OLQKD WHOHJUiÀFD DWp %HOD 9LVWD SDUD
OLJiODjUHGHWHOHJUiÀFDEUDVLOHLUD383.
Enquanto isso Bocayúva mantinha excelentes relações com Adolfo
Riquelme, diretor do jornal El Diario, porta-voz dos liberais radicais.
Neste, o diplomata escrevia, sob o pseudônimo de Corresponsal, a coluna
Vida Brasileña, para mostrar o progresso pelo qual o Brasil passava384. O
esforço de Bocayúva, contudo, era comprometido pela falta de recursos
ÀQDQFHLURVGD/HJDomREUDVLOHLUDH[HPSOLÀFDGDSRUVXDPREtOLDFRPSRVWD
unicamente de duas velhas escrivaninhas, dois pequenos armários e
WUrV FDGHLUDV (QTXDQWR D /HJDomR DUJHQWLQD GDYD VHJXLGDV UHFHSo}HV
D EUDVLOHLUD YLYLD ´QD SHQXPEUDµ 1mR PHQRV JUDYH IRL R RFRUULGR
em outubro de 1907, na chegada ao porto assuncenho da canhoneira
brasileira Vidal Negreiro. A belonave não dispunha de pólvora para a
tradicional salva de canhão e seus marinheiros estavam desprovidos de
URXSDVFRPRVRÀFLDLVVHFRWL]DQGRSDUD FRPSUiODVQRFRPpUFLRORFDO
%RFD\~YDUHVVDOWRXTXmR´GHVDLURVRµLVVRHUDSDUDDLPDJHPGR%UDVLOH
UHFODPRXTXHSRU$VVXQomR´VySDVVDPRVSLRUHVcalhambeques da nossa
HVTXDGUDµ385. Visto da capital paraguaia, o Brasil estava longe de ser um
país próspero e forte, imagem esta que se tinha da Argentina.
1RLQtFLRGHD/HJDomREUDVLOHLUDUHODWRXGLÀFXOGDGHVHPVHX
relacionamento com o governo Ferreira. Após o Congresso paraguaio
WHU DSURYDGR D FRQVWUXomR GD OLQKD WHOHJUiÀFD DWp %HOOD 9LVWD SDUD VHU
ligada com o telégrafo brasileiro, Bocayúva insistiu, inutilmente, para que
se começasse esse trabalho. Os ministros Manuel Benitez e Cecílio Báez
GHPRQVWUDYDP´ERDYRQWDGHµWDQWRTXHIRUDPRVUHVSRQViYHLVSRUDTXHOD
382
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RIO BRANCO para BOCAYÚVA, of. res. 3, 2a. sec., Rio de Janeiro, 28.9.1907. Idem, MDBAD, 202-1-1.
BOCAYÚVA para RIO RANCO, of. 5 e 7, 3a.s ec., Assunção, 28.6 e 2.8.1907. Id., MDBAOE, 201-2-10.
Idem, of. 21 e 24, 2a. sec., Assunção, 26.6. e 2.8.1907. Ibidem.
Id., of. 11, 1a. sec., e conf. 1, 3a. sec., Assunção, 12.7 e 11.10.1907. Ibid., Destaque no original.
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aprovação do Legislativo. Contudo, o ministro da Fazenda, Adolfo Soler,
´RPHPEURPDLVLQÁXHQWHGR0LQLVWpULRHFDQGLGDWRjIXWXUDSUHVLGHQFLDµ
não possuía a mesma disposição de seus dois colegas, quer por falta de
UHFXUVRVÀQDQFHLURVTXHUSRUVHX´DFHQWXDGRDUJHQWLQLVPRµ386.
Por essa época ocorria uma sublevação no sul de Mato Grosso,
OLGHUDGD SRU %HQWR ;DYLHU 2 JRYHUQR EUDVLOHLUR UHFHEHX LQIRUPDo}HV
de que duas carretas carregadas de armas destinadas aos revoltosos
transitavam pelo Paraguai. A Legação brasileira solicitou ao governo
JXDUDQL SURYLGrQFLDV SDUD D UHWHQomR GHVVH FDUUHJDPHQWR EHP FRPR
ÀVFDOL]DomR GD IURQWHLUD GH PRGR D HYLWDU TXH RV VXEOHYDGRV VH
organizassem em território paraguaio para depois passarem para Mato
*URVVR%iH]SURPHWHXTXHVHULDPWRPDGDVSURYLGrQFLDVPDV%RFD\~YD
LQIRUPRX WHU ´D LPSUHVVmR GH TXH R JRYHUQR SDUDJXDLR QmR WHP PDLRU
LQWHUHVVHHPDWHQGHUDRVQRVVRVSHGLGRVµ'HIDWRDVFDUUHWDVSDVVDUDP
por regiões povoadas do país sem serem interceptadas pelas autoridades
ORFDLVH%HQWR;DYLHUIRLUHFHELGRHPDXGLrQFLDSULYDGDSHORSUHVLGHQWH
Benigno Ferreira387.
O governo brasileiro foi informado, inclusive, de que as autoridades
paraguaias na fronteira tinham ordens para auxiliarem discretamente
%HQWR;DYLHU%RFD\~YDSURFXURX%iH]RTXDOSURPHWHXSHODTXLQWDYH]
JXDUQHFHUDVIURQWHLUDV0DLVWDUGHHPPDUoR%iH]FRPXQLFRXj/HJDomR
brasileira ter enviado mais de 600 soldados para vigiar a fronteira com o
%UDVLOHDLQGDTXH%HQWR;DYLHUHVWDYD´LQWHUQDGRHYLJLDGRµQDFLGDGH
de Concepción. A falta dessas medidas de imediato pode ter decorrido
da precariedade das instituições públicas paraguaias, principalmente no
LQWHULRU0DVWDPEpPSRGHWHUVLGRFRQVHTXrQFLDGRVOXFURVTXHKRPHQV
públicos paraguaios obtinham com a venda de armas aos revoltosos,
como insinuou o jornal colorado La Patria388.
Enquanto isso, outro jornal, o liberal radical La Ley, fazia campanha
para desestabilizar o presidente Ferreira. Esse periódico publicou artigo
buscando aprofundar o afastamento entre o governo paraguaio e o Brasil,
ao mesmo tempo em que quase solicitava uma intervenção brasileira no
3DUDJXDL$ÀUPRXLa Ley que era possível haver uma aliança secreta entre
R%UDVLOHR8UXJXDLSDUDDomRFRPXPQR3UDWDHTXHHUDFHUWRTXH5LR
Branco decidira-se por intervir na política paraguaia para tentar mudar
R JRYHUQR GR SDtV ´( D YHUGDGHµ FRQFOXtD ´p TXH R %UDVLO JDQKRX HP
386
387
388

Id., of. 5, 2a. sec., Assunção, 29.1.1908. Ibid., MDBAOE, 201-2-11.
Id., of. res. 1, 2a. Sec., Assunção, 22.2.1908. Ibid.
RIO BRANCO para BOCAYÚVA, tel. cifr. 4, s/l, 25.2.1908. Id., MDBATR, 202-1-18. BOCAYÚVA para RIO BRANCO, of.
res. 3 e 12, 2a. Sec., Assunção, 28.2 e 13.3.1908. Id., MDBAOE, 201-2-11. Complicaciones Internacionales. La Patria,
Asunción, 29.2.1908. Recorte anexo ao of. 10, 2a. sec., Assunção, 7.3.1908. Idem.
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simpatia do povo paraguaio, tudo o que perdeu perante este o governo
DUJHQWLQRSRUVXVWHQWDURSUHVLGHQWHHOHLWRSHOR(VWDGRGH6tWLRGHµ
(VVH MRUQDO DFRQVHOKRX %HQLJQR )HUUHLUD D UHQXQFLDU j 3UHVLGrQFLD HP
lugar de pensar em novo Estado de Sítio389.
Rio Branco mantinha inalterada a política de não intervenção nos
DVVXQWRV SDUDJXDLRV +DYLD FRQWXGR HOHPHQWRV SDUD MXVWLÀFDU ERDWRV
HPVHQWLGRFRQWUiULR5HODWRX%RFD\~YDTXHHVWDYDPHP$VVXQomR´XQV
TXDQWRVHPLVViULRVLQFXOFDQGRVHSRUWDYR]HVGHQRVVDDOWDHVIHUDSROtWLFDµ
buscando convencer os generais Caballero e Escobar de que o governo
brasileiro apoiaria um golpe de Estado. Caballero enviou a Bocayúva uma
pessoa para saber do assunto, enquanto Escobar dirigiu-se pessoalmente
ao diplomata. A ambos o representante brasileiro informou que Rio Branco
pensava que as revoluções criavam anarquia e que prejudicavam os países
sul-americanos aos olhos da Europa e da América do Norte. Acrescentou
que a paz interna no Paraguai era o objetivo da política brasileira, embora
WDOSRVWXUDQmRVLJQLÀFDVVHTXHR%UDVLOLJQRUDYDTXDLVHUDPVHXVDPLJRV
QRSDtVHQmROKHVGHGLFDVVHVLPSDWLD1RHQWDQWRFRQFOXtDD´SUXGrQFLDµ
LQGLFDYDDHVVHVGRLVJHQHUDLVTXHQmRVHÀDVVHPQDVFLWDGDVSURPHVVDV
para qualquer iniciativa390.
-RVp *LOO FDXGLOKR PLOLWDU GH ÀOLDomR FRORUDGD Mi HP VHWHPEUR
de 1908 conspirava contra o governo. Descoberto, foi deportado em
dezembro desse mesmo ano, sob proteção da Legação brasileira. Em
Corrientes, na Argentina, Gill instalou quartéis e, logo, organizou-se
uma vasta conspiração, com centros em Formosa, nesse mesmo país, e
HP 3RUWR 0XUWLQKR QR 0DWR *URVVR 3DUD +HUNHQ .UDXHU DSRLDGR HP
GRFXPHQWDomR GLSORPiWLFD EULWkQLFD RULJLQDGD GH %XHQRV $LUHV ´R
DSRLR EUDVLOHLUR p PDLV TXH HYLGHQWHµ D *LOO (P 3RUWR 0XUWLQKR R FDLV
HDSUDoDS~EOLFDWHULDPVLGRFRORFDGRVjGLVSRVLomRGRVFRORUDGRVSDUD
treinamento militar. Os conspiradores aí instalaram, mais tarde, uma base
GHRSHUDo}HV QmRHIHWLYDGDVÀQDOPHQWH FRPRSRVWRGRWHOpJUDIRORFDO
praticamente passando ao seu controle391.
O autor deste livro não encontrou qualquer indício documental
de envolvimento do governo brasileiro em atividades contra o presidente
Benigno Ferreira. Ao contrário, a documentação pesquisada comprova
que a política implementada pelo barão do Rio Branco privilegiava a
estabilidade política no Paraguai, respeitando seu governo legal. Contudo,
RVUHODWRVGH%RFD\~YDVREUH´HPLVViULRVµLQFHQWLYDQGRXPDVXEOHYDomR
389

390
391

Las Intervenciones Extranjeras. La Ley, Asunción, 10.3.1908. Recorte anexo ao of. 13, 2a. sec., Assunção, 13.3.1908.
Id., ibid.
BOCAYÚVA para RIO BRANCO, of. res. 4, 2a. sec., Assunção, 24.3.1908. Ibid.
HERKEN KRAUER, Ferrocarriles, conspiraciones (...), p. 51.
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FRQWUDRJRYHUQR)HUUHLUDEHPFRPRDVLQIRUPDo}HVGH+HUNHQ.UDXHU
levam a concluir que, de fato, havia, no Brasil, um setor político interessado
em derrubar o governo paraguaio. Tudo indica que esse setor fosse aquele
representado pelo senador Federal Joaquim Murtinho, que controlava a
VLWXDomR SROtWLFD QR 0DWR *URVVR $ÀQDO %HQLJQR )HUUHLUD UHFHEHUD HP
DXGLrQFLD SULYDGD D %HQWR ;DYLHU VXEOHYDGR FRQWUD R VLWXDFLRQLVPR
mato-grossense, havendo, mesmo, o boato de que o governo paraguaio
apoiava esse líder sublevado. Deve-se considerar a hipótese de que,
mais uma vez, a Companhia Matte Larangeira, da qual Joaquim Murtinho
continuava acionista, envolveu-se nos assuntos políticos internos
paraguaios. Robustece essa possibilidade a utilização de Porto Murtinho
pelos conspiradores colorados, como base de operações, e o fato de essa
localidade ser praticamente controlada por aquela empresa.
Enquanto isso o Paraguai, preocupado com a questão do Chaco,
comprava armas na Europa. O governo Ferreira estabelecera um plano
secreto de adquirir armamento, de forma escalonada, para poder
armar, a médio prazo, um forte exército. No início de 1908, tinham sido
comprados os petrechos bélicos – canhões, metralhadoras, fuzis e pistolas
– necessários para tanto. A Legação brasileira não relacionou, porém,
essa compra com a questão do Chaco e estranhou que a administração
GH )HUUHLUD VHP UHFXUVRV SDUD REUDV GH LQIUDHVWUXWXUD À]HVVH WDO JDVWR
(VWH DÀUPRX HVVD UHSUHVHQWDomR HUD PRWLYR GH ´PHGLWDomRµ YLVWD D
´tQWLPD OLJDomRµ HQWUH R JRYHUQR SDUDJXDLR H D $UJHQWLQD 2V IX]LV
Mauser, adquiridos na Europa, adicionados a outros 5.000 que tinham
sido trazidos pela belonave argentina Los Andes, proporcionavam meios
militares ao governo paraguaio não só para enfrentar lutas internas, mas,
também, para uma eventualidade externa. O Paraguai dispunha de uns
WUrVPLOKRPHQV²QR([pUFLWRQDSROtFLDDOpPGHERPEHLURV
H LQIDQWDULD GH 0DULQKD ² FKHÀDGRV SRU FHUFD GH  RÀFLDLV 1mR HUD
muito, comentou Bocayúva, mas constituía um núcleo que assimilava
proveitosamente o treinamento militar nos moldes alemães, ministrado
SRURÀFLDLVDUJHQWLQRV(PFDVRGHJXHUUDR3DUDJXDLSRGHULDPRELOL]DU
em no máximo 90 dias, com o armamento recém-adquirido, de 10.000 a
12.000 homens392.
-iDSHUPDQrQFLDGRQDYLRDUJHQWLQRLos Andes na baía de Assunção
não preocupava a Legação brasileira. Em sua análise, a presença desse
392

BOCAYÚVA para RIO BRANCO, of. res. 4, 2a. sec., Assunção, 24.3.1908. AHI, MDBAOE, 201-2-11. Em outubro de 1906
foi enviado para o Velho Continente o chefe do Estado-Maior do Exército, capitão-de-Fragata Manuel J. Duarte, com o
objetivo de adquirir material para equipar uma divisão de 10.000 homens. ARBO, Higino. Política paraguaya. Asunción:
Archivo del Liberalismo, 1991, Cuadernos Históricos n. 22, p. 46. FREIRE ESTEVES, p. 104.
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QDYLRWLQKDDÀQDOLGDGHGHDWHPRUL]DURVRSRVLWRUHVGH)HUUHLUD,QIRUPRX
%RFD\~YDTXH´RVnossos amigos, como eles se intitulam, os colorados, estão
LPSDFLHQWHVµ6HJXQGRLQIRUPDo}HVGHTXHGLVSXQKDHVVHGLSORPDWDRV
colorados ainda não tinham tomado uma iniciativa para depor Ferreira por
WHPHUHPTXHPHVPRHPFDVRGHr[LWRLQLFLDOÀFDULDPGHVDPSDUDGRVSHOR
%UDVLO1HVWDHYHQWXDOLGDGHÀFDULDPjPHUFrGHXPDLQWHUYHQomRGLUHWD
da Argentina para restaurar a situação anterior393. Era uma preocupação
procedente, como se demonstraria em 1911, quando o Brasil não forneceu
DSRLRDRHIrPHURJRYHUQRFRORUDGRGH/LEHUDWR0DUFLDO5RMDV
O quadro político era tenso. Os generais Caballero e Escobar
WHPLDPVHUHPHQYROYLGRVjVXDUHYHOLDHPDOJXPPRYLPHQWRSDUDGHSRU
R JRYHUQR ODQoDGR SRU ´DOJXQV LPSUXGHQWHVµ OLGHUDGRV SHOR FDXGLOKR
colorado José Gill. Este estivera no Rio de Janeiro e propalava ser apoiado
pelo Brasil. No caso de uma revolta colorada, temiam aqueles dois generais
serem vítimas de vingança do governo Ferreira. Bocayúva, por precaução,
pediu o aumento da presença naval brasileira em Assunção, restrita, até
então, a eventuais passagens do navio Tiradentes394.
5LR%UDQFRIRUDGHIDWRSURFXUDGRSRU-RVp*LOOHPÀQVGH1mR
houve, porém, nenhum encontro entre os dois, pois o chanceler brasileiro
arrumou pretextos para não o receber395, mas Gill pode ter obtido apoio de
Joaquim Murtinho. Talvez preocupado com os boatos de apoio brasileiro
a uma revolução, o governo paraguaio buscou demonstrar boa vontade no
trato com o Brasil. Bocayúva foi comunicado de que o presidente Ferreira
resolvera enviar uma missão especial ao Rio de Janeiro, em retribuição ao
HQYLRGDEHORQDYH7LUDGHQWHVjVXDSRVVHQD3UHVLGrQFLD1DRFDVLmRHP
que fez esse comunicado, Báez comentou a missão de Duarte na Europa.
Disse que foram comprados 10.000 fuzis Mauser; 3.000 fuzis para cavalaria
e 4 baterias de artilharia (16 canhões). O chanceler paraguaio acrescentou
que seu país dispunha de excelente armamento e estava em condições de
PRELOL]DUKRPHQVSDUDDJXHUUDHPERUDQmRSHQVDVVHHPFRQÁLWRV
H[WHUQRV´%UXVFDPHQWHµSRUpP%iH]GLVVHTXHD%ROtYLDDYDQoDYDFDGD
vez mais em território paraguaio e que os bolivianos tinham proverbial
´PiIpµHPQHJRFLDo}HVLQWHUQDFLRQDLV396.
Em 19 de abril de 1908 partiram de Assunção, com destino ao Rio
de Janeiro, em missão especial, Cecílio Báez e o deputado Higino Arbo.
O objetivo da visita de Báez era o de convencer Rio Branco e o governo
brasileiro das disposições amistosas do governo paraguaio com relação ao
393
394
395
396

BOCAYÚVA para RIO BRANCO, idem. Ibidem.
Id.
RIO BRANCO para BOCAYÚVA, of. res. 4, 2a. sec., Rio de Janeiro, 30.11.1908. AHI, 202-1-2.
BOCAYÚVA para RIO BRANCO, of. res. 5, 2a. sec., Assunção, 28.3.1908. Idem, MDBAOE, 201-2-11.
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Brasil. 3RUpPRSLQRX%RFD\~YDGRJRYHUQR)HUUHLUD´QDGDSRGHUHPRV
HVSHUDUGHERPHPQHQKXPDKLSyWHVHµ2VPHPEURVGHVVHJRYHUQRFRP
uma ou outra exceção, estavam tão convencidos de que a Argentina era
RSDtVPDLVSRGHURVRGD$PpULFDGR6XO´TXHQmRRXVDPGDUXPSDVVR
sem o placetGH%XHQRV$LUHVµ'HVDJUDGDURYL]LQKRDUJHQWLQRSHQVDYDP
esses políticos, seria perder suas posições e o controle do Paraguai397.
2VSDUDJXDLRVDQDOLVRX%RFD\~YDQmRHUDPQHP´DUJHQWLQLVWDVµ
QHP ´EUDVLOHLULVWDVµ PDV HP VHX FRQMXQWR DSUHFLDYDP PDLV D tQGROH
EUDVLOHLUD ´GHGLFDQGRQRV XPD VLPSDWLD PDLV VLQFHUDµ (UD SULRULWiULR
SRUWDQWR ´QmR SHUGHUPRV R SRYR TXH HP TXDOTXHU HPHUJrQFLDµ
referindo-se certamente a uma guerra entre brasileiros e argentinos,
´HVWDUi FRQRVFRµ VH IRVVH OLGHUDGR SRU XP JRYHUQR ´QmR HQIHXGDGR
SHOR PHGR RX SRU LQWHUHVVHV PRPHQWkQHRV j 5HS~EOLFD $UJHQWLQDµ
$UJXPHQWRXTXHDSHVDUGHR3DUDJXDLQmRVHUXPDSRWrQFLDPLOLWDUVXD
SRVLomRJHRJUiÀFDHPUHODomRDR%UDVLOYDORUL]DYDDOLPLWDGDFDSDFLGDGH
PLOLWDU JXDUDQL (VWD HUD LPSRUWDQWH ´QR PRPHQWR KLVWyULFR TXH SDUHFH
DSUR[LPDUHSDUDRTXDOGHYHPRVHVWDUSUHSDUDGRVHPWRGRVRVVHQWLGRVµ
em clara insinuação sobre a proximidade de uma guerra entre Brasil e
$UJHQWLQD1R3DUDJXDLFRQFOXLX%RFD\~YDMiVHVDELDTXH´HPEUHYHµ
R%UDVLOVHULDDSULPHLUDSRWrQFLDQDYDOGD$PpULFDGR6XO398.
Também o jornal oposicionista paraguaio La Ley via um futuro
bélico pela frente. Para esse periódico, a Argentina queria incorporar o
3DUDJXDLHR8UXJXDLFRPRQRWHPSRGR9LFH5HLQRGR5LRGD3UDWDH
por isso, o Brasil possuía um programa de rearmamento naval e construía
a estrada de ferro de São Paulo a Corumbá. A guerra entre o Brasil e a
$UJHQWLQDDÀUPRXRMRUQDOHUDSURYiYHOHPEUHYHGHYLGRjGLVSXWDSHOD
SUHSRQGHUkQFLDQR3UDWD399.
Para La LeyR3DUDJXD\´MiVHFRQYHUWHXHP3URYtQFLDDUJHQWLQDµ
1R8UXJXDLRVblancos seriam apoiados abertamente por Buenos Aires
QD SUy[LPD UHYROXomR ² SUHYHQGRD SDUD ÀQV GH  ² H TXDQWR j
%ROtYLDWHQGLDDVHULQFRUSRUDGDj$UJHQWLQD$VLQWHUYHQo}HVDUJHQWLQD
QR3DUDJXDLHQR8UXJXDLHUDPLQDFHLWiYHLVSDUDRJRYHUQREUDVLOHLURH
escreveu o periódico, dela poderia resultar a guerra entre Buenos Aires
H R 5LR GH -DQHLUR 6H YLWRULRVR QR FRQÁLWR HVSHFXORX DEVXUGDPHQWH
397
398
399

Idem, of. res. 6, 2a. sec., Assunção, 23.4.1908. Ibid.
Id.
Editoriais Extraordinaria Cortesia; Misión Soler-Aceval - Ridiculez Paraguaya e El canciller Báez á Rio. La Ley, Asunción,
20, 21 e 23.4.908. Recortes anexos ao ofício da nota anterior.
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La Ley, o Brasil poderia incorporar os territórios argentinos de Misiones,
Corrientes e Entre Ríos400.
Em 1908 as relações Brasil-Argentina atingiam, de fato, o seu pior
PRPHQWRGHVGHRLQtFLRGRVpFXOR;;(UDRFRUROiULRGDVGHVFRQÀDQoDV
geradas em Buenos Aires sobre o programa de rearmamento naval
EUDVLOHLUR&RPRÀPGDVGLVSXWDVSROtWLFDVLQWHUQDVEUDVLOHLUDVHHVWDQGR
DV ÀQDQoDV IHGHUDLV HP HVWDGR IDYRUiYHO R SUHVLGHQWH 5RGULJXHV $OYHV
tratou de reorganizar as forças armadas. Foi iniciado um programa no
qual se destacavam a reforma do ensino militar, a instalação de uma
fábrica moderna de pólvora, de um moderno arsenal próximo do Rio de
Janeiro e a construção de linhas estratégicas militares. Em dezembro de
1904 uma lei autorizou o governo brasileiro a encomendar a construção de
WUrVQDYLRVHQFRXUDoDGRV²RVDreadgnouth – de 12.000 a 15.000 toneladas,
RVPDLVSRGHURVRVGDpSRFDWUrVFUX]DGRUHVGHDWRQHODGDV
VHLVFRQWUDWRUSHGHLURVWUrVVXEPDULQRVHDLQGDQDYLRVDX[LOLDUHV401.
Rio Branco preferia, no lugar dos Dreadgnouth, comprar
encouraçados menores. Deste modo, ainda que se perdessem uma ou
duas dessas belonaves em combate, restariam outras quatro ou cinco. De
todo modo, o que o chanceler brasileiro desejava era um rápido aumento
GD DUPDGD EUDVLOHLUD SDUD VXSHUDU D GD $UJHQWLQD VHP ÀQV DJUHVVLYRV
como medida cautelar, mas esse não era o único motivo para essa ação.
Há que se considerar, também, que a reorganização da Marinha criava
contrapeso ao domínio do cenário interno brasileiro pelo Exército402.
E, por último, também contribuiu para o rearmamento naval a
LPSRWrQFLDDTXHR%UDVLOYLXVHUHGX]LGRHPTXDQGRGDYLRODomR
GH VXD VREHUDQLD FRP R ´FDVR 3DQWKHUµ403. Este impactou os homens de
Estado brasileiros. O almirante Calheiros da Graça escreveu, em janeiro
GH  QD UHYLVWD 6pFXOR ;; TXH D 0DULQKD EUDVLOHLUD UHSUHVHQWDYD
HQWmR´UHVWRVGRTXHSRVVXtDPRVKiYLQWHDQRVSDVVDGRVµHRVDYDQoRV
tecnológicos tornaram obsoletas suas belonaves404.
Em 1905, artigo do 1° tenente Armando Burlamaqui constatou que
as marinhas chilena e argentina eram mais modernas que a brasileira. O
objetivo desta, ao modernizar-se, era, de acordo com Burlamaqui, o de
400
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402
403

404

La Guerra entre el Brasil y la Argentina. La Ley, Asunción, 7.5.1908. Recorte anexo ao of. 24, 2a. sec., Assunção, 9.5.1908.
AHI, MDBAOE, 201-2-11.
BELLO, José Maria. Política diplomática e econômica de Rodrigues Alves in: Cultura Política; Revista Mensal de Estudos
Brasileiros. Rio de Janeiro, n. 3, maio 1941, p. 45.
BUENO, O rearmamento naval (...), pp. 24-26, 33.
O Panther era um encouraçado alemão com capacidade de combate superior às belonaves brasileiras. Permaneceu por
19 dias em Itajaí, nas costas de Santa Catarina, sem autorização e impunemente. Seus marinheiros desceram à terra e,
inclusive, procuraram imigrantes alemães que não estavam em dia com o serviço militar em seu país. JOFFILY, José. O
caso Panther. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, pp. 53-54, 67.
In: idem, p. 53.
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UHVWDEHOHFHU R HTXLOtEULR QDYDO VXODPHULFDQR H WRUQDU ´LQH[SXJQiYHOµ D
defesa costeira brasileira. A Marinha de Guerra, escreveu o 1° tenente,
WLQKDGXSORREMHWLYRRIHQVLYRHGHIHQVLYRTXHQmRSXGHUD´SRUIDWRUHV
ÀQDQFHLURHJHRJUiÀFRµVHUUHDOL]DGRLPHGLDWDPHQWH1RIXWXURSRUpP
´DQRVVDHVWUDWpJLDVHUiULJRURVDPHQWHFXPSULGDµH´VHUHPRVRIHQVLYRVHP
UHODomRDTXDOTXHUSRWrQFLDGD$PpULFDHGHIHQVLYRVTXDQWRjVGHPDLVµ405.
(P RXWUR DUWLJR %XUODPDTXL HVFODUHFHX R VLJQLÀFDGR GH
´RIHQVLYRVµ DR DQDOLVDU DV WUrV KLSyWHVHV GH JXHUUD FRP TXH D 0DULQKD
EUDVLOHLUD WUDEDOKDYD $ SULPHLUD GHODV HUD D GH XP FRQÁLWR FRP XP
SDtVYL]LQKREDQKDGRSHOR$WOkQWLFR²FODUDPHQWHD$UJHQWLQD²HQHVWH
caso, a luta ocorreria, ao mesmo tempo, em terra e no mar. Os combates
WHUUHVWUHVVHULDPPDLVPRURVRVGHYLGRjVGLÀFXOGDGHVGHWHUUHQRHDLQGD
por aguardar o desfecho dos enfrentamentos marítimos. Nessa primeira
KLSyWHVHD0DULQKDEUDVLOHLUDDWXDULDQDRIHQVLYDSRLVRr[LWRQDJXHUUD
dependeria do triunfo da esquadra. O país beligerante que não dominasse
o mar teria seus recursos exauridos, não podendo repô-los com compras
na Europa e na América do Norte, e sairia derrotado. As outras duas
KLSyWHVHVGHJXHUUDHUDPFRP´XPRXWURSDtVVXODPHULFDQREDQKDGRSHOR
3DFtÀFRµ²R3HUX²FXMRFRPEDWHSULQFLSDOVHULDWUDYDGRSHOR([pUFLWRH
´FRPSDtVDOpPPDUµFDVRHVWHHPTXHDFDPSDQKDVHULDQDYDO406.
(P GHEDWH QR 6HQDGR - &DWXQGD DÀUPRX QmR TXHUHU TXH R
%UDVLO VH FRQYHUWHVVH HP SRWrQFLD LPSHULDOLVWD 2 SDtV QmR DOPHMDYD
FRQTXLVWDUWHUULWyULRVGL]LDPDVGHVHMDYDVLPTXHTXDOTXHUSRWrQFLDTXH
SODQHMDVVH´HPSUHVDVSHULJRVDVµFRQWUDR%UDVLOOHPEUDVVHTXHHVWHWLQKD
XPD HVTXDGUD VXÀFLHQWHPHQWH IRUWH SDUD GHIHQGHUVH &RPR QmR KDYLD
qualquer garantia de que, de um momento a outro, não surgisse uma
agressão contra o Brasil, devia estar armado. Catunda, sem citar nome,
deixou claro que a Argentina, na América do Sul, era o país que poderia
entrar em guerra contra o Brasil, principalmente pelo mar. Concluiu, sob
DSODXVRVJHUDLVDÀUPDQGRTXH´R%UDVLOQmRTXHUFRQTXLVWDUWHUULWyULRV
PDVSUHFLVDHVWDUSUHSDUDGRSDUDQmRFHGHUWHUULWyULRVµ407.
(QTXDQWR LVVR GR ODGR DUJHQWLQR GHVGH R LQtFLR GR VpFXOR ;; R
país tinha uma Escola Superior de Guerra que trabalhava com planos
precisos, calculando as possibilidades bélicas próprias e de outros países.
2VHVWXGRVGHVVD(VFRODFRQVLGHUDYDPTXHRWULkQJXORYLWDOEUDVLOHLUR²
Rio-São Paulo-Minas Gerais –, distante da fronteira, era inacessível para
RVPHLRVPLOLWDUHVGDpSRFD%XHQRV$LUHV6DQWD)p&yUGREDRWULkQJXOR
405
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BURLAMAQUI, 1° tenente Armando. A política naval americana in: Kosmos; Revista Artística, Scientífica e Litterária, Rio
de Janeiro, n. 5, maio 1905, p. 31.
Idem, A defeza de costas e marinha in ibidem, n. 11, novembro 1905, pp. 42-45.
J. CATUNDA, Sessão do Senado de 12.11.1906. AS, v. IV, pp. 73-74.
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vital argentino, estava, por sua vez, próximo da linha fronteiriça, portanto
YXOQHUiYHO &RPR FRQVHTXrQFLD RV WHyULFRV DUJHQWLQRV DGRWDUDP XPD
postura defensiva e, em lugar de planejarem uma invasão do Rio Grande
GR6XOHODERUDUDPXPDSULPHLUDOLQKDGHGHIHVDQRULR8UXJXDLHXPD
VHJXQGDGHÀQLWLYDQRULR3DUDQiFREULQGRVHXWULkQJXORYLWDO408.
Tal plano da Escola Superior de Guerra dava por condenada a
UHJLmRHQWUHHVVHVGRLVULRV²D0HVRSRWkPLDDUJHQWLQD²HWRGDDWiWLFD
defensiva levava implícito o espírito da derrota. Desde então, segundo
0LJXHO ÉQJHO 6FHQQD D 0HVRSRWkPLD DUJHQWLQD IRL FRQGHQDGD D XP
SUXGHQWH GLVWDQFLDPHQWR GR UHVWR GR SDtV H SDUD GLÀFXOWDU VXD LQYDVmR
por forças brasileiras, evitou-se construir pontes sobre o rio Paraguai,
que unissem a Argentina e o Brasil. Com isso, as províncias de Misiones,
Corrientes e Entre Rios, vistas como um potencial campo de batalha,
tiveram retardadas a integração ao resto do país409.
Brasil e Argentina antes se viam como ameaças mútuas do que
o eram realmente, reais, mas, a partir desse pressuposto, armavam-se
contra a esperada agressão. Assim, a partir de 1905, quer pela conjunção
dos fatores citados anteriormente, quer pelo predomínio de um deles, o
Brasil passou a rearmar-se e a Argentina respondeu fazendo o mesmo,
MRJDQGRRVGRLVSDtVHVHPXPDFRUULGDDUPDPHQWLVWD(UDXPDGLQkPLFD
paranoica, característica, aliás, do pensamento geopolítico.
Em 1908 o Brasil não estava, ainda, preparado para um
enfrentamento militar com a Argentina. Rio Branco escreveu para
Domício da Gama, ministro brasileiro em Buenos Aires, que o estado da
GHIHVDEUDVLOHLUDHUD´ODPHQWiYHOµTXH´QRVVDIUDTXtVVLPDHVTXDGUDHVWi
TXDVHVHPPXQLo}HVSDUDFRPEDWHµHTXDQWRDR([pUFLWR´QmRHVWDPRV
HPPHQRVGHSORUiYHLVFRQGLo}HVµ410.
Frente a tal situação, o governo brasileiro telegrafou a fornecedores
EULWkQLFRVVROLFLWDQGRXUJrQFLDQDHQWUHJDGHPXQLo}HVSDUDDHVTXDGUD
(VVDHQWUHJDHUDVHJXQGR5LR%UDQFR´LQGLVSHQViYHOSDUDDOJXPDKRQURVD
DLQGD TXH LQ~WLO UHVLVWrQFLDµ (OH DFUHGLWDYD TXH GXUDQWH D FRQVWUXomR
GDV XQLGDGHV QDYDLV HQFRPHQGDGDV SHOR %UDVLO QR H[WHULRU SRGHULD ´R
tresloucado governo Alcorta pensar em alguma agressão – idéia essa
GLVFXWLGDHP%XHQRV$LUHVKiGRLVDQRVµ&RPRFRQVHTXrQFLDRFKDQFHOHU
solicitou ao presidente Rodrigues Alves, embora não fosse atendido,
D FRPSUD GH DOJXQV QDYLRV GH JXHUUD EULWkQLFRV GH PRGR TXH R %UDVLO
408
409
410

SCENNA, Miguel Ángel. Argentina - Brasil: cuatro siglos de rivalidad. Buenos Aires: Ediciones La Bastilla, 1975, p. 295.
Idem.
RIO BRANCO para DOMÍCIO DA GAMA, s/l, 15.12.1908 apud: VIANA FILHO, Luiz. A vida do Barão do Rio Branco. Rio de
Janeiro: J. Olympio, 1959, p. 398.
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GLVSXVHVVHLPHGLDWRGHXPDHVTXDGUDVXSHULRUjGD$UJHQWLQD´SRQGRQRV
DR DEULJR GH TXDOTXHU SUHPHGLWDGR LQVXOWRµ $GHPDLV VHJXQGR 5LR
Branco, por mais que se solicitasse reserva aos Ministérios militares sobre
melhoramentos defensivos, estes logo eram noticiados pela imprensa.
,VVR DODUPDYD RV SDtVHV YL]LQKRV ´SURGX]LQGR D LPSUHVVmR GH TXH QRV
armamos até aos dentes, quando a verdade é que muito pouco fazemos
HFRPJUDQGHOHQWLGmRHHQRUPHGHVSHVDµ3RXFRDQWHVRUHSUHVHQWDQWH
EUDVLOHLUR HP %XHQRV $LUHV 'RPtFLR GD *DPD HVFUHYHX TXH ´R HVStULWR
S~EOLFR>DUJHQWLQR@QmRVyQmRHVWiFRQRVFRFRPRHVWiFRQWUDQyVµ411.
Para o chanceler argentino Estanislao Zeballos, o Brasil buscava
LVRODUD$UJHQWLQDFRQWDQGRSDUDWDQWRFRPRDSRLRGRV(VWDGRV8QLGRV
Com esse objetivo presente, escreveu Zeballos, o Brasil atuava junto
DR &KLOH DR 8UXJXDL FRP R TXDO DV UHODo}HV GH %XHQRV $LUHV HVWDYDP
seriamente abaladas pela disputa da soberania das águas do Rio da Prata),
j%ROtYLDHDR3DUDJXDL412.
Essa era, também, a análise do representante espanhol em Buenos
$LUHV 'H OD %DUUHUD MXVWLÀFRX DV GHVFRQÀDQoDV DUJHQWLQDV JHUDGDV FRP
a compra de material de guerra marítimo e terrestre pelo Brasil, por não
YHU´TXDOTXHUPRWLYRTXHH[SOLFDVVHHMXVWLÀFDVVHHVVHHVIRUoRUHDOPHQWH
H[WUDRUGLQiULRHFRORVVDOµ$SRQWRXHVVHUHSUHVHQWDQWHDVLPXOWDQHLGDGH
das encomendas brasileiras de armamento e a reabertura, pelo governo
uruguaio, do pleito sobre a jurisdição sobre as águas do Rio da Prata, com
suas queixas crescendo na medida em que avançava a construção dos
navios de guerra comprados pelo Brasil. Este não contente em se armar
´GHVSURSRUFLRQDOPHQWHµ PDQWLQKD XPD GLSORPDFLD DWLYD FRP UHODomR
j $UJHQWLQD ´GH HVStULWR PDUFDGDPHQWH KRVWLOµ $OpP GLVVR GHVWDFRX
o diplomata espanhol, na fronteira com a Argentina o Brasil construía
uma estratégica rede ferroviária; fundava colônias militares e construía
SUDoDV IRUWHV &RPR FRQVHTXrQFLD FRQFOXLX HUD JUDQGH D SUHRFXSDomR
HP %XHQRV $LUHV GH TXH R 5LR GH -DQHLUR DSRLDVVH R 8UXJXDL HP VXDV
demandas de soberania no Prata413.
$ DQiOLVH GR UHSUHVHQWDQWH HVSDQKRO QD $UJHQWLQD UHÁHWLD R
clima existente em Buenos Aires, segundo o qual a modernização naval
EUDVLOHLUD DGTXLULD GLPHQVmR DPHDoDGRUD (PERUD QmR FRUUHVSRQGLD j
realidade, esta foi a imagem que se consolidou na capital argentina. Como
411

412
413

RIO BRANCO para DOMÍCIO DA GAMA, s/l, 15.12.1908 in: idem, p. 398. O primeiro destaque é do autor deste livro e o
segundo é de Rio Branco.
DOMÍCIO DA GAMA para RIO BRANCO, of. res. 9, 2a. sec., Buenos Aires, 7.9.1908. AHI., MDBBAOE, 206-2-4.
ZEBALLOS, Estanislao. Diplomacia desarmada. Buenos Aires: Editorial Universitária, 1974, p. 270.
DE LA BARRERA para Secretario de Estado de Assuntos Exteriores, nota 78, Buenos Aires, 1.7.1908. AMAE, Política
Exterior - Argentina, Legajo 1355.
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resposta, para permitir a seu país fortalecer a Marinha de Guerra, Zeballos
denunciou o Pacto de Equivalencia Naval, assinado com o Chile em 1902.
3RUHVVHDFRUGRFRPYDOLGDGHGHFLQFRDQRVHVWLSXORXVHSDUDS{UÀP
j FRUULGD DUPDPHQWLVWD HQWUH RV GRLV SDtVHV D OLPLWDomR GR DUPDPHQWR
QDYDODGHVDWLYDomRGHDOJXPDVXQLGDGHVHDUHQ~QFLDjFRPSUDGHRXWUDV
(PÀQVGHTXDQGR=HEDOORVMiQmRPDLVHUDFKDQFHOHUR&RQJUHVVR
argentino promulgou uma nova lei de armamentos, permitindo ao país
modernizar-se militarmente414.
Pouco antes, em setembro, o representante brasileiro em Buenos
Aires apontou que, na agitação da opinião pública argentina contra o
Brasil, havia o interesse daqueles que lucrariam com o rearmamentismo.
Lembrou esse diplomata que, anteriormente, para fazer frente ao Chile,
a compra de armas enriquecera muita gente na Argentina. Novamente,
´DJLWDGRUHVµHVSHUDYDPWHUJUDQGHVOXFURVFRPHQFRPHQGDVDUJHQWLQDV
GHDUPDPHQWRGHVWDYH]´SDUDFRQMXUDURLPDJLQiULR¶SHULJREUDVLOHLUR·µ
Previu Domício da Gama que os alarmas contra o Brasil somente
diminuiriam após a aprovação, pelo Congresso argentino, dos créditos
para a compra de armas415. E, de fato, garantida a perspectiva de lucro
para os mercadores da morte, foi isso o que ocorreu.
Estanislao Zeballos fora, anteriormente, chanceler (1889-1891) e
representara, sem resultado positivo, seu país na arbitragem pela posse
das Missões (Palmas), disputada com o Brasil. Em 1906, o presidente
Alcorta nomeou-o para ocupar o Ministério das Relações Exteriores.
Houve, então, uma mudança na política exterior da Argentina, que
buscou aproximar-se do Chile, como forma de conter a presença brasileira
QR3UDWDHQR$WOkQWLFR$GHPDLV=HEDOORVSUHSDURXXPSODQRSDUDVRED
ameaça de declarar a guerra em caso de recusa, exigir que o Brasil cedesse
j$UJHQWLQDXPGRVHQFRXUDoDGRVTXHHQFRPHQGDUD2SODQRQmRORJURX
REWHU D FRQFRUGkQFLD GRV GHPDLV PHPEURV GR 0LQLVWpULR DUJHQWLQR H
vazou para a imprensa416.
Agravando a situação de Zeballos, houve o caso do telegrama
cifrado número 9. Datado de 17 de junho de 1908, fora enviado pela
&KDQFHODULD EUDVLOHLUD j /HJDomR EUDVLOHLUD HP 6DQWLDJR WUDQVLWDUD SHOR
WHOpJUDIRDUJHQWLQRRQGHIRUDLQWHUFHSWDGRHVXSRVWDPHQWHGHFRGLÀFDGR
UHYHODQGRXPWH[WRFRPLQWHQo}HVKRVWLVGR%UDVLOFRPUHODomRj$UJHQWLQD
Rio Branco escreveu a seu representante em Buenos Aires, que desejava
414
415
416

SCENNA, p. 292.
DOMÍCIO DA GAMA para RIO BRANCO, Buenos Aires, carta de 22.9.1908 Apud. Luiz VIANA FILHO, op. cit., p. 393.
ETCHEPAREBORDA, Roberto. Historia de las relaciones internacionales Argentinas. Buenos Aires: Editorial PLEAMAR,
1978, pp. 81-83.
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S{UÀPDR´HPEXVWHµHRUGHQRXTXHVHFRQVHJXLVVHXPDFySLDGRWH[WR
em poder de Zeballos. Domício da Gama a obteve e, simultaneamente,
R FKDQFHOHU EUDVLOHLUR RUGHQRX jV /HJDo}HV QD $UJHQWLQD H QR &KLOH
que pedissem aos governos desses países as cópias do texto cifrado do
WHOHJUDPDQ~PHURIRUQHFLGDVSHODVUHVSHFWLYDVUHSDUWLo}HVWHOHJUiÀFDV
De posse desses documentos, Rio Branco tornou público o código
utilizado pela Chancelaria brasileira e o verdadeiro conteúdo do citado
WHOHJUDPD1HOH5LR%UDQFRDÀUPDYD´VHPSUHYLYDQWDJHQVQXPDFHUWD
LQWHOLJrQFLD SROtWLFD HQWUH R %UDVLO R &KLOH H D $UJHQWLQD H OHPEUHL SRU
YH]HV VXD FRQYHQLrQFLDµ FRPSOHWDQGR TXH =HEDOORV REVWDFXOL]DYD HVVH
entendimento417.
Zeballos sofria, no Congresso argentino, forte oposição daqueles
que se orientavam pelas políticas dos ex-presidentes Mitre e Roca,
favoráveis ao entendimento com o Brasil. A revelação do plano bélico em
relação ao vizinho brasileiro e o caso do telegrama número 9, inviabilizaram
a continuação de Zeballos no governo, sendo sua demissão solicitada em
julho de 1908 pelo presidente418.
Pouco antes, Cecilio Báez e Higino Arbo foram recebidos no Rio
de Janeiro com grande esmero e pompa419. Não se conhece o teor das
conversas que mantiveram com o Barão do Rio Branco e com o presidente
Afonso Pena. O jornal paraguaio La LeyUHDÀUPRXQRHQWDQWRLQIRUPDomR
anterior quanto ao objetivo da missão de Báez, que seria a de desmentir a
convicção de Rio Branco no sentido de que Benigno Ferreira seria, de fato,
apenas o governador de uma província argentina420.
A visita de Báez e Arbo mereceu atenção favorável da imprensa do
Rio de Janeiro, provavelmente devido a gestões de Rio Branco. O jornal
Gazeta de Notícias informou que os paraguaios foram recebidos no cais
pelo chanceler brasileiro e reproduziu uma pequena entrevista com os
visitantes. Perguntado sobre qual o objetivo de sua missão, Cecilio Báez
DÀUPRXTXHHUDXPDUHWULEXLomRjYLVLWDGRFUX]DGRUEUDVLOHLUR7LUDGHQWHV
DR 3DUDJXDL TXDQGR GD SRVVH GH %HQLJQR )HUUHLUD QD 3UHVLGrQFLD 2
MRUQDOLVWD LQVLVWLX VH HUD Vy HVVH R REMHWLYR H %iH] FRQWHVWRX ´VLP Vy
H[FOXVLYDPHQWHµ+LJLQR$UERSRUVXDYH]ODPHQWRXTXHQmRVHWLYHVVHP
desenvolvido os meios de comunicação entre o Brasil e o Paraguai e
acrescentou que uma ferrovia, que chegasse a Iguaçu, seria uma solução.
Já o Correio da Manhã registrou as atividades protocolares da Missão
417
418
419
420

Luiz VIANA FILHO, op. cit., pp. 395-396.
ETCHEPAREBORDA, pp. 81-83.
RIO BRANCO para BOCAYÚVA, Tel. 11, Rio de Janeiro, 30.4.1908. AHI, MDBATR, 202-1-18.
La Guerra entre el Brasil y la Argentina. La Ley, Asunción, 7.7.1908. Recorte anexo ao Of. 24, 2a. Sec., Assunção,
9.5.1908. AHI, MDBAOE, 201-2-11.
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paraguaia no Rio de Janeiro e em São Paulo. Este jornal, aliás, aproveitou
D RSRUWXQLGDGH SDUD HQYLDU XP UHFDGR DR JRYHUQR SDUDJXDLR $ÀUPRX
que os dois enviados paraguaios deviam ter constatado que o Brasil era
´DPDQWH VLQFHUR GD SD]µ H GHVHMDYD D SURVSHULGDGH GR FRQWLQHQWH VXO
DPHULFDQR $FUHVFHQWRX HP DGYHUWrQFLD PDO GLVIDUoDGD TXH R SRYR
EUDVLOHLUR´QmRYrHQHPFRQVLGHUDTXHRVJRYHUQDQWHVGHVVHSDtVDPLJR
[Paraguai] olhem para outra coisa que não seja o interesse de sua pátria,
>QHP TXH@ VRIUDP LQÁXrQFLDV GH JRYHUQRV HVWUDQJHLURV SUHMXGLFLDLV DR
EHPOHJtWLPRGHODµ421.
Apesar da preocupação do governo brasileiro em recepcionar Báez
e Arbo com demonstrações de cortesia, nem toda a imprensa carioca seguiu
essa diretriz. O jornal A Imprensa, ferozmente antiargentino, concluiu que
DPLVVmRSDUDJXDLDQR%UDVLOHUDXP´DWRGHGLVVLPXODomRµGRFKDQFHOHU
Estanislao Zeballos. Isto porque um repórter desse periódico perguntou
a Báez o que achava da política de Rio Branco e o chanceler paraguaio,
DSyVHORJLDUDÀJXUDGRFROHJDEUDVLOHLURUHVSRQGHXTXHDGHVFRQKHFLD
%iH] IRL HYDVLYR HP VXDV UHVSRVWDV H VRPHQWH DSyV PXLWD LQVLVWrQFLD
do jornalista, declarou estar certo de que Rio Branco era amigo da paz
e da harmonia com todos os países. O jornal A Imprensa viu na postura
GR FKDQFHOHU SDUDJXDLR R UHÁH[R GR ´DUJHQWLQLVPRµ GH VHX JRYHUQR
H HVFUHYHX ´$UJHQWLQR WRGD D VXD YLGD R JHQHUDO %HQLJQR )HUUHLUD IRL
FRORFDGRjWHVWDGDQDomRSDUDJXDLDSHODIRUoDGDVDUPDVDUJHQWLQDVHDtVH
PDQWpPDUJHQWLQRGRVSpVjFDEHoDµ'LDVDQWHVHVVHMRUQDOFODVVLÀFDUDR
governo paraguaio de instrumento da Argentina de Alcorta e de Zeballos,
´GRLVHVWRXYDGRVµDTXDOSDUHFLDQmRWHURXWUDSUHRFXSDomRTXHQmRDGH
´HVWXSLGDPHQWHDIRJDUHPVDQJXHHVWDSDUWHGD$PpULFDGR6XOµ422.
Em Assunção, a visita de Cecilio Báez não produziu maior
impressão, servindo apenas para críticas por parte da imprensa
oposicionista. Para Félix Bocayúva tal fato se devia, em parte, ao
desinteresse que os paraguaios dedicavam a questões externas. Decorria,
WDPEpPGR´SRXFRSUHVWtJLRµGH&HFtOLR%iH]QmRVyQDVHVIHUDVRÀFLDLV
como entre os partidos políticos e as camadas populares, das quais, aliás,
´MiIRLKiWHPSRVRUiFXORGHFLVLYRµ423.
421
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A Missão Paraguaya. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 29.4.1908, p. 2. BN, Micr. PR-SPR-137(13). A missão paraguaya em
S. Paulo. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 28.4; 2, 7 [editorial transcrito] e 9.5.1908, p. 1. Idem, Micr. PR-SPR.130(27).
“O Paraguay - O Dr. Baez ‘não conhece’ a política do Sr. Rio Branco! Argentinos dos Pés à Cabeça!” e “O Paraguay Caballero é Paraguayo - Ferreira é Argentino”. A Imprensa, Rio de Janeiro, 5.5 e 1.5.1908. Ibidem, Micr. PR-SPR-139(8).
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A motivação da visita de Báez e Arbo ao Rio de Janeiro, na versão do historiador paraguaio Manuel Pesoa, transcendia a
cortesia. Esta, de fato, existia e tinha o sentido de confirmar ser intenção também do governo Ferreira consolidar os laços
de amizade entre os dois países. Desejo este que fora manifestado, anteriormente, ao presidente paraguaio pelo ministro
brasileiro em Assunção. Como prova desta amizade, porém, os dois enviados paraguaios teriam solicitado a Rio Branco a
retificação dos limites entre os dois países. Para o governo Ferreira, ao se delimitar a fronteira em 1874, o rio Apa, que
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Em 2 de julho de 1908 Benigno Ferreira foi deposto por um
golpe de Estado liderado pelo major Albino Jara. Ferreira e seu grupo
político, os liberais cívicos, marginalizaram os liberais radicais e
isolaram-se, formando uma elite, distante da população, a qual não
EXVFDYDDWUDLUHFXMRVKiELWRVPHQRVSUH]DYD2VFtYLFRVVHVDWLVÀ]HUDP
com cuidar dos aspectos administrativos do governo, relegando a
política a segundo plano, e, convencidos de contar com o Exército e a
Polícia, consideraram-se seguros no poder424.
8PDGDVYHUV}HVSDUDRJROSHTXHGHUUXERXRSUHVLGHQWH%HQLJQR
)HUUHLUDDÀUPDTXH$OELQR-DUDHUD´FRORUDGRGHDVFHQGrQFLDHWHQGrQFLDµ
2 PDMRU -DUD SRUpP QmR FKHJRX D UHYHODUVH FRPR WDO SRLV GHYLGR jV
FLUFXQVWkQFLDV IRL QR 3DUWLGR /LEHUDO HQWUH RV UDGLFDLV TXH HQFRQWURX
ambiente propício para suas ambições. Assim, o objetivo do golpe de
2 de julho de 1908 era o de colocar no poder o Partido Colorado, tanto que
GRLV LPSRUWDQWHV ÀOLDGRV GHVVD DJUHPLDomR 0DUFRV 4XDUHQWD H 0DUFRV
&DEDOOHUR&RGDVXPGRVÀOKRVGH%HUQDUGLQR&DEDOOHURDFRPSDQKDUDP
-DUDQDWRPDGDGRVTXDUWpLV$LQHVSHUDGDUHVLVWrQFLDDUPDGDjGHUUXEDGD
GRJRYHUQRFRQWXGRREULJRX-DUDDUHFRUUHUjDMXGDGRVUDGLFDLVID]HQGR
com que, a partir de então, dele se afastasse o Partido Colorado425.
+RXYHDLQGDLQWHUHVVHVÀQDQFHLURVQDTXHGDGH%HQLJQR)HUUHLUD
Seu governo, pouco antes de ser derrubado, autorizou a constituição do
Banco de la República, que surgiu em maio de 1908, após incorporar o
Banco Paraguayo(VWHIRUDIXQGDGRWUrVDQRVDQWHVHPHPDQWHYH
´H[FHOHQWHVµ UHODo}HV FRP R JRYHUQR )HUUHLUD D SRQWR GH XP GRV VHXV
diretores, Guilhermo de los Ríos, tornar-se ministro da Guerra e, outro, J.
Berthet manter estreitos contatos com o ministro da Fazenda, Adolfo Soler.
O Banco de la República tinha capital de seis milhões de pesos, sendo um
de seus maiores acionistas o Banco Francés del Río de la Plata, que aportou
XP PLOKmR GH SHVRV SDUD D QRYD LQVWLWXLomR LGrQWLFD TXDQWLD FRP TXH
participaram, individualmente, Guilhermo de los Ríos e as companhías
Martín y Cia. (argentina) e Rius y Jorba (paraguaia). A Companhia Matte
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deveria ser o limite, foi confundido como o arroio Estrela e, assim, o Paraguai teria perdido um grande território. Afirma
Pesoa que tal demanda fez com que o “Itamaratí reviviera su odio mortal hacia Ferreira”, e comunicasse a Caballero que
estava disposto a apoiar um movimento para derrubar o governo cívico. Manuel Pesoa, escrevendo em 1995, não cita a
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ter tomado como verdade histórica algum rumor. A documentação pesquisada para a elaboração deste livro e a realidade
política paraguaia em 1908 não permitem aceitar essas conclusões. PESOA, Manuel. General Doctor Benigno Ferreira, su
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Larangeira investiu 500.000 pesos no Banco de la República, valor esse igual
aos dos demais acionistas, todos paraguaios: Francisco de los Ríos e as
casas comerciais Angulo y Cia e Casaccia y Hijos. Os dirigentes do novo
banco eram os mesmos do Banco Paraguayo, mas a sede de sua Junta
Consultiva era em Buenos Aires, sendo composta por diretores do Banco
Francés del Río de la Plata e pelo representante de acionistas deste, os bancos
franceses Union Parisienne e1HXÁL]H426.
O Banco de la República foi encarregado pelo governo Ferreira da
emissão de papel moeda, conversível em ouro, na proporção de 10 bilhetes
para uma unidade de lastro desse metal. O banco recebeu uma série
de privilégios: gozar de isenção de todos os impostos; tornar-se agente
exclusivo de todas as operações do Tesouro paraguaio; tornar-se receptor
GDWRWDOLGDGHGRVGHSyVLWRVHFRQWDVFRUUHQWHVRÀFLDLVHDLQGDVHUGHWHQWRU
de direitos iguais aos do Estado guarani para a cobrança ou execução de
créditos. Os liberais radicais criticaram duramente o governo de Benigno
Ferreira por tais concessões, bem como por outras facilidades concedidas
j Paraguay Central Railway Co. e, ainda, pela excessiva inclinação pró-Argentina da política externa do país. A ascensão dos radicais ao poder
EHQHÀFLRXRBanco MercantilGHYLGRjVUHODo}HVTXHVHXSUHVLGHQWH-XDQ
B. Gaona, mantinha com os novos governantes427.
Resistiram ao movimento golpista o Departamento de Polícia,
os bombeiros – que constituíam uma força militarizada – e a canhoneira
Libertad (ex-Sajonia). Jara, que dispunha de armamento moderno que
chegara ao país, bombardeou violentamente os legalistas. Segundo Arturo
%UD\´IRLXPVHJUHGRGLWRDERFDSHTXHQDµTXHQRVDFRQWHFLPHQWRVGH
2 de julho de 1908, alguns dos cívicos que resistiam na estação ferroviária
de Assunção portavam fuzis fornecidos pela belonave argentina Los
Andes. Estas armas tinham o escudo argentino e foram apreendidas
pelos vencedores. A deposição de Ferreira teve um alto custo humano,
contando-se 150 mortos e 300 feridos428.
Sitiado no Palácio de governo e batidas as forças que o apoiavam,
)HUUHLUD UHQXQFLRX j 3UHVLGrQFLD QD WDUGH GH  GH MXOKR GH  (P
seu lugar assumiu o vice-presidente Emiliano González Navero, liberal
UDGLFDO1RPDQLIHVWRjSRSXODomRRVJROSLVWDVDÀUPDUDPTXHHPERUDR
426
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PRYLPHQWRWLYHVVHFRQWDGRFRPRDSRLRGHKRPHQVGHWRGDVDVÀOLDo}HV
políticas, seu componente principal era o liberal radical. A esta orientação,
dizia o documento, obedeceria ao novo governo429.
Rio Branco, ainda sem saber do desfecho da sublevação contra
)HUUHLUD WHOHJUDIRX HP  GH MXOKR j /HJDomR EUDVLOHLUD HP $VVXQomR
Orientou-a a não interferir nos acontecimentos paraguaios e que Bocayúva
se relacionasse unicamente com o governo legal. No dia seguinte, em 5, o
FKDQFHOHUEUDVLOHLURHPQRYRWHOHJUDPDSHGLXFRQÀUPDomRGDTXHGDGR
governo e perguntou da sorte de Cecílio Báez. Bocayúva foi instruído a
visitar Ferreira na Legação argentina, onde se supunha asilara (na verdade
HQFRQWUDYDVHHPVXDUHVLGrQFLDSDUWLFXODU HLQIRUPiORGHTXH
[...] lamentamos esta nova perturbação da ordem pública. Alguns jornaisem
Buenos Aires atribuem ao Brasil participação nestes acontecimentos, mas todos
os homens do governo no Paraguai devem saber que o Governo Brasileiro não
favorece revoluções contra os vizinhos. Não reconhecemos o novo governo
DQWHVGHVDEHUTXHHVWiUHFRQKHFLGRSRUWRGDDQDomR>SDUDJXDLD@µ430.

&RPRFRQVHTXrQFLDGHVVDVLQVWUXo}HVHQTXDQWRRVUHSUHVHQWDQWHV
GRV (VWDGRV 8QLGRV H GH SDtVHV HXURSHXV FXPSULPHQWDYDP R QRYR
ministro das Relações Exteriores, Eusebio Ayala, Bocayúva e seus colegas
GD $UJHQWLQD GD %ROtYLD H GR 8UXJXDL QmR FRPSDUHFLDP j FHULP{QLD
Rio Branco comunicou, em 8 de julho, que como o novo governo fora
UHFRQKHFLGR HP WRGR R 3DUDJXDL ´HVWDPRV HP UHODo}HV RÀFLDLV FRP
HOHµ $R PHVPR WHPSR R PLQLVWUR SDUDJXDLR QR 5LR GH -DQHLUR H OtGHU
liberal radical, Manuel Gondra, foi recebido pelo presidente brasileiro em
DXGLrQFLDSDUWLFXODUGHGHVSHGLGD431.
Na análise de Bocayúva, a queda de Ferreira não prejudicava o
%UDVLO$RFRQWUiULRGDYDXPJROSHSURIXQGRQDSROtWLFDGH´H[FOXVLYLVPR
LQWHUQDFLRQDOµHPIDYRUGD$UJHQWLQDTXHKDYLDPVHJXLGRRVFtYLFRVQR
poder432.
A queda de Benigo Ferreira repercutiu na imprensa carioca. O
Jornal do Commércio SRUWDYR] RÀFLRVR GH 5LR %UDQFR IRL FRPHGLGR DR
noticiar o fato. Preocupou-se em ressaltar que líderes exilados paraguaios,
residentes em Buenos Aires e participantes da articulação do golpe,
desmentiam a participação brasileira no ocorrido. Já A ImprensaDÀUPDYD
429
430
431

432
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TXH)HUUHLUDWLQKDVLGRXP´LQVWUXPHQWRµGD$UJHQWLQDHTXHRHQYLRGH
%iH]DR5LRGH-DQHLURRFRUUHUDSDUD´HQJDQDUµR%UDVLODFREHUWDQGRVHX
objetivo real. Este era o de, ao voltar para Assunção, na escala em Buenos
Aires, assinar um tratado de aliança ofensiva com o chanceler argentino
Zeballos. Manuel Gondra declarou para A Imprensa que a política do novo
JRYHUQRSDUDJXDLRFRPUHODomRDR%UDVLOVHULDGH´DPL]DGHHVWUHLWDµ433.
Para o Correio da Manhã %HQLJQR )HUUHLUD HUD XP ´HQWXVLiVWLFR
DPLJR GD $UJHQWLQDµ 2V TXH R GHUUXEDUDP HVFUHYHX R MRUQDO HUDP
´UHFRQKHFLGDPHQWH QRVVRV DPLJRVµ HPERUD D DVFHQVmR GH *RQ]iOH]
1DYHURDRSRGHUHRVQRPHVHVFROKLGRVSDUDVHX0LQLVWpULR´YrPGHL[DUQRV
QXPDDWLWXGHGHH[SHFWDWLYDµ-iRCorreio da Manhã levantou a interessante
hipótese de uma relação entre o ocaso do chanceler argentino Estanislao
Zeballos e a queda de Ferreira. Zeballos, escreveu esse periódico, trabalhara
sempre para fazer do Paraguai um aliado e, com esse intuito, Báez fora
atraído para Buenos Aires, usando como disfarce para tal viagem, a missão
ao Rio de Janeiro. Nesse contexto, a deposição do presidente paraguaio
HPGHMXOKRGHVLJQLÀFDYDDTXHGD´GHPDLVXPDJHQWHGLUHFWRRX
LQGLUHWRGDSROtWLFDDJLWDGRUDHDPHDoDGRUDGH=HEDOORVµ434.
$ QRWtFLD GD TXHGD GH )HUUHLUD WHYH ´SpVVLPR HIHLWRµ MXQWR DR
governo argentino, segundo informe da Legação espanhola em Buenos
Aires. Na análise do ministro residente espanhol o governo Ferreira
WLQKDVHGLVWLQJXLGRSRUVXD´DGHVmRµj$UJHQWLQDHYLGHQFLDGDTXDQGR
da passagem de Cecílio Báez, ao ir e vir do Rio de Janeiro, pela capital
argentina. Nessas duas oportunidades Báez esforçou-se para tornar
patente que sua viagem ao Brasil em nada alterava a estreita amizade entre
o Paraguai e a Argentina. Em Buenos Aires existia a convicção de que
o movimento que derrubou Ferreira fora preparado pelo Brasil, crença
essa que era robustecida com a nomeação do ministro paraguaio no Rio
de Janeiro, Manuel Gondra, como ministro do Interior do novo governo.
7HPLDVHQRJRYHUQRDUJHQWLQRR´GHVYLRµGRSDtVJXDUDQLHPGLUHomRDR
%UDVLOHRVDFRQWHFLPHQWRVHUDPWLGRVFRPRPDLVXPDSURYD´GDSROtWLFD
GHLVRODPHQWRFRQWUDHVWHSDtV>D$UJHQWLQD@GH5LR%UDQFRµ435.
Essa primeira impressão, porém, foi logo atenuada. Do Rio de
Janeiro, o representante argentino, Julio Fernández, informou sobre a
´GLVVLPXODGDVDWLVIDomRµFRPTXHVHUHFHEHXQHVVDFDSLWDODQRWtFLDGD
433

434
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“Revolução no Paraguay”. Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 5.7.1908. BN, Micr. PR-SPR-1(281). “A Revolução no
Paraguay - Uma entrevista com o sr. M. Gondra”. A Imprensa, Rio de Janeiro, 8.7.1908, p. 2. Idem, Micr. PR-SPR-139(9).
“Revolução no Paraguai” e “Linhas e Entrelinhas”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 7 (p. 2) e 8.7.1908 (p.1). id., PRSPR-130(28).
DE LA BARRERA, ministro Residente espanhol, para Secretario de Estado de Assuntos Exteriores, Buenos Aires, nota 89,
11.7.1908. AMAE, Correspondencia Embajadas y Legaciones - Argentina, Legajo 1355.
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revolução no Paraguai. Dias depois, porém, esse representante esclareceu
jVXD&KDQFHODULDTXHDUHYROXomRSDUDJXDLDIRUDXPDYHUGDGHLUDVXUSUHVD
para o governo brasileiro. Fernández comunicou que, da capital brasileira,
Manuel Gondra dirigira o movimento que depôs Benigno Ferreira. Gondra
solicitou, inclusive, a esse diplomata argentino, informar ao chanceler
Victorino de la Plaza que o movimento revolucionário paraguaio obedecia
a motivos de política interna e que não alteraria as relações do país com a
Argentina. Essa garantia foi repetida por Gondra quando de sua passagem
por Buenos Aires, a caminho de Assunção, pessoalmente, ao presidente
Figueroa Alcorta436.

436

Julio FERNÁNDEZ para DE LA PLAZA, nota 248, res., Petrópolis, 4.7.1908 e nota s/nº, conf., Rio de Janeiro, 7.7.1908.
AMRECIC, Guerra de la Triple Alianza [sic], Cx. 5, Expediente 2. Gabriel Martínez CAMPOS para DE LA PLAZA, nota 160,
res., Assunção, 4.11.1908. Idem, t. I.
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Ascensão do liberalismo radical ao poder tornou mais difícil as
relações entre o Brasil e o Paraguai. A política brasileira para Assunção
orientou-se, então, pelas características resumidas no título deste capítulo,
FKHJDQGRPHVPRjDVSHUH]DPXLWRHPERUDRSULQFtSLRGDQHXWUDOLGDGH
brasileira nos assuntos internos paraguaios tenha sido mantido, mesmo
durante a guerra civil de 1911-1912. Durante a guerra o Brasil atuou
de comum acordo com a Argentina, embora a neutralidade de ambos
fosse imperfeita, já que as autoridades diplomáticas e militares dos dois
países no Paraguai favoreceram as partes em luta. Tal fato ocorreu sem
a orientação dos governos brasileiro e argentino, os quais, no máximo,
teriam tolerado, post factum, o descumprimento da neutralidade por esses
seus agentes.
ÉVSHUDVUHODo}HVFRPR´JRQGULVPRµQRSRGHU 
De volta a Assunção, Manuel Gondra assumiu o Ministério do
Interior e, ao mesmo tempo, reorganizou seus correligionários, que
dominaram o Partido Liberal. A opinião pública, informou o representante
EUDVLOHLUR )pOL[ %RFD\~YD VLPSDWL]DYD ´FRP RV MRYHQV HVWDGLVWDV TXH
FRPS}HPRDWXDOJRYHUQRµPDVWHPLDSRUVXDLQH[SHULrQFLDHPQHJyFLRV
437

RIO BRANCO para GASTÃO DA CUNHA, tel. Cifr. 13, 4.7.1909. AHI, MBATR, 202-1-18.
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S~EOLFRV2VUDGLFDLVFRQWDYDPFRPHVFDVVRVTXDGURVKXPDQRVH´PDLV
FHGRRXPDLVWDUGHµWHULDPTXHID]HUXPDentente com os colorados. Caso
contrário, escreveu Bocayúva, haveria uma nova revolução438.
Houve, logo de início, uma tentativa dessa entente, sem sucesso
SRUTXH -DUD DJRUD FRURQHO H PLQLVWUR GD *XHUUD HVWDYD LQÁXHQFLDGR
por seus colegas de governo (inclusive Manuel Gondra), contrários a
TXDOTXHUDFRUGR&RPRFRQVHTXrQFLDHVVHPLOLWDUH[LJLXTXHRVFRORUDGRV
publicassem um manifesto de apoio ao governo, sem oferecer, em
troca, qualquer vantagem imediata. Os dirigentes do Partido Colorado
FRPSUHHQGHUDPTXHDH[LJrQFLDHUDXPDDPHDoDYHODGDGHURPSLPHQWRH
SXEOLFDUDPXPGRFXPHQWR´LQFRORUµFRPDÀQDOLGDGHGHJDQKDUWHPSR
DWpTXHHVWLYHVVHPHPFRQGLo}HV´GHDFHLWDUDOXWDHPTXDOTXHUWHUUHQRµ
Tal era a situação quando, para surpresa geral, foi decretado Estado de
Sítio, sendo presos vários opositores, colorados e cívicos, e fechados os
jornais La Patria, La Ley e El Cívico439.
Circulava o boato de que articulações para uma nova revolução
eram o motivo do Estado de Sítio. A realidade, escreveu Bocayúva, era
TXH´DSHTXHQDIDFomRUDGLFDOµHVWDYDLPSRWHQWHSDUDYHQFHURVFRORUDGRV
HPHOHLo}HV&RPRFRQVHTXrQFLDGHFLGLXVHID]HUD´SULVmRHPPDVVDµGH
prestigiosos líderes desse Partido oposicionista440. Permaneceram livres,
SRUpP RV JHQHUDLV &DEDOOHUR H (VFREDU VXÀFLHQWHPHQWH YHQHUiYHLV
H LGRVRV SDUD HVFDSDUHP j SULVmR PHVPR SRUTXH LVRODGRV QmR
representavam ameaça real.
A situação política tornou-se extremamente tensa, a ponto de a
/HJDomREUDVLOHLUDQmRFRQÀDUQRWHOpJUDIRSDUDJXDLR6HXVWHOHJUDPDV
FRGLÀFDGRVHUDPHQYLDGRVSRU)RUPRVDQD$UJHQWLQDHQHOHV%RFD\~YD
descrevia prisões cheias e decisões do Tribunal de Justiça desobedecidas
impunemente pelo governo. Concluiu aquele diplomata que o terror
GRPLQDQWH H DV YLROrQFLDV FRPR D GH RUGHQDU R H[tOLR GR JHQHUDO
Caballero, iriam gerar, em curto prazo, outra revolução. Os preparativos
SDUDWDQWRLQIRUPRXD/HJDomREUDVLOHLUDQRÀQDOGHRXWXEURGH
estavam adiantados441.
No início de novembro, Bocayúva foi consultado pelo ministro
EULWkQLFR H SHOR JHUHQWH GD Paraguay Central Railway Company (PCRC)
se o governo brasileiro estaria interessado em comprar essa companhia
por 200.000 libras esterlinas. Na opinião do representante brasileiro essa
era uma proposta digna de ser estudada, insinuando a possibilidade de
438
439
440
441

BOCAYÚVA para RIO BRANCO, of. 32, 2a. sec., Assunção, 5.8.1908. Idem, MDBAOE, 201-2-11.
Idem, of. 8, 2a. sec., Assunção, 24.9.1908. Ibidem.
Id.
Id., tel cifr. s/n. de 30.9 e 30.10.1908. Ibid., MDBATE, 202-1.
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conectar a PCRC com o traçado ferroviário do Mato Grosso e Paraná. A
compra, pelo governo brasileiro, da PCRC, juntamente com alguns favores
TXHVHSRGHULDREWHUSDUDR/OR\GEUDVLOHLURHDFULDomRGHXPDDJrQFLD
GR%DQFRGR%UDVLOHP$VVXQomR´GDUQRVLD>P@LQHJiYHOVLWXDomRDTXLµ
Ademais, ressaltou Bocayúva, dizia-se que o governo argentino pretendia
comprar essa ferrovia442.
Para Rio Branco não convinha ao governo brasileiro tal compra.
Ademais, poder-se-ia dizer que o Brasil buscava, assim, assenhorear-se do
Paraguai443. O assunto foi encaminhado ao Ministério de Viação brasileiro
SDUDYHULÀFDUVHXPDFRPSDQKLDSDXOLVWD²QmRVHHVSHFLÀFDTXDO²WHULD
interesse em comprar a ferrovia paraguaia444.
A instabilidade política paraguaia e a crise comercial tinham afetado
a PCRC e a construção do ramal a Encarnación avançava lentamente.
Cerca de 85% das ações com direito a voto dessa empresa pertenciam ao
SROtWLFRDUJHQWLQR%HQLWR9LOODQXHYDHDRHPSUHViULRSRUWXJXrV0DQRHO
5RGUtJXH] UHVLGHQWH HP %XHQRV $LUHV TXH WHQWDYDP YHQGrODV 2
governo argentino interessou-se pelo negócio, com o presidente Alcorta,
HP PHQVDJHP FRQÀGHQFLDO DR &RQJUHVVR DVVLQDODQGR D YDQWDJHP
estratégica de controlar essa ferrovia. Entre novembro e dezembro de
1908, funcionários argentinos estiveram no Paraguai para inspecionar a
linha da PCRC. No ano seguinte, o governo Alcorta decidiu investir nessa
companhia, cuja composição acionária passou a ser: governo argentino,
com 40% (22.000 ações, no valor de 220.000 libras esterlinas); Manoel
Rodríguez, com 35% (20.000 ações que perfaziam 200.000 libras) e outros
acionistas com 25% (14.930 ações, que totalizavam 142.930 libras)445.
Quanto a política interna paraguaia, Rio Branco orientou seu
representante em Assunção no sentido de manter-se neutro. Solicitou,
porém, que, em seu nome, Bocayúva manifestasse a Manuel Gondra a
preocupação do chanceler brasileiro sobre a situação política paraguaia
H TXH ´SHQVR FRPR HOH SHQVDYD DR SDUWLU GDTXL TXH Vy XPD SROtWLFD GH
conciliação, ligando-se ainda que temporariamente dois ou mais partidos,
SRGHULD DVVHJXUDU D SD] H >R@ SURJUHVVRµ446. Na verdade a preocupação
GH 5LR %UDQFR HVWHQGLDVH FRQIRUPH HVFUHYHX j /HJDomR EUDVLOHLUD HP
Montevidéu, a todo o Prata. O chanceler brasileiro tinha informações de
que os blancosSUHWHQGLDPLQLFLDUXPDUHYROXomRQR8UXJXDLHLQVWUXLXR
442
443
444
445
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BOCAYÚVA para RIO BRANCO, tel. cifr. s/n., 1.11.1908. Ibid.
RIO BRANCO para GASTÃO DA CUNHA, of. res. 1, 3a. sec., Rio de Janeiro, 30.1.1909. Ibid., MDBAD, 202-1-2.
RIO BRANCO para BOCAYÚVA, tel. cifr. 26, 6.11.1908. Id., MDBATR, 202-1-18.
HERKEN KRAUER, Juan Carlos. Ferrocarriles, conspiraciones y negócios en el Paraguay. Asunción: Arte Nuevo, pp. 21
e 31.
RIO BRANCO para BOCAYÚVA, Tel. Cifr. 26, 6.11.1908. AHI, MDBATR, 202-1-18.
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ministro brasileiro nesse país a interceder junto ao governo para afastar
HVVH SHULJR ´SRU PHLR GH XPD SROtWLFD GH FRQFLOLDomRµ 2 GLSORPDWD
recebeu ordens de dizer a Antonio Bachini, chanceler uruguaio, que
penso que [com] a situação delicada que atravessam os países do Prata e as
nossas relações com a Argentina, assim como o predomínio dos exaltados
HP%XHQRV$LUHVSHODDJLWDomRTXHMRUQDLVDODUPLVWDVWrPFULDGRXPDJXHUUD
FLYLOQR8UXJXDLSRGHULDWUD]HUFRPSOLFDo}HVJUDYHVHVHUPRWLYRGHXPD
FRQÁDJUDomRJHUDO447.

Gondra, antes de partir do Rio de Janeiro, dissera a Rio Branco
que iria implementar uma política de conciliação, procurando apoio do
general Caballero e dos colorados. O chanceler brasileiro respondeu que
tal política lhe parecia acertada e, quatro meses depois, em novembro, não
entendia a postura anticonciliatória de Gondra, surpreendendo-se com a
crença dos radicais de que poderiam manter-se no poder, tendo contra si
cívicos e colorados448. Ao receber a mensagem de Rio Branco, Gondra, já na
IXQomRGHPLQLVWURGDV5HODo}HV([WHULRUHVDÀUPRXD%RFD\~YDTXHIRUD
forçado a mudar de orientação ante o ambiente agressivo que encontrou
entre os oposicionistas449.
Já no primeiro encontro com o representante argentino, Manuel
*RQGUD H[S{V TXH D VLWXDomR LQWHUQD HUD GLItFLO $ÀUPRX SRUpP TXH R
governo controlava a situação por contar com o Exército. Os radicais não
inovavam em relação a seus antecessores no poder, optando por governar
com o apoio primordial das baionetas, em lugar de negociar a constituição
de um bloco político de sustentação. Nesse encontro, Gondra acrescentou
que Rio Branco havia insistido para que os colorados participassem do
governo, o que atribuiu ao fato de o Itamaraty vir no Partido Colorado um
´DPLJRGHFLGLGRGR%UDVLOµ*RQGUDUHLWHURXDRGLSORPDWDDUJHQWLQRDV
JDUDQWLDVGHTXH´HVWH*RYHUQRPDUFKDULDHPWXGRGHDFRUGRFRPDQRVVD
SROtWLFD>GD$UJHQWLQD@µ450.
Em 5 de dezembro de 1908 o governo de Emiliano González
Navero prorrogou o Estado Sítio até 30 de junho de 1909. A Legação
EUDVLOHLUDFODVVLÀFRXFRPR´PiµDVLWXDomRHUHFHEHXYiULRVDVLODGRVHQWUH
eles o caudilho colorado José Gill. Havia rumores de que soldados, em
447
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RIO BRANCO para a Legação em Montevidéu, tel. cifr, Rio de Janeiro, 28.11.1908 apud. VIANA FILHO, Luís. A Vida do
Barão do Rio Branco. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1959, p. 401.
RIO BRANCO para BOCAYÚVA, of. res. 4, 2a. sec., Assunção, 30.11.1908. AHI, MDBAD, 202-1-2.
BOCAYÚVA para RIO BRANCO, of. res. 16, 2a. sec., Assunção, 5.12.1908. Idem, MDBAOE, 201-2-11.
CAMPOS para DE LA PLAZA, nota 160, res., Assunção, 4.11.1908. AMRECIC, Guerra de la Triple Alianza [sic], Expediente
5, Tomo I.
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trajes civis, tentariam arrebatar esses asilados, quando eles se dirigissem
da Legação ao navio do Lloyd Brasileiro fundeado no porto de Assunção,
SDUD VHUHP WUDQVSRUWDGRV j $UJHQWLQD 5LR %UDQFR LQVWUXLX %RFD\~YD D
FRPXQLFDU D *RQGUD TXH ´HVSHUR WRGDV DV SURYLGrQFLDV SDUD LPSHGLU
VHPHOKDQWH RIHQVD DR %UDVLOµ &DVR FRQWUiULR KDYHULD XP SURWHVWR H R
rompimento de relações diplomáticas por parte do governo brasileiro.
A postura incisiva de Rio Branco rendeu resultados e os asilados foram
HYDFXDGRVHHPÀQVGHGH]HPEURD/HJDomRSDVVRXDFRQWDUFRPRDSRLR
de duas canhoneiras vindas de Mato Grosso451.
Em dezembro de 1908 Gastão da Cunha assumiu a Legação
brasileira no Paraguai, elevando o status da representação, pois suas
credenciais eram de Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário.
Em relatório que deixou para seu sucessor, Félix Bocayúva informou do
assunto que permanecia inconcluso: a Paraguay Central Railway Company
QmRVDOGDUDDWRWDOLGDGHGDGtYLGDTXHVHDUUDVWDYDGHVGHRVpFXOR;,;
junto ao Tesouro brasileiro. Faltava serem pagas duas letras promissórias,
mas o assunto estava sendo tratado diretamente pela Chancelaria brasileira
com a Legação paraguaia no Rio de Janeiro452.
Em maio de 1909 recrudesceram os boatos de revolução contra o
JRYHUQR1DYHUR*DVWmRGD&XQKDUHODWRXTXH´RFHUWRµHUDTXHFtYLFRV
e colorados haviam chegado a um acordo em Buenos Aires, embora a ele
fosse alheio o general Caballero, exilado nessa cidade. Há pouco chegara
D $VVXQomR YLQGR GD FDSLWDO DUJHQWLQD )UDQFLVFR &KDYHV ´R KRPHP
PDLVFULWHULRVRHSRQGHUDGRHQWUHRVFRORUDGRVµ&KiYHVGLVVHD*DVWmRGD
&XQKDKDYHUXPDDSUR[LPDomRHQWUHVHXSDUWLGRHRVFtYLFRV&ODVVLÀFRX
)HUUHLUD GH ´SpUÀGRµ TXH HVWDULD XVDQGR RV FRORUDGRV SDUD GHSRLV GH
YLWRULRVRGHOHVVHOLYUDU0DVRVFRORUDGRVDÀUPRX&KiYHVFRPDOJXP
tempo para preparar-se sem precipitações poderiam, sozinhos, iniciar a
revolução e governar o Paraguai. Acrescentou, ainda, que o ex-chanceler
argentino Estanislao Zeballos intermediava para os cívicos paraguaios a
compra de armas dos blancosQR8UXJXDL(VWHVWHULDPRIHUHFLGR
IX]LV PDV FRP SDJDPHQWR j YLVWD H[LJrQFLD TXH DGLDUD D FRPSUD453.
451

452
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BOCAYÚVA para RIO BRANCO, tel. cifr. 60, Assunção, 15.12.1908. AHI, MDBATE, 202-1-9. RIO BRANCO para BOCAYÚVA,
tel. cifr. 27, [s.n.], 20.12.1908. Idem, MDBATR, 202-1-18. BOCAYÚVA para RIO BRANCO, Tel. 26, Assunção, 22.12.1908.
Id., MDBATE, 202-1-9. GASTÃO DA CUNHA para RIO BRANCO, of. res. 21, 2a. sec., Assunção, 30.12.1908. Id., MDBAOE,
201-2-11. BOCAYÚVA para RIO BRANCO, tel. cifr, s/n., Assunção, 30.10.1908. Id., MDBATE, 202-1-9.
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Rio Branco acreditou nessa informação e, meses depois, transmitiu-a
ao presidente Nilo Peçanha, ao comunicar a ameaça de uma sublevação
blanca contra o governo uruguaio454.
Gastão da Cunha não acreditava que o governo argentino
favorecesse a preparação de uma revolução no Paraguai. De um lado
SRUTXHWDODFRQWHFLPHQWRQmRWUDULDYDQWDJHQVj$UJHQWLQDFXMDVLWXDomR
interna, por outra parte, não permitia esse favorecimento. Porém, ressalvou
o diplomata, os conspiradores encontravam simpatia entre homens
S~EOLFRV DUJHQWLQRV DOpP GR SUySULR =HEDOORV ´TXH RV DMXGD TXDQWR
OKH p SRVVtYHOµ H FRQWDYDP DLQGD FRP R ÀQDQFLVWD %HQLWR 9LOODQXHYD
Os revolucionários necessitavam de dinheiro, chegando, inclusive, um
deles a pedir a Gastão da Cunha que conseguisse algum dinheiro, ou
DUPDVGRJRYHUQREUDVLOHLUR$QHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVÀQDQFHLURVOHYRX
o general Caballero a vender sua chácara em Assunção, a mais valiosa
propriedade particular da cidade. O imóvel foi comprado pela Paraguayan
Central Railway Company, que tinha Villanueva como um dos seus grandes
acionistas. Não via, porém, o representante brasileiro, em tal compra uma
IRUPDGHD3&5&DX[LOLDUDUHYROXomRHPERUDIRVVH´FHUWRµTXH&DEDOOHUR
não recusaria auxílios para tanto455.
A Legação argentina em Assunção, por sua vez, registrou
rumores de que se organizava uma sublevação colorada com o apoio
do Brasil. Martinez Campos, representante argentino, desmentiu tais
rumores, mas comentou que o comportamento de Gastão da Cunha
dava motivos para que eles surgissem. O ministro brasileiro, segundo
seu colega argentino, costumava emitir em reuniões sociais comentários
pouco favoráveis ao governo paraguaio. O diplomata brasileiro
mantinha-se distante dos círculos dirigentes do país e sequer tinha uma
UHVLGrQFLDYLYHQGRHPXPDSHQVmRHUDPIDWRUHVTXHOKHFULDYDP´XPD
VLWXDomRSRXFRVLPSiWLFDSROtWLFDHVRFLDOPHQWHµ2JRYHUQRDUJHQWLQR
por sua vez, lembrou Martínez Campos, cobrava das autoridades da
província fronteiriça de Formosa, absterem-se de facilitar as atividades
de conspiradores paraguaios456.
A Argentina acolhia, crescentemente, exilados paraguaios. O
governo de Assunção expulsava do país os adversários políticos e
RUJDQL]DYDQRLQWHULRUDVEDVHVGHDSRLRSROtWLFRXWLOL]DQGRVHGR´VLOrQFLR
LPSRVWRSHORVFRQÀQDPHQWRVHSULV}HVHPPDVVDµ&RPLVVRQRWHUULWyULR
argentino, ao longo dos rios Paraguai e Paraná, e até Buenos Aires,
454
455
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RIO BRANCO para presidente Nilo PEÇANHA, Petrópolis, 22.12.1909 apud. VIANA FILHO, p. 422.
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conspiravam muitos desses exilados. Na capital argentina constituiu-se
XP FRPLWr UHYROXFLRQiULR SUHVLGLGR SHOR JHQHUDO &DEDOOHUR HQTXDQWR
-RVp*LOOSUHVLGLDXPVXEFRPLWrHP&RUULHQWHV457.
Também os liberais cívicos tinham seu núcleo dirigente em
Buenos Aires. Sua fraqueza, contudo, era agravada pelas dissensões
internas, iniciadas entre Adolfo R. Soler e o coronel Manuel Duarte.
Consequentemente, os cívicos não conseguiram robustecer-se, embora
Soler iniciasse preparativos para um movimento armado que restabelecesse
Ferreira no poder458.
Contudo, nenhuma das conspirações prosperou. O governo
Navero manteve o Paraguai em pé de guerra, reforçando as guarnições
militares em Humaitá, Encarnación, Concepción e Misiones. Os gastos
do Ministério da Guerra eram desproporcionais aos de outros órgãos da
DGPLQLVWUDomR H ´GH FRQWDELOL]DomR GXYLGRVDµ 7DPEpP HUD VXVSHLWD D
gestão dos recursos públicos em órgãos como as Aduanas, o Correio e na
arrecadação de impostos internos459.
Em meados de 1909 a Legação brasileira reportou novos
rumores de revolução. Essa representação já recebera, inclusive, pedidos
SUHYHQWLYRVGHDVLOR(VWHVSRUpPVHULDPFRQFHGLGRVVRPHQWHHP´FDVRV
H[FHSFLRQDLVµSDUDQmRHVWLPXODUDWRVGHUHEHOLmRSRUSDUWHGDTXHOHVTXH
sabiam que, em caso de fracasso, encontrariam refúgio. Gastão da Cunha
GHXFRPRFHUWDDH[LVWrQFLDGHXPDDOLDQoDHQWUHFRORUDGRVHFtYLFRV2V
radicais, segundo o diplomata, sabiam que nada tinham a temer por parte
do Brasil e, assim, buscando evitar apoio externo para os oposicionistas
SRU SDUWH GD $UJHQWLQD WUDWDYDP GH FRQYHQFrOD GH TXH D PDLRULD GRV
FRQVSLUDGRUHVHUDFRPSRVWDGH´EUDVLOHLULVWDVµ3DUDGR[DOPHQWHFRQWXGR
a imprensa governista acusava Buenos Aires de conivente com os preparos
revolucionários460. Isto não era verdade e nessa ocasião, como em outras
anteriores, o governo argentino não possuía o controle sobre as autoridades
provinciais. Era possível, portanto, que algumas destas, desobedecendo a
instruções superiores, se envolvessem com conspiradores paraguaios.
$ GHJUDGDomR GR TXDGUR SROtWLFR SDUDJXDLR VH HVWHQGHX jV
próprias relações do governo Navero com a Legação brasileira. Em junho,
*DVWmRGD&XQKDLQIRUPRXQmRVyXPDQRYDRQGDGHYLROrQFLDVRÀFLDLVH
de prisões, como também a hostilidade do governo paraguaio com relação
457

FREIRE ESTEVES, Gómes. Historia contemporánea del Paraguay. Buenos Aires, [s.n.], 1921, p. 113.
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ao Lloyd Brasileiro. Este tivera seu navio Javari multado em 200 contos
pelas autoridades paraguaias, sob a falsa acusação de contrabando. Havia,
ainda, o rumor de que essa embarcação seria apreendida em Humaitá461.
3DUD 5LR %UDQFR R JRYHUQR SDUDJXDLR HUD FDSD] GH ´WRGD
YLROrQFLDµ D SRQWR LQFOXVLYH GH WHU FRQVLGHUDGR GHFODUDU JXHUUD j
$UJHQWLQDGHYLGRjVLWXDomRGLItFLOHPTXHVHHQFRQWUDYD2SLQLmRHVWD
que coincidia com a do representante argentino em Assunção, Martinez
Campos, que se queixou da falta de consideração com que era tratado
por Manuel Gondra. Para este diplomata, era a fragilidade do governo
SDUDJXDLR TXH H[SOLFDYD VXD FUHVFHQWH KRVWLOLGDGH FRP UHODomR j
$UJHQWLQDFRPYLVWDVDSURYRFDUXPFRQÁLWRLQWHUQDFLRQDO1HVWHFDVR
1DYHUR SRGHULD DSUHVHQWDUVH ´DO SXHEOR VXPLVR H LJQRUDQWHµ FRPR
defensor da soberania paraguaia ultrajada462.
5LR%UDQFRUHFRPHQGRXSUXGrQFLDDRUHSUHVHQWDQWHEUDVLOHLURHP
$VVXQomRPHVPRSRUTXH´QRVVDVLWXDomRLQWHUQD>p@EDVWDQWHGHOLFDGDµ463.
De fato, o quadro político no Brasil sofrera alteração com a morte, em 14
de junho, do presidente Afonso Pena, substituído pelo Vice-presidente,
1LOR3HoDQKD1RSODQRPLOLWDU5LR%UDQFRFODVVLÀFRXGH´GHSORUiYHOµDV
condições de defesa disponíveis no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso.
2FKDQFHOHUQmRDFUHGLWDYDHPDOJXPDDJUHVVmR´SUy[LPDµGD$UJHQWLQD
contra o Brasil, mesmo porque Buenos Aires não desejaria comprometer
RVIHVWHMRVGR&HQWHQiULRGD,QGHSHQGrQFLDDUJHQWLQDTXHWUDQVFRUUHULD
em 1910. Contudo, escreveu Rio Branco, que a Argentina
>@WUDEDOKDFRPDÀQFRSDUDVHPDQWHUQDVLWXDomRHPTXHGHVGHDQRVVH
acha, de grande superioridade militar sôbre o Brasil, é fora de dúvida; e
também devemos ter presente que a campanha movida na imprensa de Buenos
Aires pelos partidários da guerra com o Brasil pode, dentro de algum tempo,
trazer-nos essa guerra e grandes desastres, se eles não souberem que estamos
preparados para uma pronta e enérgica repulsa464.

(DSUXGrQFLDUHFRPHQGDGDSRU5LR%UDQFRj/HJDomREUDVLOHLUD
ORJRVHIH]QHFHVViULD8PMXL]SDUDJXDLRGHXRUGHPGHSULVmRD(OHXWpULR
&RUUrDTXHDFXPXODYDDVIXQo}HVGHYLFHF{QVXOGR%UDVLOHJHUHQWHGR
/OR\G%UDVLOHLUR*RQGUDPRVWURXD*DVWmRGD&XQKDIRWRJUDÀDVGHYiULDV
461
462

463
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Idem, tel. cifr. 16, Assunção, 20.6.1909. Ibidem, MDBATE, 202-1-9.
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cartaV GH &RUUrD SDUD R FDXGLOKR FRORUDGR -RVp *LOO PDV R GLSORPDWD
procurou demonstrar que elas tinham sentido ambíguo, podendo
VLJQLÀFDU RXWUD FRLVD H TXH R GH XPD FRQVSLUDomR 3DUD R UHSUHVHQWDQWH
EUDVLOHLURDVFDUWDVGH&RUUrDQmRGDYDPPRWLYRSDUDVXDSULVmR465.
O representante argentino parecia concordar com o governo
paraguaio. Para Martínez Campos os conspiradores utilizavam a Legação
EUDVLOHLUD SDUD GLVWULEXtUHP FRUUHVSRQGrQFLD H PDLV &RUUrD H[HFXWDYD
RUGHQV GH SDJDPHQWR GDGDV SRU *LOO 3RU ´LQIRUPHV ÀGHGLJQRVµ R
diplomata argentino foi informado de que as ordens do general Caballero
FKHJDYDP D VHXV VHJXLGRUHV SRU PHLR GR PHVPR (OHXWpULR &RUUrD466.
6HULD SRVVtYHO HVVD LQWHUPHGLDomR PDV GLÀFLOPHQWH RFRUUHULD GH IRUPD
sistemática e, ainda, com o caráter de auxiliar os conspiradores. Se isto
DFRQWHFHX R IRL j UHYHOLD GH 5LR %UDQFR PDV R PDLV SURYiYHO p TXH
Martinez Campos tenha sido envolvido por intrigas antibrasileiras de
parte do situacionismo paraguaio.
(PGHMXOKR5LR%UDQFRSDVVRXWUrVWHOHJUDPDVSDUD*DVWmRGD
&XQKD1RSULPHLURGHOHVWUDQVFUHYLDVHLQIRUPHRÀFLDOGH0DWR*URVVR
comunicando que quatro vapores armados paraguaios, rebocando uma
FKDWDFRPFHUFDGHKRPHQVÀ]HUDPPDQREUDVSURYRFDGRUDVGLDQWH
de Porto Murtinho. Posteriormente esses barcos desembarcaram, pouco
acima dessa localidade, um destacamento que explorara os arredores do
riacho Guaycurú, em território brasileiro. Rio Branco instruiu a Legação
D FRQÀUPDU D YHUDFLGDGH GHVVHV IDWRV H HP FDVR SRVLWLYR R JRYHUQR
SDUDJXDLR GHYHULD GDU VDWLVIDo}HV SHOD RIHQVD j VREHUDQLD EUDVLOHLUD
´0RVWUHPRVFDOPDPRGHUDomRPDVÀUPH]DµVLQWHWL]RX5LR%UDQFR467.
Não blefava o chanceler brasileiro quanto a sua disposição para
D ´ÀUPH]Dµ (P QRYR WHOHJUDPD HOH SHUJXQWRX VH KDYLD HP $VVXQomR
PLQLVWURVQRUWHDPHULFDQRIUDQFrVRXEULWkQLFR7UDWDYDVHGDSUHFDXomR
de saber quem poderia representar os interesses brasileiros, em caso de
rompimento de relações diplomáticas com o Paraguai468.
Outro telegrama, do dia 4, enviado do Rio de Janeiro, era o mais
JUDYH$ÀUPDYDTXHDSyVLQTXpULWRRJRYHUQRGH0DWR*URVVRDQXQFLDUD
o assassinato, por tropas paraguaias, de dois brasileiros em Bela Vista e,
FRP LVVR DVFHQGLD D FLQFR R Q~PHUR GH PRUWRV QHVVDV FLUFXQVWkQFLDV
465
466

467
468
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5LR%UDQFRLQVWUXLX*DVWmRGD&XQKDDVROLFLWDUGH*RQGUDSURYLGrQFLDV
LPHGLDWDV´SHUJXQWDQGRGHPLQKDSDUWHVHKiLQWHQomRGHVHXJRYHUQR
>HP@SURYRFDUQRVµ469.
*RQGUDPRVWURXVH´SHVDURVRµFRPDVXSRVLomRGHTXHKRXYHVVH
essa intenção de seu governo e repetiu protestos de amizade em relação ao
%UDVLO3URPHWHXSURYLGrQFLDVVREUHRDVVDVVLQDWRGRVEUDVLOHLURVPDVDR
PHVPRWHPSRSHGLXDGHPLVVmRGRYLFHF{QVXO(OHXWpULR&RUUrD*DVWmR
da Cunha respondeu que seria mais natural o governo paraguaio solicitar
tal demissão por intermédio de sua Legação no Rio de Janeiro, mas que a
receberia desde que por escrito470.
Os atritos da Legação brasileira com o governo paraguaio
FRQWLQXDUDPSRURXWURPRWLYR1D,,&RQIHUrQFLD,QWHUQDFLRQDOGH3D]GH
R%UDVLODGHULXj&RQYHQomRGHSDUDDUHVROXomRSDFtÀFDGH
GLYHUJrQFLDVLQWHUQDFLRQDLV1HVVDRFDVLmRRJRYHUQREUDVLOHLURUHVVDOYRX
que se reservava o direito de utilizar-se de outros juízes e não os do
Tribunal Permanente de Haya471.
Em junho de 1909, Rio Branco encaminhou ao governo paraguaio
um projeto de tratado de arbitragem. Este levou em conta que o Paraguai
WLQKD SUREOHPDV WHUULWRULDLV FRP D $UJHQWLQD QD GHÀQLomR GR FDQDO
principal do rio Pilcomayo, e com a Bolívia, sobre a posse do Chaco.
Assim, pensou o chanceler brasileiro, talvez não interessasse ao governo
paraguaio estabelecer que, em semelhante situação, fosse obrigado
VHPSUHjDUELWUDJHP&RPRFRQVHTXrQFLDDTXHOHSURMHWRUHVVDOYRXQR
DUWLJR,TXHDDUELWUDJHPQmRVHHVWHQGLDD´LQWHUHVVHVYLWDLVµFRPRD
integridade territorial. Era permitido, também, o veto a árbitros porque,
ressaltou Rio Branco, não lhe ocorrera, quando o Brasil assinou tratado
de arbitragem com a Argentina em 1905, que o árbitro indicado poderia
QmR LQVSLUDU FRQÀDQoD 3DUD H[HPSOLÀFDU PDV VHP FLWDU QRPHV 5LR
%UDQFRDÀUPRXTXHR%UDVLOQXQFDDFHLWDULDGRLVGRVMXt]HVGR7ULEXQDO
Permanente de Haya472.
As negociações entre a Legação brasileira e Manuel Gondra sobre
o Tratado de Arbitragem estenderam-se infrutiferamente. O chanceler
paraguaio não aceitou que o tribunal funcionasse no território de um dos
litigantes, nem o direito de recusa de árbitros473. Gondra também faltou
a diferentes reuniões para discutir a questão. Em 26 de julho Rio Branco
RUGHQRXj/HJDomREUDVLOHLUDTXHURPSHVVHDVQHJRFLDo}HVRUGHPTXHIRL
469
470
471
472
473

Id., tel. cifr. 17, s.l., 4.7.1909. Ibid.
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cumprida imediatamente. Para Gastão da Cunha, o governo paraguaio
´EXVFDIHULUQRVSDUDDJUDGDU>D@$UJHQWLQDµ*RQGUDSRULQWHUPpGLRGH
um amigo, sondou a representação brasileira se Rio Branco desistia da
questão do veto a árbitros para retomar as negociações. A resposta do
FKDQFHOHUEUDVLOHLURIRLGHTXHHUDLQ~WLOYROWDUDRDVVXQWR´TXHMiGHLSRU
HQFHUUDGRµ474.
1RÀQDOGHDJRVWRGH*DVWmRGD&XQKDSDUWLXGR3DUDJXDL
sendo substituído por Guerra Duval que assumiu a Legação brasileira
FRPR (QFDUUHJDGR GH 1HJyFLRV 2 QRYR UHSUHVHQWDQWH UHDÀUPRX TXH
os jornais locais, todos governistas, e os homens do governo estavam
FRQYHQFLGRV GH TXH HP EUHYH VH LQLFLDULD XPD UHYROXomR $ÀUPRX HVVH
diplomata ser certo que os oposicionistas se preparavam na Argentina,
mas parecia carecerem de dinheiro e de armas. O Exército paraguaio,
enquanto isso, estava relativamente bem disciplinado e armado475.
Guerra Duval fez uma análise impiedosa do governo paraguaio.
(VFUHYHXTXHRVUDGLFDLVHVWDYDPHVJRWDQGR´DVGpEHLVIRUoDVGDQDomRµ
SDUD PDQWHUHPVH QR SRGHU 3DUD MXVWLÀFDU R XVR GH PHGLGDV ´LOHJDLV H
H[WUDRUGLQiULDVµRVJRYHUQLVWDVUHVSRQVDELOL]DYDPRVDGYHUViULRVSHORV
males que assolavam o país. Os radicais não inovavam nessa atitude e
´QLVVR LPLWDP JRYHUQDQWHV DQWHULRUHV TXH SRU VXD YH] RV LPLWDUmR
TXDQGRPDLVFHGRRXPDLVWDUGHYROWDUHPjVSRVLo}HVSHUGLGDVµ476.
*RQGUDHUDD´FDEHoDGLULJHQWHµGRJRYHUQRSDUDJXDLRTXHFRQWDYD
FRP  KRPHQV DUPDGRV (VWHV FDXVDYDP JDVWRV ´H[WUDRUGLQiULRVµ
QXP SDtV HP TXH D PDLRU IRQWH GH UHFHLWD SURYLQKD GD $OIkQGHJD $V
LPSRUWDo}HV SRUpP HUDP TXDVH QXODV H KDYLD SHVVLPLVPR TXDQWR jV
exportações para 1910, pois praticamente não se cultivavam os campos.
*XHUUD'XYDOVLQWHWL]RXDVLWXDomRDRDÀUPDUTXH´WRGDVDVIRUoDVYLYDV
do país, já tão depauperado, estão empenhadas na estéril contenda política
entre adversários que se equivalem perfeitamente em defeitos de caráter e
YtFLRVDGPLQLVWUDWLYRVµ477.
O poder militar do governo tornava difícil uma revolução
vencedora, sendo mais provável uma guerra de guerrilhas por parte da
oposição. Já havia, mesmo, escaramuças na zona fronteiriça norte e sul, o
que levou Guerra Duval a solicitar o envio de navio de guerra brasileiro
para Assunção. Ao mesmo tempo o diplomata sugeriu ao governo
474
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brasileiro reforçar os postos militares na fronteira com país guarani, para
garantir o respeito da neutralidade do Brasil478.
(P ÀQV GH VHWHPEUR D /HJDomR EUDVLOHLUD FRPXQLFRX D LQYDVmR
por revolucionários colorados, do Paraguai, ao norte e ao sul. Os rebeldes
haviam tomado cinco navios mercantes, entre eles o vapor paraguaio
Fortuna, que transportava 300 toneladas de víveres para comerciantes em
Corumbá. Os revolucionários infundiam temor e os guardas nacionais
faziam de tudo para não enfrentá-los, levando as autoridades paraguaias
a recorrerem ao recrutamento forçado. Por este motivo houve grande
número de pedidos de asilo em todas as representações diplomáticas
HP $VVXQomR (QTXDQWR LVVR D LPSUHQVD SDUDJXDLD WRGD HOD RÀFLDOLVWD
acusou o Brasil e a Argentina de apoiarem os rebeldes479.
Em Assunção era generalizada a opinião de que os revolucionários
contavam com a boa vontade do Brasil. O governo paraguaio, inclusive,
empenhou-se em propagar tal versão. Os rebeldes, segundo o representante
brasileiro, não tinham elementos bélicos para ameaçar seriamente a
estabilidade do governo480.
8P DPLJR GH 9LFWRU 6ROHU PLQLVWUR GD )D]HQGD FRPXQLFRX D
Guerra Duval que o governo paraguaio buscava uma aproximação com
a Argentina. Tal ocorreria no bojo de uma combinação entre governistas
e cívicos, os quais não estavam, até aquele momento, envolvidos nas
operações revolucionárias. Quanto aos colorados sublevados, ao contrário
do que esperavam, a população não se juntou a eles; ao contrário, fugiam
jVXDDSUR[LPDomR481.
A situação de Guerra Duval tornou-se precária, frente a novas
notícias de envolvimento de brasileiros em favor dos revoltosos. Em
meados de outubro, a imprensa paraguaia acusou as autoridades
brasileiras de Porto Murtinho de protegerem e mesmo obedecerem aos
sublevados. No início de novembro dizia-se que, no arquivo tomado por
forças do governo aos revoltosos no norte, haviam sido encontradas cartas
GHSHUVRQDOLGDGHVEUDVLOHLUDV(VVHVGRFXPHQWRVGHPRQVWUDULDP´H[WUHPD
ERDYRQWDGHGRVVHXVDXWRUHVSDUDFRPRVFRORUDGRVµ482.
A revolução foi derrotada em menos de 20 dias, pelas tropas
OHJDOLVWDV FKHÀDGDV SRU 0DQXHO *RQGUD H SRU $OELQR -DUD 9LWRULRVR R
JRYHUQRUDGLFDOUHWRUQRXjUHDOLGDGHGDVLWXDomRÀQDQFHLUDDQJXVWLDQWHH
478
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Id., of. 48 e res. 10, 2a. Sec., Assunção, 15.10 e 1.11.1909. Ibid.

174

“CALMA, MODERAÇÃO, MAS FIRMEZA” (1909-1912)

jVGLYHUJrQFLDVLQWHUQDV(VSHUDYDVHDUHQ~QFLDGRPLQLVWURGD)D]HQGD
Victor Soler, que viria a acontecer em julho de 1910, e a quem Gondra
procurava neutralizar como concorrente na eleição presidencial que se
aproximava. Enquanto isso, companheiros do ministro da Guerra, coronel
Albino Jara, estimulavam sua candidatura a presidente. Comentava-se,
informou Guerra Duval no início de 1910, que o Exército estava dividido
em dois grupos, um, mais poderoso, liderado por Jara, e outro nucleado
em torno do coronel Patrício A. Escobar e composto, em sua maior parte,
SRURÀFLDLVLQIHULRUHV483.
Enquanto isso, as relações entre o Brasil e o Paraguai continuavam
SRXFR ÁXtGDV (P ÀQV GH MDQHLUR 5LR %UDQFR LQVWUXLX *XHUUD 'XYDO
a indagar a Gondra quando seria enviado um novo representante para
assumir a Legação paraguaia no Rio de Janeiro, acéfala há ano e meio.
O chanceler queria saber se a representação paraguaia fora suprimida e,
HP FDVR DÀUPDWLYR R %UDVLO IDULD R PHVPR FRP D VXD HP $VVXQomR 2
representante brasileiro passaria a ser, então, o cônsul, que acumularia a
função de encarregado de negócios484.
Guerra Duval expôs a Gondra as indagações de Rio Branco,
DFUHVFHQWDQGRTXHDYDFkQFLDGD/HJDomRSDUDJXDLDQR5LRGH-DQHLURHUD
indício de falta de consideração. Esta, acrescentou, parecia mais veemente
com as publicações caluniosas ao Brasil aparecidas no El Diário, tido como
yUJmRGH*RQGUDRXLQVSLUDGRSRUHOH*RQGUD´FRQVWUDQJLGRµUHVSRQGHX
ser ele quem tinha queixas da imprensa brasileira, sempre agressiva com o
governo paraguaio, inclusive o Jornal do Commércio, que, disse com acerto,
HUDyUJmRRÀFLRVRGH5LR%UDQFR485.
O encontro entre Guerra Duval e Gondra tornou-se ainda mais
tenso, quando o paraguaio acusou as autoridades de Mato Grosso de
IDYRUiYHLVjVXEOHYDomRGRVFRORUDGRVDÀUPDQGRGLVSRUGHSURYDVQHVVH
sentido. O diplomata brasileiro contestou estranhando que, tendo provas,
o chanceler paraguaio não tomasse a iniciativa de apresentar a acusação
contra essa falta grave. Respondeu Gondra que, em reconhecimento
j FRUUHomR GR JRYHUQR EUDVLOHLUR HP WDLV DFRQWHFLPHQWRV QmR TXLVHUD
demandar apuração de responsabilidades de autoridades subalternas
ou estaduais. Guerra Duval, porém, retorquiu com dureza inusitada,
483
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Id., of. res 11, 2a. Sec., Assunção, 22.11.1909. Ibid. Id., of. res 1, 2a. Sec., Assunção, 4.1.1910. Ibid., 201-2-13.
RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. s/n., 29.1.1910. Ibid., MDBATR, 202-1-18.
DUVAL para RIO BRANCO, of. res. 4, 2a. sec., Assunção, 2.2.1910. Ibid., MDBAOE, 201-2-13.
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HPERUD DR ID]rOR DFDEDVVH SRU UHFRQKHFHU D SURFHGrQFLD GD DFXVDomR
DÀUPDQGRTXH´VHULDPXLWRJHQHURVDHVVDGHFLVmRVHVHWLYHVVHJXDUGDGR
VLOrQFLRVREUHWmRPHOLQGURVRDVVXQWRHPYH]GHODQoiORjSXEOLFLGDGH
RIHUHFHQGRSDVWRjLQWULJDHjPDOHGLFrQFLDµ486.
*RQGUDQmRVHGHXSRUYHQFLGR$ÀUPRXTXHDSUHVHQWDUDSURYDV
FRQWUD(OHXWpULR&RUUrDHTXH*DVWmRGD&XQKDSURPHWHUDSXQLORRTXH
não ocorreu, ao que lhe foi contra-argumentado que as cartas apresentadas
QmR IRUDP FRQVLGHUDGDV FRPR SURYDV *XHUUD 'XYDO YROWRX HQWmR j
questão do preenchimento da Legação na capital carioca e escutou que
as demais Legações paraguaias não haviam sido providas por falta de
UHFXUVRV ÀQDQFHLURV PDV TXH D &KDQFHODULD HVSHUDYD ID]rOR HP DEULO
O diplomata relembrou a possibilidade de Assunção passar a contar
somente com um Cônsul brasileiro, ao que Gondra retorquiu dizendo-se
profundamente nacionalista e grande amigo do Brasil487.
Logo em seguida, a Legação brasileira informou que Eusebio
$\DODMRYHPSUHVLGHQWHGD&kPDUDGH'HSXWDGRVSDUWLUDSDUDR5LRGH
Janeiro. Nessa cidade ele assinaria contrato de empréstimo de um milhão
GH OLEUDV HVWHUOLQDV ´QHJRFLDGR SRU WHOpJUDIR HQWUH *RQGUD H 0DXULFH
&DXYLQ UHSUHVHQWDQWH GH FDSLWDOLVWDV HVWUDQJHLURVµ 3ROtWLFRV RÀFLDOLVWDV
espalharam em Assunção a falsa versão de que o Brasil apoiava esse
empréstimo. Faziam-no porque, havendo dúvidas do sucesso dessa
RSHUDomRÀQDQFHLUDRJRYHUQRSDUDJXDLRSUHSDUDYDWHUUHQRSDUDSOHLWHDU
XP HPSUpVWLPR D %XHQRV $LUHV ´UHFRUUHQGR PDLV XPD YH] j YHOKD H
FRQKHFLGDWUHWDGHRSRUR%UDVLOj$UJHQWLQDµ488.
0DXULFH &DXYLQ EDQTXHLUR EULWkQLFR GH RULJHP IUDQFHVD
chegou ao Rio de Janeiro nos últimos meses de 1909, onde fundou a
8QLmR )LQDQFHLUD $QJOR%UD]LOHLUD SDUD LQWHUPHGLDU HPSUpVWLPRV
sul-americanos na Europa. Por essa época os jornais noticiaram que o
Congresso paraguaio autorizara o Executivo a contratar empréstimos,
oferecendo em garantia rendas aduaneiras. Cauvin utilizou-se, então, de
Vicente de Ouro Preto, que estabelecera relações pessoais com Manuel
*RQGUD TXDQGR HVWH FKHÀDUD D /HJDomR SDUDJXDLD QR 5LR GH -DQHLUR
2XUR3UHWRFRQÀUPRXMXQWRD*RQGUDTXHDOHLVHULDDSOLFDGDHFRORFRXR
HP FRQWDWR FRP D 8QLmR )LQDQFHLUD $SyV ORQJD WURFD GH WHOHJUDPDV
entre as duas partes, foram acertadas as bases de um empréstimo para
o governo paraguaio. Este nomeou, em 31 de outubro de 1910, Eusebio
Ayala para ir ao Rio de Janeiro tratar do assunto. Da capital brasileira
486
487
488

Idem.
Id.
Idem.
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$\DODSDUWLXSDUDD(XURSDHPFRPSDQKLDGH&DXYLQSDUDÀQDOL]DUR
empréstimo de um milhão de libras esterlinas para Assunção. A operação
ÀQDQFHLUDSRUpPIRLDGLDGDGHYLGRDRJROSHGHHVWDGRQR3DUDJXDLHj
instabilidade política na Europa489.
4XDQWRjSROtWLFDLQWHUQDSDUDJXDLDRJRYHUQRQmRWUDQVLJLXFRPD
oposição, embora os radicais estivessem cônscios de sua fraqueza eleitoral
HGHTXHGLÀFLOPHQWHYHQFHULDPDVHOHLo}HV7DOIDWRIRUDFRQVWDWDGRSRU
Gondra, em visita que fez ao interior nos meses de agosto e setembro de
1908. Daí, talvez, o motivo da perseguição governamental, desde aquela
pSRFDDRVFRORUDGRVHFtYLFRV(VWHV~OWLPRVWLQKDP´SRGHURVRVDPLJRV
QD $UJHQWLQDµ H HVSHUDYDP D SUy[LPD DXVrQFLD GR SDtV GR SUHVLGHQWH
Sáenz Peña, contrário a intervir em assuntos paraguaios. Nessa ocasião,
os cívicos buscariam os auxílios argentinos necessários para uma invasão.
&HFtOLR%iH]FRQÀDYDQHVVDDMXGD490.
Em abril de 1910 o governo paraguaio começou a movimentar
tropas, aguardando invasão de revolucionários vindos da Argentina. Esses
eventuais invasores não teriam condições de permanecer muito tempo
em território paraguaio, mas, segundo Guerra Duval, cumpririam seu
objetivo, que era o de inviabilizar o empréstimo externo de um milhão de
libras pelo governo guarani. Os poucos oposicionistas que permaneciam
em Assunção – a maioria havia partido nos dias anteriores – continuavam
DUHFHEHU´SRULQWHUPpGLRGD/HJDomRDUJHQWLQDµFDUWDVRWLPLVWDVGHVHXV
aliados exilados491.
1R FDPSR RSRVLFLRQLVWD UHLQDYD ´JUDYH GHVDFRUGRµ HQWUH -RVp
Gill e seus correligionários, o que retardava a invasão. Gill demonstrara
imperícia militar na batalha de Laureles, na revolução de setembro de
1909. Agora, em 1910, esse caudilho colorado, apoiado pelo Dr. Vidal,
Governador de Corrientes, tentou impor-se no comando dos revoltosos.
1mRRFRQVHJXLQGR*LOODIDVWRXVHGDFRQVSLUDomRTXHDVVLPÀFRXHP
suspenso. O governo paraguaio saía fortalecido dos acontecimentos: o
risco de uma revolta lhe estava sendo útil, pois a ameaça comum impedia
GLVVLGrQFLDVHQWUHRVUDGLFDLV492.
Em 14 de maio houve reunião dos expoentes radicais para preparar
a convenção do partido que escolheria, no dia seguinte, o candidato
a presidente. Num primeiro momento Manuel Gondra recusou sua
indicação para a disputa, levando o coronel Albino Jara a reivindicá-la para
si, apesar da oposição de Modesto Guggiari. Para ganhar tempo, os que
489
490
491
492

OURO PRETO, Vicente. Negócio do Paraguay. A Época, Rio de Janeiro, 20.9.1912, p. 2. BN, Micr. PR-SPR-145(1)
DUVAL para RIO BRANCO, Of. Res 6 e 7, 2a. Sec., Assunção, ambos de 11.3.1910. AHI, MDBAOE, 201-2-13.
Idem, of. res. 9 e 19, 2a. Sec., Assunção, 18 e 28.4.1910. Ibidem.
Id., of. 31., 2a. Sec., Assunção, 8.5.1910. Ibid.
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VHRSXQKDPjFDQGLGDWXUDGRPLOLWDUUHVROYHUDPVXIUDJDUQD&RQYHQomR
a fórmula Gondra-Gaona. Contavam que Gondra, eleito presidente,
renunciaria ao cargo e o Executivo seria comandado pelo vice-presidente.
Informou a Legação brasileira que os amigos de Jara preparavam-se para
DJLU´HQHUJLFDPHQWHµFRQWUDWDOGHFLVmR493.
(PPDLRR3DUDJXDLHQYLRXXPDGHOHJDomRFKHÀDGDSHORVPLQLVWURV
da Guerra e do Interior, respectivamente Albino Jara e Adolfo Riquelme,
SDUD SDUWLFLSDU GDV FRPHPRUDo}HV GR FHQWHQiULR GD LQGHSHQGrQFLD
argentina. Em Buenos Aires, esses dois ministros aproveitaram para
aproximar-se dos generais Ferreira e Caballero, em busca de um pacto de
conciliação, que seria promovido pela Chancelaria argentina494.
*XHUUD'XYDOHUDFpWLFRTXDQWRjREWHQomRGHVVHSDFWRHQDKLSyWHVH
de chegar-se a um acordo, teria curta duração. Isto porque, argumentou,
HVVHV SROtWLFRV XQLDPVH SDVVDJHLUDPHQWH GHYLGR j QHFHVVLGDGH GH XP
HPSUpVWLPR HVWUDQJHLUR PDV HP EUHYH VXDV ´SHTXHQLQDV DPELo}HVµ RV
separaria novamente, desencadeando a revolução. Para Guerra Duval, a
instabilidade política paraguaia somente seria superada com a ascensão
DR SRGHU ´GH XP KRPHP SRSXODU H IRUWH TXH DLQGD QmR DSDUHFHXµ495.
$VVLPRHVSHUDGRSDFWRVHTXHUFKHJRXDVHUFRQFOXtGRGHYLGRjRSRVLomR
GH*RQGUDHGRVTXH´FRPDYLQGDGHFRQFRUUHQWHVPDLVDSWRVWHPHP
SHUGHURVFDUJRVS~EOLFRVTXHXVXIUXHPµ496.
A essa altura Gondra aceitara resolutamente sua candidatura a
presidente, obtendo a promessa de apoio por parte de Jara. A demora
de Gondra em tomar tal decisão tinha como objetivo ganhar tempo,
HYLWDQGR JUDQGH RSRVLomR j VXD FDQGLGDWXUD H HVFDSDQGR GH DFXVDo}HV
sobre sua inconstitucionalidade. Manuel Gondra nascera na Argentina e
a Constituição exigia que o presidente fosse paraguaio nato e sua demora
em aceitar a candidatura permitira que a de Jara fosse apresentada. Esta,
SRUpPHUDREMHWRGHJUDQGHUHVLVWrQFLDH´WRGRVµYROWDUDPVHSDUD*RQGUD
FRPR´RVDOYDGRUGDVLWXDomRHQLQJXpPSHQVRXPDLVTXHHPDSODQDUOKH
RFDPLQKRSDUDHYLWDUPDOPDLRUµ497.
Em 22 de outubro o Congresso paraguaio proclamou a eleição
de Manuel Gondra para presidente e de Juan Bautista Gaona para Vice.
493
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Id., of. res 11, 2a. Sec., Assunção, 17.5.1910. Ibid.
Na ocasião, Jara comportou-se bizarramente e, conforme relato posterior da Legação brasileira em Buenos Aires,
endividou-se, perdendo em jogo no Circulo de Armas grande soma de dinheiro (“muitos milhares de pesos”), mais do
que dispunha. Os comentários eram de que o dinheiro perdido por Jara provinha dos cofres do governo paraguaio e
destinava-se à compra de uma torpedeira. Além disso, “o coronel Jara bebia escandalosamente”. SOUZA SANTOS para
RIO BRANCO, of. res. 2, 2a. sec., Buenos Aires, 20.1.911. Ibid., MDBBAOE, 206-2-9.
DUVAL para RIO BRANCO, of. 33, 2a. sec., Assunção, 3.6.1910. Ibid., MDBAOE, 201-2-13.
Idem, Of. 35, 2a. Sec., Assunção, 24.6.1910. Ibidem.
Id., of. 38, 2a. Sec., Assunção, 7.7.1910. Ibid.
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A Constituição exigia número mínimo de presentes para tal proclamação,
TXyUXP TXH QmR IRL DOFDQoDGR HP SULPHLUD YRWDomR GHYLGR j DXVrQFLD
GH GHSXWDGRV ´MDULVWDVµ 1RYD YRWDomR IRL UHDOL]DGD SHOR &RQJUHVVR
alcançando Gondra o escrutínio necessário498.
O jornal colorado El Tiempo questionou a legalidade da
eleição presidencial. Denunciou que a Constituição fora violada, pois
determinava que o presidente da República podia expedir a carta de
naturalização de estrangeiros após o Congresso declará-los em condição
de obter a nacionalidade paraguaia. Lembrou o jornal que Gondra nascera
HP&RUULHQWHVÀOKRGHSDLDUJHQWLQRHPmHSDUDJXDLDHTXHIRUDHOHLWR
presidente sem que o Congresso estudasse e aprovasse o expediente
de sua naturalização e o Executivo outorgasse a carta respectiva. Já El
DiárioSURFXURXPDJQLÀFDUDPDQLIHVWDomRSRSXODUGHDSRLRjHOHLomRGH
Gondra, organizada pelos radicais499. Esse ato contara, na verdade, com
XQVPDQLIHVWDQWHVGRVTXDLVRX´HUDPKRPHQVGHVFDOoRVµ
RX VHMD FDPSRQHVHV GD ]RQDO UXUDO SUy[LPD j FDSLWDO500, mobilizados
pelo governo.
'H WRGR PRGR 0DQXHO *RQGUD DVVXPLX D 3UHVLGrQFLD GD
5HS~EOLFD HP  GH QRYHPEUR GH  $QWHV SRUpP LQÁXHQFLDGR SRU
DPLJRVTXHLQVLQXDYDPTXHRFRURQHO-DUDLPSRULDVXDLQÁXrQFLDDRQRYR
JRYHUQRRSUHVLGHQWHHOHLWRTXLVHQYLiORSDUDD(XURSD´HPPLVVmREHP
UHPXQHUDGDµ501. Jara resistiu e, no dia da posse, Gondra foi intimado pelo
militar, aquartelado em atitude ameaçadora, a repô-lo na Pasta da Guerra,
bem como a José A. Ortiz no Ministério da Fazenda502. Gondra acabou por
ceder e seu governo começou caracterizado pela tibieza.
Os aliados de Gondra, desejosos de eliminar Jara do quadro político,
buscavam apoio no próprio Exército. Em 14 de janeiro, julgando-se fortes,
essas pessoas convenceram o presidente a exigir de Jara a reposição do
&RPDQGDQWH 0HQGR]D j IUHQWH GD a zona militar, que compreendia
Assunção, e que fora removido pelo ministro da Guerra para Encarnación.
Planejava-se que, diante da esperada recusa de Jara, este seria substituído
498
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Id., of. 53 e 56, 2a. sec., Assunção, 27.10 e 8.11.1910. Ibid.
A La Nación - La carta de naturalización del Señor Gondra. El Tiempo, Asunción, 11.11.1910. Recorte anexo ao Of. 57,
2a. Sec., Assunção, 14.11.1910.
La manifestación realizada ayer a honor de los Señores Gondra y Gaona, alcanzó todos los contornos de un acto popular
brillante y significativo. El Diario, Asunción, 7.11.1910. Recortes anexos ao ofício da nota seguinte.
DUVAL para RIO BRANCO, of. 56, 2a. sec., Assunção, 8.11.1910. AHI, MDBAOE, 201-2-13.
Idem, Of. 61, 2a Sec., Assunção, 14.12.1910. Ibidem.
FREIRE ESTÉVES, pp. 115-116.
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QD 3DVWD GD *XHUUD SHOR SUySULR 0HQGR]D 2 SODQR IRL DGLDGR ´SRU
XPDGDVFRVWXPHLUDVLUUHVROXo}HVGR6U*RQGUDµHQTXDQWR-DUDIRLGHOH
informado, mas manteve-se inerte, temeroso de que a opinião pública
resistisse a uma ação violenta de sua parte. No dia 16, o deputado Marcos
&DEDOOHUR&RGDVHRFRPDQGDQWH&DUORV*RLEXU~´WDOYH]RVVHXVDPLJRV
PDLVDWLYRVµFRQYHQFHUDPRPLQLVWURGD*XHUUDDGDURJROSHGH(VWDGR
naquele momento mesmo. Na madrugada de 16 para 17 de janeiro, com as
WURSDVHRÀFLDLVJRQGULVWDVPLQRULWiULRVLPRELOL]DGRV-DUDHQYLRXXPD
intimação a Gondra. Este deveria afastar todos os seus correligionários de
cargos públicos, a começar por Adolfo Riquelme, ministro do Interior e
desafeto de Jara, ao qual também se submeteriam todos os assuntos nos
quais julgasse necessário intervir. Na manhã do dia 17, Manuel Gondra,
VHPSURPRYHUTXDOTXHUUHVLVWrQFLDUHQXQFLRXj3UHVLGrQFLD503.
Sobre Gondra, de quem não era admirador, escreveu Arturo
%UD\TXH´DFRELoDGRRXURQmRPDQFKRXVXDVPmRVQHPSHUWXUERXVXDV
KRUDVµ 1mR HUD SRXFR PDV WDPEpP QmR HUD VXÀFLHQWH SRLV XP FKHIH
de Estado deve estar preparado para impor sua autoridade quando
GHVDÀDGR*RQGUDFRQWXGRTXHYROWDULDj3UHVLGrQFLDQRLQtFLRGDGpFDGD
GHWLQKD´KRUURUDWXGRTXHH[LJLVVHGHFLVmRRXGHÀQLomRSUHIHULQGR
VHFRQIRUPDUFRPRVIDWRVDDIURQWiORVHYHQFrORVµ3DUHFHFHUWRTXHVH
Gondra tivesse resistido teria permanecido no poder, pois Jara contava
apenas com a guarnição da capital, enquanto que as zonas militares de
&RQFHSFLyQ(QFDUQDFLyQH+XPDLWiHUDPÀpLVjTXHOHSUHVLGHQWH504.

0HOKRUDGDVUHODo}HV
$DVFHQVmRGH-DUDDRSRGHUOHYRXjPHOKRULDGDVUHODo}HV%UDVLO
Paraguai. Pôde, então, o governo brasileiro chegar a um acordo com
VHX FRQJrQHUH SDUDJXDLR VREUH D VROXomR SRU DUELWUDJHP GH HYHQWXDLV
GLYHUJrQFLDV HQWUH RV GRLV SDtVHV 3{GH DLQGD REWHU D FRQFRUGkQFLD
para se conectarem os telégrafos brasileiro e paraguaio. O Itamaraty, no
HQWDQWR QmR QXWULD LOXV}HV TXDQWR j HVWDELOLGDGH GR JRYHUQR GH -DUD
sustentado unicamente pelas baionetas e sua deposição não surpreendeu
a diplomacia brasileira.
503
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DUVAL para RIO BRANCO, Of. Res. 1, 2a. Sec., Assunção, 20.1.1911. AHI, MDBAOE, 201-2-14.
BRAY, Arturo. Hombres y épocas del Paraguay. Buenos Aires, Editorial DIFUSAM, 1943, v. I., pp. 152; 153; 159. ____.
Armas y letras. Asunción: Ediciones NAPA, 1981, t. 1, p. 38.
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a) “Simpatia e amizade” para com o governo Jara505
Rio Branco parece ter encarado o golpe de Jara como novo
momento de desprestígio da América do Sul perante os países europeus
H RV (VWDGRV 8QLGRV &RPSURYDYDVH DLQGD VHX YDWLFtQLR GH  GH
que a Revolução Liberal abria precedente para outras. Ao mesmo tempo
escreveu esperar que o novo governo paraguaio tivesse com o Brasil
´SURFHGLPHQWRVDPLJiYHLVTXHQXQFDVRXEHWHUR>JRYHUQR@TXHVXFHGHX
DRGH%HQLJQR)HUUHLUDµ$HQWUDGDGH&HFtOLR%iH]H0DQXHO'RPtQJXH]
no governo Jara, como ministros, respectivamente, das Relações Exteriores
HGD-XVWLoD´GmRPHHVSHUDQoDVGHTXHFRPHoDSHUtRGRPHOKRUSDUDDV
UHODo}HVHQWUHRVGRLVSDtVHVµ506.
O governo Jara baseava-se no Exército e sua situação seria
segura enquanto contasse com apoio militar, razão pela qual os radicais
depostos tentavam atrair militares. Segundo a Legação brasileira, o fato
GHDOJXQVRÀFLDLVVROLFLWDUHPEDL[DGRVHUYLoRDWLYRHGHRXWURVVHUHP
GHSRUWDGRVH[FOXLXGDRÀFLDOLGDGHSDUDJXDLDWRGRHOHPHQWRDGYHUVRD
-DUD2VRÀFLDLVH[FOXtGRVPDQWLQKDPSRUpPLQÁXrQFLDQDVÀOHLUDVGR
([pUFLWRSDUWLFXODUPHQWHRFRURQHO(VFREDUTXHWLQKDDVFHQGrQFLDVREUH
VROGDGRV H VXERÀFLDLV -DUD SURFXURX DSRLR HP SROtWLFRV GH GLIHUHQWHV
correntes e, mesmo, pensou em fundar novo partido, mas desistiu,
IUHQWHjUHVLVWrQFLDGH&HFtOR%iH](VWHHUDGHSRLVGRSUHVLGHQWHTXHP
mais trabalhava para constituir um bloco político de apoio ao novo
governo, mas procurando dar vantagem aos cívicos. Contudo, o chefe
destes, Antonio Taboada, desautorizou qualquer composição com o
RÀFLDOLVPR H R MRUQDO El Nacional, cívico, passou a publicar artigos de
caráter oposicionista. Enquanto isso, El Tiempo, periódico colorado,
manteve postura simpática a Jara, que vinha mantendo encontros com o
general Caballero, novamente residindo em Assunção507.
Logo o caudilho colorado José Gill aderiu ao bloco de apoio ao
novo governo. O fato levou os demais colorados, adversários desse
caudilho, a se oporem ao modo como estava sendo implantada a base
política de sustentação a Jara. Já os liberais cívicos assumiram a condição
de oposição. Para o representante brasileiro, porém, a posição dos
SDUWLGRVSROtWLFRVHUDGHPHQRULPSRUWkQFLDVHR([pUFLWRSHUPDQHFHVVH
ÀHO D -DUD 'HPRQVWUDQGR TXDLV VHULDP DV SUiWLFDV GR QRYR JRYHUQR
eleitores que compareceram a uma assembleia oposicionista em Villarrica
505
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RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. 40, 19.3.1911. AHI, MDBATR, 202-1-18.
Idem, of. 1, Rio de Janeiro, 24.1.1911. Ibidem, MDBAD, 202-1-18.
DUVAL para RIO BRANCO, of. res. 2, 2a. sec., Assunção, 4.3.1911. Ibid., MDBAOE, 201-2-14.
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foram recrutados para o serviço militar. A lei permitia o recrutamento,
PDVGHYLGRjYLROrQFLDHPSUHJDGDHDRXWURVGHVDFRUGRVRPLQLVWURGR
Interior, Ibarra Legal, demitiu-se508.
No plano externo, melhoraram as relações brasileiro-paraguaias.
O chanceler Cecilio Báez concordou com a proposta de Rio Branco de
retomar as negociações sobre o tratado de arbitragem, paralisadas sob os
JRYHUQRVUDGLFDLV5LR%UDQFRUHVSRQVDELOL]DYD*RQGUDSHODVGLÀFXOGDGHV
que impediram concluir, anteriormente, a convenção de arbitramento. Por
esse motivo, se Gondra tivesse permanecido como presidente do Paraguai,
o Brasil, que já tinha 28 desses tratados assinados com outros países, não
teria renovado as negociações em torno do assunto509.
A Chancelaria brasileira apresentou ao governo paraguaio dois
projetos de arbitragem. Cecílio Báez mostrou-se de acordo com aquele igual
DRVFRQFOXtGRVFRP)UDQoD*Um%UHWDQKDH(VWDGRV8QLGRV%iH]DSHQDV
solicitou fosse alterado um dos artigos, para não limitar a arbitragem
VRPHQWH D TXHVW}HV GH FDUiWHU MXUtGLFR RX UHODWLYDV j LQWHUSUHWDomR GH
tratados em vigor. Propôs o chanceler paraguaio que a arbitragem também
VHHVWHQGHVVH´VREUHTXHVW}HVGHIDWRµ3DUD*XHUUD'XYDODSURSRVWDGH
alteração atendia ao orgulho de Báez que não aceitava nenhum projeto
VHPQHOHLQWURGX]LUDOJXPDPRGLÀFDomR5LR%UDQFRDFHLWRXGHLPHGLDWR
a proposta do chanceler paraguaio510.
$ ´&RQYHQomR GH $UELWUDPHQWR HQWUH RV (VWDGRV 8QLGRV GR
%UDVLOHR3DUDJXDLµIRLDVVLQDGDHP$VVXQomRHPSRU*XHUUD
Duval e Cecílio Báez. O Tratado, com validade de dez anos, contava com
quatro artigos e estabelecia que os desacordos entre os dois países seriam
submetidos ao Tribunal Permanente de Arbitragem de Haya. Se uma
parte o desejasse, poderia indicar como árbitro um chefe de Estado ou um
governo amigo, bem como poderia eleger mais de um árbitro511.
$VERDVUHODo}HVWDPEpPVHPDQLIHVWDUDPQDSULPHLUDDXGLrQFLD
de Guerra Duval com Jara. Este, na ocasião, disse que planejava fazer
VHX JRYHUQR DSUR[LPDUVH LJXDOPHQWH ´H QHVWH LJXDOPHQWH LQVLVWLX
GLYHUVDVYH]HVµGR%UDVLOHGD$UJHQWLQD-DUDOHPEURXD*XHUUD'XYDO
as cordiais relações pessoais entre ambos e autorizou-o a pedir-lhe
DXGLrQFLD SDUWLFXODU VHPSUH TXH SUHFLVDVVH VHP UHFRUUHU SDUD WDQWR
508
509
510
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Idem, of. 3, 2a. sec., Assunção, 10.2.1911. Ibid.
RIO BRANCO para DUVAL, Of. 2, Rio de Janeiro, 26.1.1911. Ibid., MDBAD, 202-1-2.
DUVAL para RIO BRANCO, of. 4, 2a. sec., Assunção, 10.2.1911. Ibid, MDBAOE, 201-2-14. Idem, tel. cifr. 9, Assunção,
9.2.1911. Ibid., MDBATE, 202-1-10. RIO BRANCO para DUVAL, tel. 6, 10.2.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-18.
“Convenção de Arbitramento entre os Estados Unidos do Brasil e o Paraguay”, Assunção, 24.2.1911. Anexo ao of. 7, 2a.
Sec., Assunção, 24.2.1911. Ibid., MDBAOE, 201-2-14.
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ao Ministério das Relações Exteriores. O presidente também mencionou
´FRP DJUDGRµ j compra da concessão da ferrovia Transparaguaya por
empresa brasileira512.
A concessão a que Jara se referia fora comprada da Ferrocarril
Paraguayo pela Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande,
representada por J. de Oliveira Sampaio. Tratava-se da concessão para
a construção de uma linha ferroviária entre Assunção e Iguaçú que
a Ferrocarril Paraguayo recebera em junho de 1909, sob a condição de
apresentar estudos e mapas com as condições completas da obra até abril
de 1911. Como tais estudos não estavam sendo feitos, o governo Navero,
para facilitar a compra da concessão pela São Paulo-Rio Grande, prorrogou
HPVHLVPHVHVVHXSUD]RGHHQWUHJD$/HJDomREUDVLOHLUDRÀFLDOPHQWHQmR
LQWHUIHULXQDFRPSUDPDV´GLVFUHWDPHQWHµ*XHUUD'XYDOIDFLOLWRXWDQWR
quanto pôde, a tarefa de Oliveira Sampaio513.
A concessão da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, por sua vez,
fora comprada, em 1906, pela Brazil Railway Company. Nesse mesmo ano
WLYHUDOXJDUQDFDSLWDOEUDVLOHLUDD7HUFHLUD&RQIHUrQFLD3DQ$PHULFDQD
com a presença de Elihu Root, Secretário de Estado norte-americano.
Tal ideia entusiasmou o capitalista dessa mesma nacionalidade Percival
Farquhar, que iniciara suas atividades no Brasil ao comprar, em 1904, a
Rio de Janeiro Light & Power, ampliando, a partir de então, suas atividades
empresariais no país. No mesmo ano de 1906, Farquhar, com o apoio de
um sindicato poderoso composto por outros capitalistas norte-americanos,
fundou a Brazil Railway Co.FRPFDSLWDOGH86PLOK}HVTXHFRPVHGH
HP0DLQHQRV(VWDGRV8QLGRVIXQFLRQDYDFRPRholding de um império
ferroviário. Recorrendo também a capitais europeus, Farquhar arrendou
em 1907, em São Paulo, as ferrovias Paulista e Mogiana. Esse capitalista,
com diferentes sócios, dominou, assim, a parte principal do sistema
IHUURYLiULRSDXOLVWDjH[FHomRGDSão Paulo Railway que monopolizava o
seu trecho mais lucrativo, ligando São Paulo ao porto de Santos514.
Pela compra da concessão da linha ferroviária entre Assunção e
Iguaçu, a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande pagou a Andrés R. Tary,
IUDQFrVVyFLRPDLRUHUHSUHVHQWDQWHGDFerrocarril Paraguayo na transação,
40.000 libras esterlinas. Destas, £ 5.000 em dinheiro, outras £ 10.000 em
GHErQWXUHV H DLQGD   HP Do}HV RUGLQiULDV GD FRPSDQKLD TXH VH
organizaria para a construção da Estrada de Ferro Transparaguaia. A
FRPSDQKLD EUDVLOHLUD UHVWLWXLX DLQGD j Ferrocarril Paraguayo a quantia
512
513
514

DUVAL para RIO BRANCO, of. 2, 1a. sec., Assunção, 17.2.1911. Ibid.
Idem, of. 16, 3a. Sec., Assunção, 31.10.1910. Ibid.
SINGER, Paul. O Brasil no Contexto do Capitalismo Internacional, 1889-1930 in : FAUSTO, Bóris (org.). História Geral
da Civilização Brasileira. 5.ed. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1989, t. III, v. 1, pp. 379-382.
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de 40.000 pesos-ouro que esta depositara no Banco de la República, como
garantia junto ao governo paraguaio do cumprimento dos termos da
concessão515.
As facilidades oferecidas pelo governo radical para essa venda
LQVHULDPVH VHJXQGR +HUNHQ .UDXHU HP FRQWH[WR PDLRU QD TXDO D
Paraguay Central Railway Company era parte prejudicada. Em 1910 as
ÀQDQoDVGD3&5&VHDJUDYDUDPHVHXJUDQGHDFLRQLVWD0DQRHO5RGUtJXH]
estava convencido de que contra ela existia uma vasta conspiração
RÀFLDOGRVUDGLFDLVQRJRYHUQR$3&5&SHUGHXDFRQFRUUrQFLDSDUDD
exploração da energia elétrica em Assunção, assim como a de serviço de
bondes elétricos516.
$VGLÀFXOGDGHVGRUHJLPHUDGLFDOQmRYLQKDPVyGDVULYDOLGDGHV
inter e intrapartidárias, mas, também, da combinação destas com interesses
HVSHFtÀFRV GH IRUWHV JUXSRV HFRQ{PLFRV +DYLD QmR Vy PDQREUDV GH
0DQRHO5RGUtJXH]HRXWURVOLJDGRVjParaguay Central Railway Company,
FRPRWDPEpPGRJUXSRIUDQFrVTXHFRQWURODYDRBanco Francés del Río de
la Plata, com importante presença no Paraguai por intermédio do Banco
de la República(P*RQGUDDÀUPRXDRPLQLVWUREULWkQLFR7RZQOH\
residente em Buenos Aires e em visita a Assunção, que o fracasso
paraguaio, por duas vezes, em obter um empréstimo em Londres se devia
jKRVWLOLGDGHGDTXHOHJUXSRIUDQFrV(VWDGHFRUUHULDGRIDWRGHRBanco de
la República deter o quase monopólio de certas atividades bancárias em
Assunção, quando um dos objetivos do empréstimo buscado na capital
EULWkQLFDHUDMXVWDPHQWHRGHFRQVHJXLUIXQGRVSDUDS{UÀPDHVVDVLWXDomR
1DVSDODYUDVGH+HUNHQ.UDXHU´FRORUDGRVFtYLFRVUDGLFDOHVDUJHQWLQRV
EUDVLOHLURVÀQDQFLVWDVHPSUHViULRVPLOLWDUHVHFLYLOHVFDGDTXDOWHFLDRV
ÀRVGHVXDSUySULDFRQVSLUDomRQDDSDUHQWHFDOPDTXHUHLQDYDQRSDtVHP
PHDGRVGHµ517.
A disputa por concessões ferroviárias no Paraguai inseria-se,
DLQGDQRFRQWH[WRGDULYDOLGDGHDQJORQRUWHDPHULFDQDSHODDVFHQGrQFLD
na América do Sul. A Paraguay Central Railway Company era registrada em
Londres, com complexa estrutura acionária. A Estrada de Ferro São PauloRio Grande, por sua vez, era controlada pela Brazil Railway Co. (BRC) e
)DUTXKDUHUDWLGRFRPRSHULJRVRLQLPLJRGRVLQWHUHVVHVEULWkQLFRVQR5LR
da Prata por empresários e diplomatas desta nacionalidade. Em janeiro
515

516
517

DUVAL para RIO BRANCO, of. 16, 3a. sec., Assunção, 31.10.1910. AHI, MDBAOE, 201-2-14, “9° Cartório Fonseca Hermes,
Rio de Janeiro - Escritura de 21.9.1910 - transferência que faz Andrés R. TARY, francês, para Cia. Estrada de Ferro São
Paulo - Rio Grande - concessão Asunción-Iguassú.” Anexo a: Frederico de CARVALHO, Diretor-Geral do Ministério das
Relações Exteriores, para DUVAL, of. 7, 3a. sec., Rio de Janeiro, 11.10.1910. Idem, MDBAD, 202-1-2.
HERKEN KRAUER, p. 53.
Idem, pp. 52-53.
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de 1911, Londres autorizou seu Ministro Residente em Buenos Aires, e
acreditado também em Assunção, a atender os reclamos de proteção de
5RGULJXH]SRUVHUEULWkQLFDD3&5&518.
O maior obstáculo de Farquhar para conectar a ferrovia paraguaia
com a rede ferroviária brasileira eram as 20.000 ações da Paraguay Central
Railway Company em mãos de Manuel Rodríguez e o investimento na
empresa do governo argentino. Rodríguez buscou o apoio da Argentina
FRP R ÀP GH REWHU ÀQDQFLDPHQWR SDUD DPSOLDU OLQKDV GD 3&5& GH
modo a contrabalançar a expansão ferroviária no sudoeste brasileiro.
&RQWXGR VHJXQGR LQIRUPH VHFUHWR GR PLQLVWUR EULWkQLFR HP %XHQRV
Aires, Townley, datado de 30 de janeiro de 1911, ao tomar conhecimento
GDVLWXDomRRSUHVLGHQWH5RTXH6iHQ]3HxDDÀUPRXTXHDVDtGDQDWXUDO
do comércio paraguaio era por meio de um porto no litoral sul brasileiro
HDLQGDTXHR%UDVLOWLQKDJHRJUDÀFDPHQWHLQÁXrQFLDSUHSRQGHUDQWH
sobre o Paraguai519.
Sáenz Peña, desse modo, deu um golpe fatal na expansão da PCRC
para leste. Rodríguez aceitou, então, a oferta de compra feita pela Brazil
Railway Co. YHQGHQGROKH  Do}HV SHOD VRPD j YLVWD GH 
OLEUDVHVWHUOLQDV)LFRXHVWDEHOHFLGDDLQGDDYHQGDj%5&GDVDo}HV
restantes em posse de Rodríguez, em caso de seu falecimento ou no caso
GHGHVHMDUYHQGrODVDRSUHoRGHRLWROLEUDVSRUDomR6HJXQGR7RZQOH\
com esse acordo a administração da PCRC permaneceu a mesma, mas
a linha ferroviária passou, necessariamente, para controle da BRC, em
prejuízo político e cultural da Argentina. Para o jornal argentino La Prensa
as ferrovias paraguaias tinham sido incorporadas pelo sistema ferroviário
brasileiro520. A partir de então, Manuel Rodríguez tornou-se representante
de Farquhar.
Os planos de Farquhar não se restringiram ao Paraguai. Na
Bolívia a Brazil Railway Co. adquiriu a concessão para a construção da
ferrovia ligando Santa Cruz de la Sierra a Puerto Suárez, no rio Paraguai,
ORFDOLGDGHVLWXDGDDWUrVTXLO{PHWURVGH&RUXPEiQR0DWR*URVVR1mR
menos importante era o projeto da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, já
518

519
520

Id., pp. 20, 27, 36. Em 1909, o governo paraguaio retirou do Banco de la República a condição de agente exclusivo
do Estado. Assim, esse banco perdeu a intermediação do citado empréstimo no exterior. REGALSKY, André Martin. El
Banco Francés del Río de la Plata y su expansión en el Paraguay in: Estudios Paraguayos. Asunción: Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción”, XIV: 1-2, dic. 1986, p. 304.
Juan Carlos HERKEN KRAUER, op. cit., pp. 36-37.
Id. El Brasil en el Paraguay - Los Ferrocarriles paraguayos incorporados a los Brasileños. La Prensa, Buenos Aires,
16.2.1911. Recorte anexo ao of. 3, 2a. sec., Buenos Aires, 17.2.1911. AHI, MDBBAOE, 206-2-9.
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HPUHDOL]DomRTXHOLJDULD&RUXPEiH&DPSR*UDQGHFRPR$WOkQWLFRVRE
o controle de North Western Brazilian Co. a qual, por sua vez, era controlada
pela Brazil Railway Co521.
2 PLQLVWUR EULWkQLFR QR 5LR GH -DQHLUR :LOOLDP +DJJDUG QmR
GXYLGRX GDV LPSRUWDQWHV FRQVHTXrQFLDV HFRQ{PLFDV H SROtWLFDV GR
avanço da Brazil Railway Co. no sul do continente. Esse diplomata não
YLXFRQWXGRHPWDOH[SDQVmRDH[LVWrQFLDGHDSRLRGLUHWRRXLQGLUHWRGR
governo brasileiro. Já Farquhar talvez tivesse percebido a possibilidade de
seus projetos se converterem em centro da tradicional disputa argentinoEUDVLOHLUD SHOD LQÁXrQFLD QR 3UDWD $ÀQDO RV MRUQDLV GH %XHQRV $LUHV
UHDJLUDP j FRPSUD GH Do}HV GD Paraguay Central Railway Co. pela Brazil
Railway Co. $VVLP SDUD DFDOPDU RV kQLPRV GHVVHV FUtWLFRV )DUTXKDU
viajou em março de 1911 para Buenos Aires, para acelerar investimentos
seus na Argentina522.
2 JRYHUQR EUDVLOHLUR HVWDYD GH IDWR DOKHLR jV DWLYLGDGHV GH
)DUTXKDU7DQWRHUDDVVLPTXHHPPDLRGH5LR%UDQFRVROLFLWRXj
/HJDomREUDVLOHLUDQR3DUDJXDLFRQÀUPDUDVLQIRUPDo}HVTXHUHFHEHUDGH
Buenos Aires, de que a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande perdera a
concessão do Ferrocarril Transparaguayo por não ter apresentado estudos
técnicos sobre sua construção. A resposta foi a de que aquela companhia
deixara caducar a concessão, suspendendo, desde fevereiro, os estudos da
construção da linha entre Assunção e Villarrica, fazendo-os apenas deste
~OWLPRSRQWRDWpDIURQWHLUD7DOVXVSHQVmRGHUDVH´SURYDYHOPHQWHµGH
DFRUGRFRPD3&5&HIRUDRUGHQDGDjFRPLVVmRWpFQLFDHP$VVXQomRTXH
elaborava os estudos. Por esse motivo, Guerra Duval julgou desnecessário
FRPXQLFDURIDWRD5LR%UDQFRPDV´VHPHIRVVHSHGLGRHXWHULDIDFLOPHQWH
FRQVHJXLGRSURUURJDomRGRSUD]Rµ523.
A Chancelaria argentina, por sua vez, foi informada, por sua
/HJDomR QR 5LR GH -DQHLUR GH TXH )DUTXKDU ´WLQKD HP VXDV PmRVµ R
sistema ferroviário do sul do Brasil e obtivera, também, a concessão do
Ferrocarril Transparaguayo. Farquhar, segundo essa Legação, trabalhava
QR %UDVLO FRP R JUXSR GH FDSLWDOLVWDV RUJDQL]DGRV QD 8QLmR )LQDQFHLUD
Anglo-Brasileira, composta, por esse capitalista norte-americano, pelo
IUDQFrV /DIRQ H SHORV EUDVLOHLURV -RmR 7HL[HLUD 6RDUHV &DUORV 6DPSDLR
521
522
523

HERKEN KRAUER, p. 44.
Idem, pp. 42, 44.
RIO BRANCO para DUVAL, tel. 67, 15.5.1911. AHI, MDBATR, 202-1-18. DUVAL para RIO BRANCO, tel. 66, 15.5.1911.
Idem, MDBATE, 202-1-10.
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3HGUR1RODVFRH-XVWR)HUUHLUDRVTXDLV´KiGH]DQRVH[HUFHPLQÁXrQFLD
decisiva em todas as concessões e construções de ferrovias autorizadas
SHORJRYHUQRGR%UDVLOµ524.
Os negócios ferroviários e sua importante repercussão na vida
política paraguaia não despertaram o interesse da Legação brasileira.
Suas análises centravam-se nas disputas pessoais pelo poder e na
tradicional preocupação geopolítica da busca, pela Argentina, de
LQÁXrQFLDQR3DUDJXDL
Enquanto isso, no Paraguai, Manuel Gondra, após a queda de seu
governo, asilou-se na Argentina. Em Assunção o radicalismo passou para
a liderança de Adolfo Riquelme e Eduardo Schaerer, fundadores do jornal
El Diário$PERVXWLOL]DQGRVHGDLQÁXrQFLDTXHPDQWLYHUDPQR([pUFLWR
iniciaram um movimento armado para repor Gondra no poder, contando,
para tanto, com duas bases, uma em Concepción e outra em Misiones.
Riquelme tomou parte do norte do país e, da cidade de Concepción, lançou
a proclamação revolucionária, enquanto Schaerer foi para a Argentina, em
busca de apoio525.
A revolta era exclusivamente radical. O general Caballero e seus
DPLJRVPDQWLYHUDPSRVWXUDVLPSiWLFDDRJRYHUQRHPFXMDVÀOHLUDVOXWDYDP
RVGRLVÀOKRVGHVVHPLOLWDUFRORUDGR526. A Legação brasileira apontou que,
FRP D VXEOHYDomR RFRUUHUDP DOJXPDV GHVHUo}HV GDV KRVWHV RÀFLDOLVWDV
7DO IDWR FDUHFLD GH VLJQLÀFDGR PLOLWDU PDV DVVXPLD LPSRUWkQFLD PRUDO
´FRPRSURYDGDGHVRUJDQL]DomRHGHVOHDOGDGHUHLQDQWHVQRH[pUFLWRHQD
SROtFLDµLQGLFDQGRDSRVVLELOLGDGHGHQRYDVWUDLo}HV527.
O governo paraguaio não dispunha de marinha e, para movimentar
WURSDV H FRPEDWHU RV UHYROWRVRV UHTXLVLWRX WUrV QDYLRV DUJHQWLQRV
atracados no porto de Assunção. As autoridades paraguaias sustentavam
que tinham direito a fazer essas requisições e, mais, que também os
rebeldes estavam tomando embarcações estrangeiras para seu uso. A
Legação brasileira solicitou instruções ao Rio de Janeiro sobre tal fato,
obtendo como resposta que nem o governo paraguaio, nem os revoltosos
podiam requisitar navios brasileiros528.
Ao mesmo tempo o Brasil reforçou sua presença naval no rio
Paraguai. O monitor Pernambuco estava fundeado na baía de Assunção
H D ÁRWLOKD GH 0DWR *URVVR VHGLDGD HP &RUXPEi UHFHEHX RUGHQV GH
524
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Julio FERNÁNDEZ para Ernesto BOSCH, nota 323, conf., Rio de Janeiro, 11.10.1911. AMRECIC, Guerra de la Triple Alianza
[sic], Cx. 4, Expediente 5.
FREIRE ESTEVES, pp. 118-119.
DUVAL para RIO BRANCO, tel. cifr. 28, Assunção, 4.3.1911. AHI, MDATE, 202-1-10.
Idem, of. 9, 2a. sec., Assunção, 3.3.1911. Ibidem, MDBAOE, 201-2-14
Id., tel. cifr. 17, Assunção, 28.2.1911. Ibid., MDBATE, 202-1-10.

187

FRANCISCO DORATIOTO

descer o rio e proteger os navios mercantes brasileiros que navegavam
QDiUHDFRQÁDJUDGD'R5LRGH-DQHLURSRUVXDYH]SDUWLUDPRFUX]DGRU
Tiradentes e dois destróieres rumo ao país guarani529.
Em Concepción os revoltosos haviam detido o vapor brasileiro
,JXDWHPLFRPSDVVDJHLURVHQWUHHOHVYiULRVRÀFLDLVGR([pUFLWREUDVLOHLUR
TXHLDPGR0DWR*URVVRSDUDR5LRGH-DQHLUR8PGRVRÀFLDLVFRQVHJXLX
SDVVDUXPWHOHJUDPDj/HJDomREUDVLOHLUDLQIRUPDQGRTXHRVSDVVDJHLURV
HVWDYDP VRIUHQGR ´RV PDLRUHV YH[DPHVµ 6XSXQKDVH TXH GRLV RXWURV
paquetes do Lloyd Brasileiro também estivessem detidos pelos revoltosos.
)UHQWH D WDLV FLUFXQVWkQFLDV 5LR %UDQFR LQVWUXLX *XHUUD 'XYDO GH TXH
apenas na presença do Cônsul do Brasil as autoridades paraguaias
poderiam subir a bordo para examinar carga e passageiros. No caso
de passageiros suspeitos, eles seriam devolvidos ao porto de origem, o
PHVPRRFRUUHQGRFRPDVPHUFDGRULDV´RXPHVPRID]HQGRGHVHPEDUFDU
FDUJDVHI{UDUPDPHQWR>H@PXQLo}HVµ530.
5LR %UDQFR UHDÀUPRX SRUWDQWR D SROtWLFD TXH HVWDEHOHFHUD
TXDQGR GD UHYROXomR GH  5DWLÀFRX R SULQFtSLR GH UHFRQKHFLPHQWR
ao governo legal e de neutralidade do Brasil, mas inovou ao buscar uma
verdadeira ação comum com a Argentina. Guerra Duval foi instruído a
FRPXQLFDU D &HFtOR %iH] TXH R %UDVLO SXVHUD D IURQWHLUD VRE YLJLOkQFLD
(onde as autoridades tinham ordens de dissolver grupos armados de
paraguaios que tentassem organizar-se em território brasileiro). Em
WHOHJUDPDVHJXLQWHRFKDQFHOHUEUDVLOHLURDÀUPRXVHUYR]FRUUHQWHTXHR
governo paraguaio atribuía ao Rio de Janeiro parcialidade em favor dos
UHYROXFLRQiULRV5LR%UDQFRDÀUPRXHVSHUDUVHUHVVDXPDQRWtFLDIDOVDH
TXH-DUDHVHX0LQLVWpULRDFUHGLWDVVHP´HPQRVVRGHVHMRGHUHVWDEHOHFHU
>D@ RUGHPµ 2 UHSUHVHQWDQWH EUDVLOHLUR FRPXQLFRX HQWmR DR JRYHUQR
paraguaio os desejos de restabelecimento da ordem e da paz531.
Com a Argentina, Rio Branco buscou estabelecer uma posição
FRPXP SDUD HYLWDU DSRLRV H[WHUQRV jV SDUWHV HP OXWD QR 3DUDJXDL $
Legação brasileira em Buenos Aires recebeu instrução de combinar com
o governo argentino uma atuação sincronizada entre as respectivas
representações e comandantes navais no Paraguai, os quais deveriam
UHFHEHULQVWUXo}HVVHPHOKDQWHV5LR%UDQFRRUGHQRXTXHVHFRPXQLFDVVHj
Chancelaria argentina que o Brasil desejava manter perfeita neutralidade
529
530
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RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. 20 e 22, ambos de 4.3.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-18.
DUVAL para RIO BRANCO, tel. cifr. 29, Assunção, 7.3.1911. Ibid., MDBATE, 202-1-10. RIO BRANCO para DUVAL, tel.
cifr. 25, 6.3.1911. Id., MDBATR, 202-1-18.
DUVAL para RIO BRANCO, tel. cifr. 17, Assunção, 28.2.1911. Ibid, MDBATE, 202-1-10.RIO BRANCO para DUVAL, tel.
cifr. 16 e 17, 1 e 2.3.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-18. DUVAL para RIO BRANCO, tel. cifr. 21, Assunção, 3.3.1911. Ibid.,
MDBATE, 202-1-10.
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na luta paraguaia e que procurava impedir que por suas fronteiras
passassem recursos em direção ao país guarani. Também foi comunicado
a Buenos Aires que o governo brasileiro era contra que, tanto o governo
paraguaio, como os rebeldes, requisitassem navios estrangeiros. Em
UHVSRVWDD$UJHQWLQDPRVWURXVHGH´SHUIHLWRDFRUGRµFRPR%UDVLO532.
O governo argentino tinha posição ponderada quanto aos
acontecimentos no Paraguai, o que facilitou esse acordo com o Brasil. Já
anteriormente, o Ministério de Guerra argentino ordenara ao comandante
da torpedeira ThorneHPiJXDVSDUDJXDLDVPDQWHUVHQHXWURQRFRQÁLWR
JXDUDQL H D DWXDU ´FRP FLUFXQVSHFomR H WDWRµ SDUD HYLWDU FRQÁLWRV GH
FDUiWHULQWHUQDFLRQDOµ533.
A postura comum brasileiro-argentina no Paraguai era facilitada
SHORÀPGRPDQGDWRSUHVLGHQFLDOGH-RVp)LJXHURD$OFRUWDDYHVVRDXP
HQWHQGLPHQWR FRP R %UDVLO 1R ÀQDO GH  5RTXH 6iHQ] 3HxD WRPRX
posse como presidente da Argentina, ato para o qual o governo brasileiro
enviou uma delegação especial, quando, meses antes, estivera ausente
QDV FRPHPRUDo}HV GR FHQWHQiULR GD LQGHSHQGrQFLD DUJHQWLQD 6iHQ]
3HxDWLQKDLGHLDVSUy[LPDVjVGH5LR%UDQFRHDGRWRXSRVWXUDUHFHSWLYD
ao Brasil, pois considerava que a paz sul-americana somente poderia ser
PDQWLGDFRPEDVHQXPÀUPHHQWHQGLPHQWRHQWUHRVJRYHUQRVDUJHQWLQR
e brasileiro. Sáenz Peña pensava em uma coordenação política entre o seu
SDtVHR%UDVLOSDUDFRQWUDSRUVHDRV(VWDGRV8QLGRVHSDUDFRQVWLWXLUXPD
´KHJHPRQLDGXDOµDUJHQWLQREUDVLOHLUDVREUHRFRQWLQHQWH534.
(VWDGRV 8QLGRV H $UJHQWLQD WLQKDP HFRQRPLDV FRQFRUUHQWHV QR
mercado internacional, ambas produtoras de alimentos e matérias-primas
VLPLODUHV $ UHVLVWrQFLD GRV JRYHUQRV DUJHQWLQRV DR SDQDPHULFDQLVPR
OLGHUDGR SRU :DVKLQJWRQ H j SUHVHQoD QRUWHDPHULFDQD QD $PpULFD
/DWLQD FRUUHVSRQGLD j GHIHVD GR FRPpUFLR GH VHX SDtV FRP D (XURSD
O entendimento político entre a Argentina e o Brasil, por sua vez, era
facilitado pelo fato de as duas economias serem tributárias uma da outra,
sem serem concorrentes no mercado mundial535.
Em março de 1911, Sáenz Peña enviou Ramón J. Cárcano como
DJHQWHFRQÀGHQFLDODR%UDVLOSDUDS{UÀPjFRUULGDDUPDPHQWLVWDHQWUHRV
dois países. Cárcano encontrou-se com Rio Branco e o presidente Hermes
532

533

534
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RIO BRANCO para DUVAL, retransmitindo telegrama de 4.3.1911 enviado à Legação brasileira em Buenos Aires, tel. cifr.
“28-ter-Segunda 6(B)” [março 1911]. Ibid., MDBATR, 202-1-18.
Ministro da Guerra J. P. Sáens VALIENTE para comandante da torpedeira Thorne, of. s/nº, Buenos Aires, 25.2.1911.
AMRECIC, Guerra de la Triple Alianza [sic], Caixa 7.
SCENNA, Miguel Ángel. Argentina - Brasil: cuatro siglos de rivalidad. Buenos Aires: Ediciones La Bastilla, 1975, p. 297.
BANDEIRA, Luiz A. Moniz. O Eixo Argentina-Brasil: o processo de integração da América Latina. Brasília: Editora Universidade
de Brasília, 1987. p. 19
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GD )RQVHFD FKHJDQGR D XP ´DFRUGR GH FDYDOKHLURVµ SHOR TXDO %UDVLO H
Argentina renunciaram a concluir a construção de um terceiro grande
encouraçado. Rio Branco propôs, também, um plano de ação comum
entre os dois países e o Chile para assegurar a paz na América do Sul.
Cárcano contestou que via poucas possibilidades em implementá-lo,
SRLV GHVSHUWDULD IRUWHV GHVFRQÀDQoDV QRV GHPDLV SDtVHV VXODPHULFDQRV
particularmente no Peru. O rearmamento naval argentino, ao promover
um equilíbrio com o Brasil, facilitou o redirecionamento das relações
bilaterais, sem que isso fosse visto como a vitória de uma das partes a partir
de uma posição de força536. A proposta de ação comum entre Argentina,
Brasil e Chile, idealizada já em 1908 por Rio Branco e frustrada em 1911,
IUXWLÀFRXTXDWURDQRVGHSRLVHPTXDQGRRVWUrVSDtVHVDVVLQDUDPR
chamado Tratado do ABC.
(P  GH PDUoR GH  5LR %UDQFR HQYLRX GRLV WHOHJUDPDV j
sua Legação no Paraguai. O primeiro comunicou que Brasil e Argentina
HVWDYDP HP ´SHUIHLWRµ DFRUGR VREUH RV DFRQWHFLPHQWRV SDUDJXDLRV
o segundo continha instruções. Guerra Duval não deveria, em suas
conversas com o ministro argentino e com representantes de outros
países, mostrar parcialidade em favor de Jara ou má vontade com o
governo deposto. Segundo o chanceler brasileiro, se era verdade que
0DQXHO*RQGUDGHVGHTXHSDVVRXDWHULQÁXrQFLDQRJRYHUQRSDUDJXDLR
´VHSRUWRXPDOµFRPR%UDVLOWDPEpPRHUDTXHHPVHXV~OWLPRVPHVHV
no poder esse líder radical parecia ter mudado de postura. Essa mudança,
especulou Rio Branco, decorreria da aproximação Brasil-Argentina, pois
estando os dois países em boas relações, os líderes paraguaios ver-se-iam
IRUoDGRV D DEDQGRQDU D SROtWLFD GH H[SORUDU DV ´LQLPL]DGHVµ HQWUH VHXV
maiores vizinhos. Para o chanceler brasileiro, os membros do governo Jara
LQVSLUDYDP´VHPG~YLGDµPDLRUFRQÀDQoDHVLPSDWLD7DOSHUFHSomRQR
HQWDQWR QmR GHYHULD ÀFDU SDWHQWH SDUD HYLWDU TXH R %UDVLO SUHMXGLFDVVH
sua posição com os revolucionários, que poderiam sair-se vencedores537.
Nesse telegrama, Rio Branco preocupou-se em contribuir para
manter a neutralidade argentina frente aos acontecimentos paraguaios.
O esforço da Legação brasileira no Paraguai deveria ser o de moderar e,
se possível, dissipar a má vontade que, devido a certos jornais de Buenos
$LUHVHjLQWULJDGRVHPLJUDGRVSDUDJXDLRVRJRYHUQRDUJHQWLQRSDUHFLD
WHU FRQWUD R SUHVLGHQWH -DUD *XHUUD 'XYDO GHYHULD YLYHU QD ´PHOKRU
KDUPRQLDµ FRP R UHSUHVHQWDQWH DUJHQWLQR H GR PHVPR PRGR GHYHULDP
proceder os comandantes de navios de guerra brasileiros, fundeados no
536
537

SCENNA, pp. 297-299.
RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. 28 e conf. cifr. 28-bis, ambos de 6.3.1911. AHI, MDBATR, 202-1-18.
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porto de Assunção, com relação a seus colegas argentinos. Guerra Duval
GHYHULD EXVFDU HYLWDU ´SHOR FRQVHOKR DPLJiYHO H GLVFUHWRµ TXH HVVDV
autoridades argentinas favorecessem os revolucionários538.
Para Guerra Duval o representante argentino, Martinez Ocampos,
HUD´SURÀVVLRQDOGHVDOmRµHIRUDLQGLFDGRSDUDRFDUJRSRU=HEDOORVGH
TXHP HUD DPLJR 1R LQtFLR 2FDPSRV HUD ´HQWXVLDVWDµ GR JRYHUQR -DUD
e os jornais de Buenos Aires publicaram declarações suas nesse sentido.
2FDPSRV SRUpP PXGDUD GH SRVWXUD ´WDOYH] SRUTXH RV FtYLFRV DJRUD
WrP PHQRV HVSHUDQoD GH HVFDODU R SRGHU VREUH RV RPEURV GR DWXDO
SUHVLGHQWHµ539.
No início de março, Guerra Duval não tinha dúvidas de que o
governo paraguaio venceria os sublevados, mesmo estando eles bem
armados. Os rebeldes haviam recebido, inclusive, dois canhões Krupp,
transportados pelo vapor Alemania, da companhia argentina Mihanovich,
escondidos debaixo de um carregamento de sal. Simultaneamente chegou
DR SRUWR GH $VVXQomR D GLYLVmR QDYDO DUJHQWLQD ´SDUD ID]HU FXPSULU D
H[LJrQFLDµ GH GHYROXomR GRV EDUFRV GHVVD PHVPD FRPSDQKLD TXH
haviam sido requisitados pelo governo paraguaio. Este os devolveu e
fretou outros, também de bandeira argentina540.
$/HJDomRDUJHQWLQDFRPXQLFRXFRPDQWHFHGrQFLDj&KDQFHODULD
paraguaia a chegada dessa divisão naval. O governo paraguaio solicitou
fosse sustada sua vinda, pois, atendendo ao pedido dessa representação
diplomática, iria entregar os navios mercantes argentinos que haviam sido
requisitados. Cecílio Báez disse a Guerra Duval que seu governo tomaria
FRPR´LQDPLVWRVDµDYLQGDGDVFDQKRQHLUDVDUJHQWLQDV541.
Rio Branco buscou desarmar a tensão entre os governos paraguaio
HDUJHQWLQRTXHDÀUPRXVHULDEHQpÀFDDRVVXEOHYDGRV1RPHVPRGLD
do envio do telegrama, comunicando a conversa com Báez, Guerra Duval
recebeu resposta do chanceler brasileiro. Nela dizia-se que o governo
SDUDJXDLRVDELDTXHR%UDVLOHVWDYD´QDVPHOKRUHVUHODo}HVGHDPL]DGHµ
FRPD$UJHQWLQDHHVWDYDF{QVFLRWDPEpP´TXHVRPRV>@VLQFHURVDPLJRV
GR 3DUDJXDL VHP SUHIHUrQFLDV >SRU@ SDUWLGRVµ 5LR %UDQFR FRPXQLFRX
que o Brasil estava em entendimentos com a Argentina com o objetivo
de ambos os países manterem neutralidade na luta. Outro objetivo era o
de impedir que os revolucionários se apoderassem navios estrangeiros,
prática esta também vedada ao governo paraguaio542.
538
539
540
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542

Idem, tel. cifr. 28-bis. Ibidem.
DUVAL para RIO BRANCO, of. 11, 2a. sec., Assunção, 17.3.1911. Ibid, MDBAOE, 201-2-14.
DUVAL para RIO BRANCO, of. 10, 2a. sec., Assunção, 10.3.1911. Ibid.
Idem, tel. cifr. 25, 5.3.1911. Ibid., MDBATE, 202-1-10
RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. 22-bis, 5.3.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-18.
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Guerra Duval foi instruído a comentar com Báez,
´FRQÀGHQFLDOPHQWHµ TXH VHULD LPSUXGHQWH $VVXQomR QmR DWHQGHU DV
H[LJrQFLDV DUJHQWLQDV 5LR %UDQFR VXJHULX LQFOXVLYH D H[SOLFDomR TXH
Báez deveria encaminhar: os barcos argentinos tinham sido requisitados
porque, de outro modo, os revolucionários obteriam vantagem no
WUDQVSRUWH ÁXYLDO $LQGD VHJXQGR HVVD VXJHVWmR DV DXWRULGDGHV
paraguaias deveriam demonstrar estarem prontas a devolver esses navios
desde que o Brasil e a Argentina, interessados na livre navegação do rio
Paraguai, também se opusessem a que os revolucionários se servissem das
embarcações estrangeiras que estavam detendo. Aconselhou Rio Branco
ao governo paraguaio declarar-se pronto a indenizar os proprietários
daqueles barcos requisitados. Dias depois, também os rebeldes devolviam
16 navios argentinos que tinham consigo543.
Rio Branco foi hábil. Do governo argentino obteve a neutralidade
que, ao cortar qualquer apoio externo aos sublevados, criou situação
favorável ao governo paraguaio. Para este, por outro lado, apresentou a
proibição de requisição de navios estrangeiros como iniciativa tomada
principalmente contra os sublevados. Essa proibição, no entanto, mantinha
livre a navegação do rio Paraguai, meio importante de contato do Brasil
com o Mato Grosso. Evitou-se, também, um precedente que viesse a
MXVWLÀFDUHPRXWUDVDJLWDo}HVSROtWLFDVQRSDtVJXDUDQLQRYDUHTXLVLomR
GH QDYLRV HVWUDQJHLURV ( HUD FRUUHWD D DÀUPDomR GH 5LR %UDQFR GH TXH
D QHXWUDOLGDGH DUJHQWLQREUDVLOHLUD QR FRQÁLWR SDUDJXDLR HUD YDQWDMRVD
DR JRYHUQR -DUD $ÀQDO SULYDGD D UHYROXomR GH QDYLRV ´QmR WHUi FRPR
transportar forças pelo rio ao passo que o governo creio que pode dispôr
GHDOJXQVQDYLRVµ544.
Esses esclarecimentos de Rio Branco não afastaram suspeitas do
JRYHUQR SDUDJXDLR (P PHDGRV GH PDUoR R MRUQDO RÀFLRVR El Monitor
publicou que a presença das divisões navais brasileira e argentina no
3DUDJXDL ID]LD VXSRU XPD LQWHUYHQomR FRQMXQWD DWHQWDWyULD j VREHUDQLD
nacional. Rio Branco reagiu e orientou Guerra Duval a esclarecer ao
governo paraguaio que a presença de belonaves brasileiras era necessária
para proteger os navios mercantes. Ademais, argumentou o chanceler,
D GLYLVmR QDYDO EUDVLOHLUD MXVWLÀFDYDVH DLQGD PDLV FRP D FKHJDGD GRV
navios de guerra argentinos. Isto porque as duas forças navais poderiam
ÀVFDOL]DUVH PXWXDPHQWH REULJDQGR VHXV FRPDQGDQWHV D FXPSULUHP
rigorosamente as ordens de manter a neutralidade, que tinham de
seus respectivos governos. Não era intenção do presidente Sáenz Peña
543
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DUVAL para RIO BRANCO, tel. 34, 10.3.1911. Ibid., MDBATE, 202-1-10
RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. 38-bis, 14.3.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-18.
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LQWHUYLU QR FRQÁLWR SDUDJXDLR H VH SUHWHQGHVVH ID]rOR ´R %UDVLO R QmR
DFRPSDQKDULD HP VHPHOKDQWH SROtWLFDµ 5LR %UDQFR LQVWUXLX *XHUUD
'XYDODFRQÀGHQFLDUD&HFtOLR%iH]HDRSUHVLGHQWH-DUDTXHHVWLYHVVHP
VHJXURV ´GD QRVVD VLPSDWLD H DPL]DGH H GR QRVVR VLQFHUR GHVHMR GH YHU
UHVWDEHOHFLGDHFRQVROLGDGDDRUGHPµ545.
-DUDGHXHVVDVPHVPDVJDUDQWLDVGHVLPSDWLDHDPL]DGHj$UJHQWLQD
Em 18 de março, o presidente paraguaio jantou com o Vice-almirante
Eduardo O’Connor, comandante da divisão naval argentina, a bordo da
QDXFDSLWkQLDRosário1DRFDVLmR-DUDIH]MXUDVGHDPL]DGHj$UJHQWLQDH
PDQLIHVWRXVHXGHVHMRGHSURPRYHU´DTXDOTXHUSUHoRµDDSUR[LPDomR
HQWUHRVGRLVSDtVHVHPDLVGLVVH´TXHHUDWDODDVFHQGrQFLDGRPLQLVWUR
DUJHQWLQRHPVHX*RYHUQRTXHHOHQmRSHGLDPDVRUGHQDYDµ546.
As tropas de Jara venceram os revoltosos em várias batalhas,
fuzilando os prisioneiros rebeldes, inclusive Riquelme547. Os chefes
sublevados que se encontravam em Villa del Rosário asilaram-se no
navio de guerra brasileiro Gustavo Sampaio, que, em lugar de dirigir-se
para Porto Murtinho, localidade mato-grossense mais próxima, foi para
Assunção. Guerra Duval ordenou ao comandante do navio deixá-lo longe
da terra e pediu instruções a Rio Branco, que ordenou fossem os asilados
levados a Corumbá. Guerra Duval esteve com Jara para explicar o
ocorrido com o Gustavo Sampaio. Nessa ocasião, o presidente agradeceu
as manifestações brasileiras de amizade e em favor do restabelecimento
GD SD] FRP D YLWyULD GD DXWRULGDGH OHJDO R ´TXH FRQÀGHQFLDOPHQWH
FRQIRUPH LQVWUXo}HV GH 9 ([D >5LR %UDQFR@µ 'XYDO WUDQVPLWLUD D -DUD
durante a rebelião548.

b) A deposição de Jara
Terminada a sublevação, o governo paraguaio preocupou-se em
lotar sua Legação no Rio de Janeiro, de há muito acéfala. Rio Branco
concordou com o nome de Juan Silvano Godoi para esse cargo, lembrando
545

546

547

548

DUVAL para RIO BRANCO, tel. 43, Assunção, 17.3.1911. Ibid., MDBATE, 202-1-10. RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr.
40, Assunção, 19.3.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-18.
Eduardo O’CONNOR para ministro da Guerra VALIENTE, Assunção, Nota s/nº, 20.3.1911. AMRECIC, Guerra de la Triple
Alianza, [sic] Caixa 7.
Riquelme, que viera de Concepción para atacar Assunção e fora batido, tentou fugir em 17 de março, de barco, para a
Argentina. Porém ele foi aprisionado e, horas depois, fuzilado, pelas costas, por um pelotão legalista. FREIRE ESTEVES,
pp. 118-119.
DUVAL para RIO BRANCO, of. 12, 2a. sec., Assunção, 24.3.1911. AHI, MDBAOE, 201-2-14.
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que este estivera, na década anterior, no Rio de Janeiro, por pouco tempo
H HP PLVVmR QmR RÀFLDO H TXH SXEOLFDUD ´MXt]R LQMXVWRµ VREUH R %UDVLO
Ressaltou, também, que há pouco Godoi publicara no jornal La Prensa, de
%XHQRV$LUHVQRYDVRSLQL}HVDYHVVDVDR%UDVLO´PDVpLQWHOLJHQWHHHVWRX
SHUVXDGLGR>GHTXH@PRGLÀFDUiDTXLRSLQL}HVDQWLJDVµ549. A passagem de
Godoi pelo Rio de Janeiro foi fugaz. Ao apresentar suas credenciais fez
um discurso, de conhecimento prévio de Jara, com conceitos negativos
j$UJHQWLQD$ÀUPRXTXHDSyVDGHUURWDQDJXHUUDHPR3DUDJXDL
somente conseguiu conservar vasta extensão do Chaco Ocidental,
UHLYLQGLFDGR SHOD $UJHQWLQD JUDoDV j LQWHUYHQomR GD GLSORPDFLD
brasileira. O governo argentino reagiu pressionando Jara, que enviou a
Godoi telegrama desaprovando seu pronunciamento e chamando-o de
volta a Assunção550.
No plano político interno, o presidente Jara abandonou a ideia de
um bloco de apoio, insistindo na necessidade de se fundar um partido
para respaldar seu governo. Os cívicos e radicais, que estavam dispostos a
participar desse bloco, recusaram-se a deixar suas agrupações partidárias
e os colorados, que tinham estado próximos a Jara, dele se distanciaram.
(P WRUQR GR SUHVLGHQWH SDUDJXDLR DSRQWRX *XHUUD 'XYDO ´YDLVH
ID]HQGRXPYD]LRFDGDYH]PDLRUµ'HSRLVGDYLWyULDVREUHRVVXEOHYDGRV
UDGLFDLV -DUD WRUQRXVH PDLV ´YROXQWDULRVRµ H[LJLQGR TXH VXDV RUGHQV
fossem cumpridas militarmente, sem observações ou conselhos por parte
de seus auxiliares551.
&HFtOLR %iH] H 0DQXHO 'RPtQJXH] QmR WLQKDP LQÁXrQFLD VREUH
decisões importantes do governo. Os cívicos haviam desistido de chegar
a um acordo com Jara e, na Argentina, buscavam meios para derrubá-lo,
provavelmente unidos aos radicais. A imprensa de Buenos Aires, por
VXDYH]DWDFDYDYLROHQWDPHQWHRJRYHUQRSDUDJXDLRHIRUD´XPÀDVFRµD
´PLVVmRFRQÀGHQFLDOµGRPLQLVWURGD)D]HQGD2UWL]jFDSLWDODUJHQWLQD
HPEXVFDGHUHFXUVRVÀQDQFHLURV-iR([pUFLWRSDUDJXDLRSHUPDQHFLDÀHOD
Jara, mas não havia segurança da atitude futura das tropas. Desse quadro
Guerra Duval concluiu com, notável acerto quanto ao que ocorreria nos
meses seguintes, que:
549
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Idem, tel. cifr. 51, Assunção, 25.3.1911. Ibidem, MDBATE, 202-1-10. RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. 48, 28.3.1911.
Ibid., MDBATR, 202-1-18.
FREIRE ESTEVES, p. 119. Diplomacia Paraguaya - El ministro Godoy en el Brasil - Los Discursos Criticados. La Prensa,
Buenos Aires, 4.7.1911. Recorte anexo ao of. 27, 2a. Sec., Buenos Aires, 8.7.1911. AHI, MDBBAOE, 206-2-9. JARA para
GODÓI, Tel. s/d [junho 1911]. Cópia arquivada em AHI, MDBATR, 202-1-18.
DUVAL para RIO BRANCO, of. res. 4, 2a. Sec., Assunção, 18.4.1911. Ibidem, MDBAOE, 201-2-14.
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$ LPSUHVVmR JHUDO H MXVWLÀFDGD p GH LQVWDELOLGDGH GD VLWXDomR H HX WHPR
que, se o coronel Jara não se mantiver no poder, nenhum governo que o
substitua possa, ao menos nos primeiros tempos, manter a ordem e impedir
a anarquia552.

Assunção fervilhava com boatos, intrigas e conspirações. Jara
estava sem apoio político e o Congresso se evitava hostilizá-lo para não
ser fechado também nada fazia em seu favor. Em meados de junho de
1911 o ministro da Guerra, coronel Carlos Goiburú, desentendeu-se com
o presidente. Havia várias conspirações em andamento e falava-se, então,
abertamente, da necessidade do assassinato de Jara como solução para a
crise política553.
Ao mesmo tempo em que acompanhava a degradação da situação
política paraguaia, a Legação brasileira, atendendo a ordens do Rio de
Janeiro, tomou iniciativas nas relações bilaterais. Propôs-se ao chanceler
Cecílo Báez a assinatura de um Tratado Complementar para demarcar
a fronteira do rio Apa até Bahía Negra. A demarcação não havia ainda
sido feita porque o Chaco, até essa baía, fora reclamado, até 1876, pela
$UJHQWLQD FRQWLQXDQGR D VrOR SHOD %ROtYLD %iH] FRQFRUGRX FRP D
proposta, preferindo que o assunto fosse negociado em Assunção554.
Mostrou-se de acordo, também, com a sugestão de Rio Branco de se
estender o telégrafo paraguaio até a margem do Apa, em São Carlos,
VH QHFHVViULR j FXVWD GR %UDVLO SDUD XQLU DV OLQKDV WHOHJUiÀFDV GRV GRLV
países. As autoridades paraguaias enviaram, então, material e pessoal
para estabelecer essa união, o que implicava em instalar quilômetros de
ÀRVQRPHLRGDÁRUHVWD555.
Enquanto isso, as diferentes conspirações articuladas contra Jara
aguardavam ocasião oportuna para se concretizarem, o que ocorreu por
RFDVLmRGRHVFkQGDORVH[XDOHPTXHRSUHVLGHQWHVHHQYROYHX(PÀQVGH
junho a mãe da artista de opereta Lidia Panisi procurou a Legação brasileira
HFRQWRXTXHQRGLDDPEDVKDYLDPLGRDFRQYLWHjFDVDGRSUHVLGHQWH
GD5HS~EOLFDjVKRUDV/iFKHJDQGRDPmHIRLDJDUUDGDHDPRUGDoDGD
SRU VROGDGRV H D ÀOKD ´EUXWDOL]DGDµ GHVPDLRX H ´FUr WHU VLGR YLRODGD
552
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Idem.
Id., res. 5 e 6, 2a. sec., Assunção, 5.5 e 12.6.1911. Ibid.
RIO BRANCO para DUVAL, tel. 58, 12.5.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-18. DUVAL para RIO BRANCO, of. 21, 2a. sec.,
Assunção, 25.5.1911. Ibid., MDBAOE, 201-2-14.
RIO BRANCO para DUVAL, tel. 56, 6.5.1911. Ibid. DUVAL para RIO BRANCO, tel. 75, Assunção, 30.5.1911. Ibid., MDBATE,
202-1-10.
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SRU-DUDµ$PmHGHFODURXTXHDPEDVKDYLDPQDVFLGRHP3RUWR$OHJUH
VHQGRRSDLGH/LGLDXPLWDOLDQR(ODVQRHQWDQWRQmRIDODYDPSRUWXJXrV
e tinham passaporte da Itália. Guerra Duval recomendou-lhes, então, que
procurassem a Legação desse país e pediu instruções ao Itamaraty556.
Rio Branco viu na denúncia uma tentativa de chantagem ou
´LQYHQomRGHKLVWpULFDµ*XHUUD'XYDOIRLLQVWUXtGRDQmRWRPDULQLFLDWLYD
no caso, mesmo porque as queixosas não tinham qualquer documento
que comprovasse serem brasileiras557.
(P  GH MXQKR D SROtFLD LQYDGLX DV RÀFLQDV GR MRUQDO
oposicionista El Diario, inutilizando a edição desse dia. Nela havia a
narração do caso Panisi, assinada pela mãe denunciante, acompanhada
GH FySLD GR FRQYLWH HVFULWR SHOR SUHVLGHQWH -DUD SDUD D DUWLVWD LU j VXD
UHVLGrQFLD'HVHQFDGHRXVHHQWmRXPSURWHVWRFRQWUD-DUDSRUFHUFDGH
HVWXGDQWHVTXHDRSDVVDUHPjIUHQWHGR3DOiFLR3UHVLGHQFLDOIRUDP
presos e logo soltos558.
As manifestações de protesto continuaram e, no Congresso,
onde radicais e colorados eram maioria, o governo foi interpelado sobre
D LQYDVmR GD JUiÀFD GR MRUQDO El Diario. Nessa mesma noite, deputados
H VHQDGRUHV IRUDP FKDPDGRV j 3ROtFLD VHQGROKHV LPSRVWD D UHQ~QFLD
após a qual foram liberados, enquanto permaneciam presos o presidente
GD &kPDUD H RXWURV OHJLVODGRUHV 6LPXOWDQHDPHQWH UHQXQFLDUDP D VHXV
cargos os ministros das Relações Exteriores e do Interior. O Congresso,
composto unicamente pela minoria jarista, mesmo sem dispor de quórum
legal, decretou Estado de Sítio559.
Em 5 de julho, traído pelo ministro da Guerra, Cipriano Ibañez,
-DUDIRUDSUHVRHRVUDGLFDLV´DSRVVDUDPVHGRJRYHUQRµ-DUDUHQXQFLRX
j3UHVLGrQFLDVREDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVVHUSURPRYLGRDJHQHUDOVHU
HQYLDGRHPPLVVmRj(XURSDHWHUDVVHJXUDGDDSURPHVVDGHVHUHOHLWR
presidente da República para o período 1914-1918. Acordo nesse sentido
fora assinado pelos ministros da Guerra, da Fazenda, pelo presidente do
6HQDGRHSRUTXDVHWRGRVRVRÀFLDLVGRTXDUWHOGHDUWLOKDULDRQGH-DUD
estava aprisionado. O Congresso, ao qual retornaram os membros que
haviam sido obrigados a renunciar, elegeu Liberato Marcial Rojas como
presidente provisório. O coronel Jara embarcou, no dia seguinte, para a
Argentina acompanhado, no trajeto até o cais, pelo presidente provisório,
556
557
558

559

DUVAL para RIO BRANCO, tel. cifr. 81-bis, Assunção, 27.6.1911. Ibid.
RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. s/n., 29.6.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-18.
Jara disse a Guerra Duval que a artista não estivera em sua casa. O comandante do couraçado brasileiro Tiradentes
confirmou, porém, ter visto a moça entrar na residência presidencial. O representante italiano, por sua vez, ocupou-se
oficiosamente do caso, para evitar violência oficial contra as duas mulheres, que estavam sendo ameaçadas. DUVAL para
RIO BRANCO, tel. cifr. 81, Assunção, 29.6.1911. Ibid., MDBATE, 202-1-10.
Idem, tel. cifr. 82 e 83, Assunção, 1 e 3.7.1911. Ibidem.
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SHOR 0LQLVWpULR H SHOD RÀFLDOLGDGH 1D RFDVLmR R PLQLVWUR GD *XHUUD
fez um discurso e Jara retribuiu, sendo aplaudido pelas autoridades
SUHVHQWHVHQTXDQWRRVSRSXODUHVQRFDLVJULWDYDP´PRUUDRWLUDQRµ560.
Quanto ao compromisso acima citado, Guerra Duval informou que não
KDYLDSRUSDUWHGRVVHXVVLJQDWiULRV´QHQKXPDLQWHQomRµGHFXPSULOR
totalmente561.
As instruções de Rio Branco a Guerra Duval nesses acontecimentos
QmR LQRYDUDP 2 UHSUHVHQWDQWH EUDVLOHLUR IRL LQVWUXtGR D PDQWHU ´ERD
LQWHOLJrQFLDµ FRP RV UHSUHVHQWDQWHV DUJHQWLQR H QRUWHDPHULFDQR 2
%DUmRUHDÀUPRXTXHR%UDVLOQmRSRVVXtDSDUWLGRQR3DUDJXDLHTXHFDVR
o governo radical fosse reconhecido pelo Congresso, o Rio de Janeiro
WDPEpP R IDULD ´GHSRLV GH FRQYHQFLGR TXH HVWi DFHLWR SHOD QDomRµ
Caso houvesse guerra civil, a posição brasileira seria de neutralidade562.
A queda de Jara, porém, não apresentou problemas para a Legação
brasileira, os quais surgiram, em realidade, com a guerra civil que se
seguiria nos meses seguintes.
(P DQiOLVH UHWURVSHFWLYD D /HJDomR EUDVLOHLUD FODVVLÀFRX FRPR
previsível o ocorrido, pois o Exército era o único apoio de Jara, que estava
j PHUFr ´GR SULPHLUR FDSLWmR TXH VRXEHVVH SODQHMDU XP JROSHµ 2 FDVR
3DQLVL²TXH´QXQFDÀFRXEHPFODURVHHUDRXQmRGHFKDQWDJHPµ²SURYRFRX
tal volume de protestos contra Jara, que seus amigos, na esperança de
PDQWHUHPVHQRSRGHU´GHOLEHUDUDPVDFULÀFiORµ>DRFRURQHOSUHVLGHQWH@
dando o golpe de Estado. O ministro da Guerra Cipriano Ibañez planejou
UHFRQFLOLDUVHFRPRVJRQGULVWDVDÀPGHREWHUDSRLRSDUDVXDFDQGLGDWXUD
presidencial. Por esse motivo, a chamado de Ibañez, líderes gondristas
foram ao Quartel de Artilharia e, julgando-se senhores da situação,
exigiram condições duríssimas para seus adversários políticos. Tais
H[LJrQFLDV OHYDUDP DWp PHVPR RV RÀFLDLV GH DUWLOKDULD ´RV YHUGDGHLURV
iUELWURVGRPRPHQWRµDVHQWLUHPVHDPHDoDGRVHYROWDUHPDDSUR[LPDUVH
GH -DUD R TXH UHVXOWRX QR ´HVWUDQKR FRPSURPLVVRµ DVVLQDGR TXDQGR
de sua renúncia. Oriunda dessa contramarcha de última hora surgiu a
HVFROKDGH/LEHUDWR5RMDVSDUDSUHVLGHQWHDSRLDGRSRUHVVHVRÀFLDLVHP
oposição a Ibañez e sustentado pelos radicais gondristas563.

560
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Id., tel. 84, 85 e 86, Assunção, 5 (os dois primeiros) e 6.7.1911. Ibid.
Id., tel. cifr. 92, Assunção, 12.7.1911. Ibid.
RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. s/n., 6.7.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-18.
DUVAL para RIO BRANCO, of. res. 8, 2a. sec., Assunção, 17.7.1911. Ibid., MDBAOE, 201-2-14.
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3 - A JXHUUDFLYLOGH
A guerra civil de 1911-1912 foi um dos momentos políticos mais
DQiUTXLFRVGDKLVWyULDSDUDJXDLD$FRQÁDJUDomRFULRXDRSRUWXQLGDGH
para intervenções quer do Brasil, quer da Argentina, com as partes
HP OXWD EXVFDQGR PHVPR D LQJHUrQFLD H[WHUQD 5LR %UDQFR SRUpP
PDQWHYHHPYLJrQFLDRSULQFtSLRGHQHXWUDOLGDGHQRVDVVXQWRVLQWHUQRV
paraguaios. Postura esta também adotada pelo presidente argentino,
Roque Sáenz Peña. Os governos brasileiro e argentino atuaram de
comum acordo, mantendo-se neutros, mas garantindo os interesses
de seus cidadãos no país vizinho, bem como sustentando a livre
navegação do rio Paraguai. Contudo, nem sempre seus representantes,
diplomáticos e militares, foram absolutamente neutros, tomando
atitudes que favoreceram uma das partes em luta, particularmente os
argentinos quanto aos rebeldes radicais.

a) A precariedade do governo Rojas
Liberal Marcial Rojas, presidente provisório, era agrimensor de
SURÀVVmRGHSXWDGRUDGLFDOHLQÁXHQWHDPLJRGH-DUD)RLXPGRVPDLRUHV
RSRVLWRUHVDTXHHVVHPLOLWDUDFHLWDVVHDSURSRVWDGHPLVVmRj(XURSDGR
HQWmRSUHVLGHQWH*RQGUD5RMDVDVVXPLXD3UHVLGrQFLDHPGHMXOKRGH
1911 e, até ser derrubado em fevereiro de 1912 por seus colaboradores de
última hora, os colorados, teve seu governo caracterizado pela indecisão
nos momentos difíceis. Seu Gabinete foi composto quase exclusivamente
SRU´MDULVWDVµjH[FHomRGRFRORUDGR)HGHULFR&RGDV -XVWLoDH(GXFDomR
Pública)564.
Coincidentemente, em Mato Grosso, reinava também a
instabilidade política. Com base em informações do governador desse
(VWDGR 5LR %UDQFR FRPXQLFRX j /HJDomR HP $VVXQomR TXH %HQWR
;DYLHUSURWHJLGRSRUDXWRULGDGHVSDUDJXDLDVHQFRQWUDYDVHQDUHJLmR
fronteiriça, reunindo homens para uma nova incursão contra o governo
mato-grossense. Essas autoridades consentiam, inclusive, que o gado
roubado em Mato Grosso fosse negociado no Paraguai. Guerra Duval
UHVSRQGHX TXH %HQWR ;DYLHU VH HQFRQWUDYD Ki RLWR GLDV HP $VVXQomR
564

Os demais ministros foram: Francisco Bareiro (Fazenda), “jarista”; Alejandro Audibert (Interior), “jarista”, Teodósio
González (Relações Exteriores), “radical jarista”, coronel Américo Benítez (Guerra e Marinha), “jarista colorado”. URIZAR,
Dr. Rogelio. Los dramas de nuestra anarquía; análisis de la evolución política del Paraguay. Rosário: Taller Gráfico de la
Plaza, 1989, v. I., p. 319.
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e que estava ligado aos radicais gondristas. O governo Rojas, por sua
YH] GHX RUGHQV jV DXWRULGDGHV GD UHJLmR GD IURQWHLUD SDUD GHVDUPDU
quaisquer grupos armados vindos do Brasil565.
$/HJDomREUDVLOHLUDWLQKDGLÀFXOGDGHHPWUDWDUFRP´JRYHUQRV
HIrPHURVµ FRPR RV GR 3DUDJXDL SRLV FDGD PLQLVWUR GH 5HODo}HV
Exteriores não se responsabilizava pelos compromissos de seu
DQWHFHVVRU2VSROtWLFRVSDUDJXDLRVQmRFRPSUHHQGLDPTXHRJRYHUQR´p
a representação ininterrupta da soberania do seu país, e por isso mesmo
responsável sem descontinuidade pelos atos e compromissos dos
KRPHQV TXH VH VXFHGHP QHVVD UHSUHVHQWDomRµ 1HVVD pSRFD 7HRGyVLR
*RQ]iOH]HUDRQRYRPLQLVWURGDV5HODo}HV([WHULRUHV(OHHUD´KRPHP
GH GLQKHLURµ H UHSUHVHQWDUD ² ´H FUHLR TXH DLQGD UHSUHVHQWDµ ² D -RVp
Luiz Almeida Nogueira, Asdrubal do Nascimento e o engenheiro Maia
em um pedido de concessão ao governo paraguaio para construir estrada
GHIHUURTXHFKHJDVVHjIURQWHLUDFRPR%UDVLO566.
2JRYHUQR5RMDVQmRIXJLXjVLQDGHVHXVDQWHFHVVRUHVHMiHPGH
julho de 1911 enfrentou uma sublevação. Nesse dia os gondristas, que até
então estavam de acordo com o governo, apoiados pelo navio Triunfo, da
Marinha paraguaia, e por soldados da artilharia e da infantaria, quiseram
LPSRU DR SUHVLGHQWH D LQFRUSRUDomR DR ([pUFLWR GRV RÀFLDLV TXH VH
revoltaram em fevereiro desse mesmo ano. Exigiam, ainda, a nomeação de
partidários do gondrismo para os Ministérios da Guerra, do Interior e da
Fazenda. Os revoltosos espalharam a artilharia pela cidade e deram prazo
até meia noite, ainda de 31, para serem atendidos. O corpo diplomático
nomeou os ministros brasileiro e argentino como mediadores entre Rojas
e os sublevados. Já na madrugada de 1º de agosto os rebeldes se renderam
por crer no boato, sem fundamento, espalhado pelo governo, de que o
corpo diplomático se oporia pela força – obviamente argentina e brasileira –
ao bombardeio da capital guarani567.
´1RPRPHQWRPDLVGLItFLOµGRGLDFRORUDGRVHFtYLFRVRIHUHFHUDP
VHXDSRLRDRJRYHUQR5RMDVSRLVRVJRQGULVWDV´SHORVHXH[FOXVLYLVPR
HFUXHOGDGHFRQTXLVWDUDPPXLWRVyGLRVµ)LQGDDVXEOHYDomRRJRYHUQR
concentrou tropas em Assunção, apesar do inconveniente de aumentar
QDFLGDGHRQ~PHURGHPLOLWDUHVGHGXYLGRVDÀGHOLGDGH(QTXDQWRLVVR
565
566

567

RIO BRANCO para DUVAL, tel. 63, 9.7.1911. AHI, MDBATR, 202-1-18
DUVAL para RIO BRANCO, of. res. 2, 1a. sec., Assunção, 25.7.1911. Idem, MDBAOE, 201-2-14. Posteriormente, Teodósio
GONZÁLEZ escreveu sobre essa fracassada concessão no livro Infortúnios del Paraguay. Buenos Aires: Talleres Gráficos
J.J. Rosso, 1931.
Idem, of. res. s/n., 2a. sec., Assunção, 11.8.1911. Ibid.
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RV JRQGULVWDV FRQWLQXDUDP D FRQVSLUDU ´H GLVS}HP GH GLQKHLUR SDUD
comprar DGHV}HVGHRÀFLDLVµ568.
(PGHDJRVWRD/HJDomREUDVLOHLUDFODVVLÀFRXGH´PHOLQGURVDµD
VLWXDomR2FRURQHO-DUDVHPUHFXUVRVÀQDQFHLURVLQVWDORXVHQDIURQWHLUD
argentino-paraguaia em postura ameaçadora ao governo Provisório. O
SUHVLGHQWH5RMDVUHVROYHXHQWmRHQYLDU-DUDj$OHPDQKD´HPFRPLVVmR
GH HVWXGRVµ FRP R FRQIRUWiYHO YHQFLPHQWR GH  SHVRVRXUR DQXDLV
H[WUDtGRVGDYHUEDGRRUoDPHQWRGD5HS~EOLFDGHVWLQDGRD´FDODPLGDGHV
S~EOLFDVµ569. Embora aleatório, o recurso emergencial a tal rubrica fazia
justiça ao papel do coronel Jara na história paraguaia.
Os cívicos e colorados foram convidados pelo governo Provisório
DDSRLiOR5RMDVSHQVDYDFRQVHJXLUGHVVHPRGRPDLRULDQD&kPDUDHVHU
HVFROKLGRQDHOHLomRGHRXWXEURGHSDUDFRQWLQXDUQD3UHVLGrQFLD
da República. Os colorados estavam dispostos a dar apoio desde que
REWLYHVVHPGRLV0LQLVWpULRVHD9LFH3UHVLGrQFLD570.
$SyVDVXEOHYDomRGHMXOKRRVLPSOLFDGRVIRUDPEHQHÀFLDGRVSRU
XPD OHL GH DQLVWLD H DV OLGHUDQoDV UDGLFDLV UHWRUQDUDP D $VVXQomR 8P
setor radical, composto de gondristas e liderado por Eduardo Schaerer,
que era contrário a qualquer composição com o governo, convocou a
convenção do Partido Liberal. Outro setor do radicalismo, no entanto, que
se unira ao governo Jara e, agora, apoiava Rojas, alegando caducidade
da Comissão Central do Partido Liberal, convocou outra convenção.
Em 17 de setembro realizou-se a convenção dos radicais gondristas, que
FRQVWLWXLXXP'LUHWyULRVRED3UHVLGrQFLDGH(PLOLDQR*RQ]iOH]1DYHUR
Os radicais situacionistas também efetuaram sua convenção, elegendo
9LFWRU 6ROHU SDUD D SUHVLGrQFLD GD &RPLVVmR &HQWUDO 2 3DUWLGR /LEHUDO
Democrático, fundado em 1910 pelos liberais cívicos, por sua vez, realizou
FRQYHQomRQRGLDGHVVHPHVPRPrVHOHJHQGR$QWRQLR7DERDGDFRPR
seu presidente571.
Logo a questão de concessão, permitindo a ligação ferroviária
HQWUH %UDVLO H 3DUDJXDL UHWRUQRX j SDXWD GDV UHODo}HV HQWUH RV GRLV
países. Em telegrama de 9 de setembro, Rio Branco instruiu Guerra
'XYDODFRPRUHDJLUIUHQWHDUHVLVWrQFLDVDUJHQWLQDVGHTXHXPDHPSUHVD
brasileira obtivesse a concessão. Deveria ser mostrado ao presidente
Rojas as vantagens para o Paraguai daquela união ferroviária, ao evitar
TXHRSDtVSHUPDQHFHVVHVREWRWDOGHSHQGrQFLDFRPHUFLDOGD$UJHQWLQD
O governo brasileiro, destacou Rio Branco, jamais hostilizara a ligação
568
569
570
571

Id.
Id., of. 26, 2a. sec., Assunção, 19.8.1911. Ibid.
Id., of. 29, 2a. Sec., Assunção, 14.9.1911. Ibid.
FREIRE ESTEVES, p. 121.
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ferroviária paraguaio-argentina, que estava para ser concluída, mas
era normal esperar que o mesmo meio de transporte também existisse
com o Brasil. Lembrou Rio Branco que as autoridades brasileiras jamais
DSUHVHQWDUDP SHGLGRV RÀFLDLV GH FRQFHVV}HV TXH ´WHP SDUWLGR GH
FDSLWDOLVWDVHVWUDQJHLURVTXHWrPHPSUHJDGRGLQKHLURHPFDPLQKRVGH
IHUURFRQVWUXtGRVQR%UDVLOµ572.
Em telegrama seguinte, Rio Branco explicou que os empresários
da Cia. São Paulo- Rio Grande (entenda-se: Farquhar) detinham a
concessão que era solicitada pelo Conde Nascimento. Acrescentou
que brasileiros e capitalistas estrangeiros com interesses no Brasil já
possuíam a maioria das ações da Paraguay Central Railway Company. Este
WLQKD DXWRUL]DomR SDUD SURORQJDU OLQKD IpUUHD GH 9LOODUULFD j IURQWHLUD
com o Brasil, na altura do estado do Paraná, para entroncar com a São
3DXOR5LR*UDQGH´3RUWDQWRQmRIDYRUHoD&RQGH1DVFLPHQWRµRUGHQRX
5LR %UDQFR (P PHQVDJHP WHOHJUiÀFD GH  GH VHWHPEUR 5LR %UDQFR
DÀUPRXTXHWDOHQWURQFDPHQWRHUDGHPDLRULQWHUHVVHSDUDR3DUDJXDL
pois garantiria ao país uma via rápida de ligação comercial não só com o
%UDVLOPDVFRPD(XURSDHRV(VWDGRV8QLGRVSHOROLWRUDOEUDVLOHLUR(VVD
QRYD UHDOLGDGH VHULD EHQpÀFD SDUD R SURJUHVVR GR SDtV JXDUDQL H QmR
traria prejuízos para suas relações com a Argentina, pois as mercadorias
mais pesadas continuariam utilizando Buenos Aires como entreposto
FRPHUFLDOWHQGRHPYLVWDVHURIUHWHSHODYLDÁXYLDOVHULDPDLVEDUDWRGR
que o ferroviário573.
Rio Branco, contudo, como ele próprio reconheceu, fora induzido
a erro por informações falsas do representante da São Paulo-Rio Grande.
O senador Almeida Nogueira esclareceu que era sócio de Nascimento e
que a concessão solicitada ao governo paraguaio era diferente daquela
da PCRC, a qual se estendia até Iguaçu. Almeida Nogueira informou
que seu objetivo era entroncar o sistema ferroviário paraguaio com
o brasileiro em Salto del Guaíra, e daí ao de São Paulo. A empresa
SOHLWHDQWHHUDH[FOXVLYDPHQWHEUDVLOHLUDHVHJXQGR5LR%UDQFRDWHQGrOD
interessava tanto ao Brasil, quanto ao Paraguai. Este possuiria duas
OLJDo}HVIHUURYLiULDVFRPRYL]LQKREUDVLOHLURHFRPDFRQFRUUrQFLDHQWUH
as duas companhias, os usuários paraguaios obteriam condições mais
vantajosas de utilização do transporte ferroviário. Rio Branco cancelou,
DVVLP VXD LQVWUXomR DQWHULRU DÀUPDQGR TXH ´GHYHPRV GHVHMDU TXH
ambas [Conde do Nascimento e São Paulo-Rio Grande] sejam bem-

572
573

RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. 71, 9.9.1911. AHI, MDBATR, 202-1-19.
Idem, tels. cifr.72 e 73, 11 e 15.9.1911. Ibidem.
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VXFHGLGDVµ574. Não era uma postura realista do ponto de vista econômico,
pois o reduzido mercado interno e o diminuto comércio externo do
3DUDJXDLQmRMXVWLÀFDYDPHVVHVLQYHVWLPHQWRV
Guerra Duval procurou entender-se com o ministro do Interior,
Alejandro Audibert, que é a cabeça pensante do governo, mostrando as
vantagens econômicas da proposta da Ferrocarril Nordeste del Paraguay,
controlada pela Conde do Nascimento & Cia. Audibert comentou sobre
a pressão argentina contrária a tal concessão, mas prometeu fazer
sancionar a lei. O representante argentino soube de tais entendimentos
H FRQWUDDWDFRX VROLFLWDQGR R YHWR j OHL GH FRQFHVVmR H PRVWUDQGR DR
SUHVLGHQWH 5RMDV PDSD HP TXH ÀJXUDYD SUHWHQVD FRQH[mR GD Nordeste
del Paraguay com malha ferroviária brasileira que se interligava com a
Bolívia, o que facilitaria a invasão, por este país, do Paraguai. Nessa
H[SRVLomR R UHSUHVHQWDQWH DUJHQWLQR IRL DSRLDGR SHOR OtGHU RÀFLDOLVWD
9LFWRU 6ROHU H SHOR GU 2UWL] H[PLQLVWUR GD )D]HQGD ´DPERV FRP
JUDQGHLQÁXrQFLDQRJRYHUQRµ575.
Não houve, porém, o veto solicitado e em 2 de novembro de
1911 o ministro Audibert assinou a concessão da ferrovia Ferrocarril
Nordeste del Paraguay, entre Assunção e Salto del Guaíra e a Conde do
Nascimento & Cia., seguindo norma legal, depositou como caução 40.000
pesos-ouro no Banco Mercantil de Assunção. Para tal sucesso, Guerra
'XYDO IRL ´]HORVDPHQWH DMXGDGRµ SHOR PLQLVWUR GH 5HODo}HV ([WHULRUHV
SDUDJXDLR 7HRGyVLR *RQ]iOH] TXH ´HVWi PXLWR LQWHUHVVDGR QR QHJyFLR
FRPR DVVRFLDGR GD HPSUHVD &RQGH GR 1DVFLPHQWR  &LDµ *RQ]iOH]
de fato, acalmou Rojas quando este se mostrou impressionado com a
exposição do representante argentino e tratou, também, com Audibert
TXHDSDUHQWHPHQWHVHRSXQKDjFRQFHVVmRGDNordeste del Paraguay576.
Em outubro de 1911, graças ao respaldo de cívicos e colorados, o
&RQJUHVVRYRWRXDH[WHQVmRGRPDQGDWRGRJRYHUQR3URYLVyULRDWpRÀP
do exercício. O coronel Jara, aliás, novamente sem dinheiro, ingressou
LQFyJQLWR QR 3DUDJXDL FKHJDQGR QR GLD  GHVVH PrV QD FDSLWDO RQGH
descoberto, foi levado ao presidente, com quem conversou longamente.
Nessa ocasião Jara teria exigido 20.000 pesos-ouro para seguir para a
Europa577.
Dias depois foi descoberta nova conspiração radical. Como
FRQVHTXrQFLD R JRYHUQR 5RMDV GHSRUWRX SDUD %XHQRV $LUHV WRGRV RV
574
575
576
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Id., tel. cifr. 74, 20.9.1911. Ibid.
DUVAL para RIO BRANCO, of. res. 2, 3a. Sec., Assunção, 27.9.1911. Ibid., MDBAOE, 201-2-14.
Idem, of. 24, 1a. sec., e of. 6, 3a. Sec., Assunção, 22.10 e 4.11.1911. Ibid. Carta particular de Teodósio GONZÁLEZ para
DUVAL, Assunção, 24.9.1911. Anexo ao of. res. 2.
Id., of. res. 10, 2a. sec., Assunção, 5.10.1911. Ibid.
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expoentes do gondrismo, inclusive os militares Chirife, Schenoni e
Mendoza, nomes estes que seriam importantes nos acontecimentos que
estavam por vir. Os gondristas, que tinham grande número de deputados,
SURWHVWDUDPLQRFrQFLDDFXVDQGRRVFtYLFRVGHLQYHQWDUHPDFRQVSLUDomR578.
A situação política paraguaia constituía verdadeiro cipoal, em
que estavam exacerbados os interesses pessoais e partidários. Os cívicos
planejavam retirar-se do governo por estarem descontentes com os cargos
QHOHREWLGRV2VMDULVWDVFRP'DQLHO&RGDVjIUHQWHDPHDoDYDPHOLPLQDU
o presidente Rojas de seu movimento político, acusando-o de favorecer
os cívicos. Os radicais continuavam a conspirar, enquanto os colorados
mantinham atitude simpática com relação aos cívicos, mas esperavam a
oportunidade de aliar-se ao setor que lhes oferecesse maiores vantagens.
O único apoio real ao presidente era o de seu irmão, Emiliano Rojas,
chefe da Polícia, que dispunha de mil homens bem armados. O sucesso
de uma nova sublevação dependeria da postura do ministro da Guerra,
coronel Américo Benitez, o qual era imprevisível por ser ligado a Jara e
na revolta de fevereiro ter-se mantido indeciso até as primeiras derrotas
dos radicais579.
O presidente Rojas, em busca de apoio, inclinava-se para os
cívicos. Comentava-se da nomeação de Adolfo Soler para o Ministério
da Fazenda e de Elias Ayala para a Pasta do Interior. Guerra Duval
FRPXQLFRX TXH ´VHP DSDUHFHU WHQKR GLÀFXOWDGR >D@ QRPHDomR 6ROHUµ j
qual também se opunha um grupo governista. Soler, contudo, chegou em
 GH QRYHPEUR GD $UJHQWLQD H ´MHLWRVR H VHP HVFU~SXORVµ DSUR[LPRX
ainda mais cívicos – Partido Liberal Democrático – e colorados. Soler
estava se impondo ao presidente, quer por ameaçar que essas duas
correntes políticas abandonariam o governo, quer por prometer auxílio da
Argentina em caso de revolta dos radicais. Liberato Rojas sequer contava
FRPRDSRLRGRVMDULVWDVTXHHUDPQXPHULFDPHQWHLQVLJQLÀFDQWHV*XHUUD
'XYDOFRQWLQXRX´SRUPHLRVLQGLUHWRVµDFULDUREVWiFXORVjQRPHDomRGH
Soler para o Ministério e, simultaneamente, formou-se um grupo jarista
que a combatia. Soler, por sua vez, embarcou em 16 de novembro para
Buenos Aires e, acreditava a Legação brasileira, sem resposta decisiva do
presidente sobre uma maior participação dos cívicos no governo580.
1D UHDOLGDGH $GROIR 6ROHU UHWRUQDUD j $UJHQWLQD HP PLVVmR GH
Rojas e aí assumiu a função de ministro residente paraguaio. Na carta de
apresentação a Sáenz Peña, o presidente Rojas, ultrapassando as normas
578
579
580

Id., of. 30, 2a. sec., 11.10.1911. Ibid.
Id., of. res. 11, 2a. sec., Assunção, 10.11.1911. Ibid.
Id., of. conf. 1, 2a. sec., Assunção, 16.11.1911. Ibid.
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de credenciaPHQWR GH UHSUHVHQWDQWHV GLSORPiWLFRV FODVVLÀFRX 6ROHU GH
´DJHQWH FRQÀGHQFLDOµ 6ROHU SRU VXD YH] HVFUHYHX D 6iHQ] 3HxD TXH
desde 1908, apesar das várias mudanças de governos no Paraguai, todos
HOHV LQGHSHQGHQWH GH VXD ÀOLDomR SROtWLFD PDQWLYHUDP D ´YLUWXGHµ GH
demonstrar a amizade do país com a Argentina581.
(PÀQVGHQRYHPEURLQLFLRXVHQRYDVXEOHYDomRUDGLFDO/LGHUDGRV
por Manuel Gondra e Eduardo Schaerer, radicais fortemente armados
tomaram Humaitá no dia 23 e, em seguida, a cidade de Pilar, onde se
instalou a Junta Revolucionária que se declarou como novo governo
GRSDtV2SUHVLGHQWH5RMDVDÀUPRXD*XHUUD'XYDOHVWDUVHJXURTXHD
revolta era apoiada pela Argentina, com o objetivo de anexar o Paraguai.
O presidente pediu, então, uma aliança com o Brasil e, ainda, que este
vendesse a seu país o navio de guerra Pernambuco, fundeado na baía
de Assunção. Já o representante argentino, em longa conversa com seu
colega brasileiro, mostrou desejar a vitória dos revoltosos582.
1D YHUGDGH D QRYD UHYROXomR HUD ÀQDQFLDGD SRU XP JUXSR GH
HVSHFXODGRUHV ² XP ´VLQGLFDWRµ FRPR VH GL]LD HQWmR ² VHGLDGR HP
Buenos Aires. Era seu representante Manoel Rodríguez que, como visto,
tinha interesses na ferrovia Paraguay Central Railway Company e desejava
ter o governo paraguaio a seu serviço. Para tanto, interessava a esse
HVSHFXODGRU H D VHX JUXSR ÀQDQFLDU D WRPDGD GR SRGHU HP $VVXQomR
por uma facção política que lhe retribuísse, posteriormente, o apoio.
Durante o governo de González Navero, dirigiu-se Rodríguez ao Partido
Democrático, mais precisamente a Adolfo R. Soler e Manuel Benítez
que viviam em Buenos Aires. Após dar-lhes 30.000 pesos argentinos,
Rodríguez concluiu que tal auxílio a nada conduziria e procurou, então,
Eduardo Schaerer e garantiu-lhe os recursos pecuniários necessários
para os radicais gondristas organizarem uma revolução contra Rojas583.
2 HPSUpVWLPR GH 0DQXHO 5RGUtJXH] SHUPLWLX DR FRPLWr
revolucionário radical gondrista, instalado em Buenos Aires, comprar
armas na Europa. Foram adquiridos barcos para serem usados no controle
dos rios paraguaios, pois o governo Rojas contava somente com duas
precárias embarcações. Os conspiradores adquiriram, também, munições
HDUPDVHPTXDQWLGDGHVXÀFLHQWHSDUDHTXLSDUKRPHQV$DUWLOKDULD
revolucionária era composta por 20 canhões e 14 metralhadoras. Os
581

582
583

Liberato ROJAS para SÁENZ PEÑA, Assunção, 24.11.1911. AMRECIC, Legaciones Argentinas en América - Paraguay, Caixa
1236. Adolfo SOLER para SÁENZ PEÑA, Buenos Aires, s/d. Idem, ibidem.
DUVAL para RIO BRANCO, tel. cifr. 138, 24.11.1911. AHI, MDBATE, 202-1-10.
FREIRE ESTEVES, p. 122.
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barFRV UHYROXFLRQiULRV HUDP HTXLSDGRV FRP HVWDo}HV UDGLRWHOHJUiÀFDV
o que dava grande vantagem de movimento sobre as forças legalistas,
que não contavam com esse recurso584. Em síntese, os sublevados eram
superiores em armamento ao governo Rojas.
2V FtYLFRV HP FRQFRUGkQFLD FRP RV FRORUDGRV QHVVHV
acontecimentos, apoiaram o governo. Era opinião geral que a Argentina
respaldava a revolta e o ministro do Interior, Alejandro Audibert, atribuiu
WDOSRVWXUDDRIDWRGH%XHQRV$LUHVRSRUVHjFRQFHVVmRIHUURYLiULDDRV
investidores brasileiros que pretendiam construir a Ferrocarril Nordeste
del Paraguay 2 WLWXODU GD 3DVWD GR ,QWHULRU DÀUPRX ´WH[WXDOPHQWHµ
que se o Brasil, naquele momento, não apoiasse o presidente Rojas,
GLÀFLOPHQWHDOJXPRXWURJRYHUQRSDUDJXDLRRXVDULDDWHQGHUGHVHMRVGR
Rio de Janeiro aos quais se opusesse a Argentina585.
Para Guerra Duval era inegável a ajuda de personalidades
DUJHQWLQDV DRV UHYROWRVRV ´DLQGD TXH WDOYH] VHP SRVLomR RÀFLDO H
HVSHFLDOPHQWH GD SRGHURVD FRPSDQKLD GH QDYHJDomR 0LKDQRYLFKµ
Lembrou que, mesmo prevenido a tempo, o governo argentino não
impedira a passagem, por seus portos, de navios revolucionários586. O
GLSORPDWD LQWHUSUHWDYD TXH DÀQDO DV FRQWtQXDV UHYROWDV QR 3DUDJXDL
favoreciam a Argentina, pois levavam os jovens paraguaios fugindo
do recrutamento a se refugiarem no Chaco argentino, auxiliando a
colonização desse inóspito território. Ademais, a contínua instabilidade
política e o enfraquecimento do Paraguai faziam parecer mais realizáveis
os desejos de alguns argentinos de anexá-lo. Já o interesse da companhia
0LKDQRYLFK FRQFHQWUDYDVH HP REWHU ´D SURPHWLGD REUD GR SRUWR GD
capital e uma zona franca, destinada a abastecer Mato Grosso e aquellas
FRPDUFDVGD%ROtYLDTXHÀFDPPDLVSUy[LPDVµ587.
Guerra Duval viu como provável que a aliança entre o governo
HRVFtYLFRVOHYDVVHjPXGDQoDGDSRVLomRGD$UJHQWLQD3HORUDFLRFtQLR
desse diplomata, como os cívicos estavam enfraquecidos, Buenos Aires
optara por apoiar os radicais. A revolução, contudo, fortalecia os cívicos
no seio do governo paraguaio, que passavam a ter maior possibilidade
de chegar ao poder. Com isso, o governo poderia passar a apoiá-los, pois
seria a melhor forma de conseguir atingir seus objetivos no Paraguai588.
584
585
586
587
588

Idem.
DUVAL para RIO BRANCO, tel. cifr. 140, 25.11.1911. AHI, MDBATE, 202-1-10.
Idem, of. res. 13, 2a. Sec., Assunção, 30.11.1911. Ibidem.
Id.
Id.
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)UHQWHjQRYDUHYROXomR5LR%UDQFRPDQWHYHDSRVWXUDWUDGLFLRQDO
de neutralidade, desejando que o governo legal saísse vencedor. Ao
PHVPR WHPSR HQYLRX GH &RUXPEi WUrV FDQKRQHLUDV SDUD ÀFDUHP j
disposição da Legação brasileira589.
Os navios revoltosos ameaçavam subir o rio Paraguai e bombardear
Assunção, pondo em risco a vida e os interesses de brasileiros na cidade.
Guerra Duval solicitou instruções ao Rio de Janeiro, indagando se, nesse
FDVR PHVPR VHP D DTXLHVFrQFLD GR UHSUHVHQWDQWH DUJHQWLQR SRGHULD
WHQWDU LPSHGLU D YLROrQFLD GRV UHYROXFLRQiULRV 5LR %UDQFR DFRQVHOKRX
SUXGrQFLD DUJXPHQWDQGR TXH D GLYLVmR QDYDO EUDVLOHLUD HP $VVXQomR
HUD LQVXÀFLHQWH SDUD VR]LQKD FRQWHU RV UHYROXFLRQiULRV 3DUD VXSULU
essa falha, o chanceler brasileiro obteve o envio, como reforço, de quatro
belonaves para o Paraguai, o que permitiria adotar, posteriormente,
´RXWUDVUHVROXo}HVµ5LR%UDQFRDÀUPRXHVWDUVHJXURGHTXHD$UJHQWLQD
WRPDULD WDLV ´UHVROXo}HVµ GH FRPXP DFRUGR FRP R %UDVLO IDWR HVWH TXH
deveria ser mantido em sigilo. De todo modo, pensava o chanceler, o
governo Rojas se fortaleceria com o apoio de cívicos e colorados590.
Para evitar o bombardeio de Assunção, os revoltosos deviam
VHU FRPXQLFDGRV GH TXH VH R À]HVVHP VHULDP DWDFDGRV SRU EHORQDYHV
brasileiras e argentinas. A Legação brasileira foi instruída, porém, a não
LPSHGLUXPDWDTXHSRUWHUUDjFDSLWDO'HIDWRQHVWHFDVRDDomRRIHQVLYD
não era indiscriminada e não poria em risco físico os estrangeiros, ao
contrário do bombardeio naval591.
6REUHRDSRLRDUJHQWLQRjUHYROXomRUDGLFDO5LR%UDQFRHVFUHYHX
Estou convencido [de que] governo argentino não favorece revolucionários.
3URWHomRTXHHOHVWrPWLGRVHUiGHSDUWLFXODUHVHHVSHFXODGRUHVDUJHQWLQRV
e estrangeiros seduzidos por promessas dos revolucionários. [O] governo
DUJHQWLQR LQIRUPRXQRV FRQÀGHQFLDOPHQWH TXH SRXFR DQWHV GH URPSHU D
revolução vendeu a esse governo mil fuzis e um parque de artilharia592.

De fato, em Buenos Aires o chanceler argentino chamou o
representante brasileiro, Costa Motta, para não deixar dúvidas sobre
a neutralidade da Argentina quanto aos acontecimentos no Paraguai.
Solicitou que Rio Branco fosse informado de que há pouco, antes da nova
589
590
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RIO BRANCO para DUVAL, tel. cifr. 80, 25.11.1911. Id., MDABATR, 202-1-19.
RIO BRANCO para FERREIRA [representante brasileiro em Assunção a partir de 3.12.1911], tel. cifr. 85-bis, 7.12.1911.
Ibidem. Na madrugada de 9.12 partiram, do Rio de Janeiro para o Paraguai, os destróieres Mato Grosso, Timbira e Rio
Grande do Norte e o transporte Itajubá. Idem, tel. 87, 9.12.1911. Ibid.
Id., tel. cifr. 85, 7.12.1911. Ibid.
Id., ibid.
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revolução, o governo paraguaio solicitara ao argentino que lhe cedesse
algum armamento velho. Buenos Aires, aproveitando-se da oportunidade,
desfez-se de artilharia e de 1.000 fuzis antigos. Contudo, iniciada a
revolução, apesar de Adolfo Soler insistir na compra de mais armas, a
resposta argentina foi negativa, para não comprometer sua neutralidade.
O governo paraguaio pediu, então, francamente o apoio argentino e a
UHVSRVWDIRLDUHDÀUPDomRGHVVDQHXWUDOLGDGH593.
Embora o governo argentino não favorecesse os revolucionários,
seu representante em Assunção lhes era simpático. Assim, diante da
possibilidade do bombardeio da capital, o corpo diplomático reuniu-se
H0DUWLQH]2FDPSRVDÀUPRXTXHDVLWXDomRHUDGLIHUHQWHGDTXHODGH
de julho e que, quatro meses depois, carecia de sentido uma gestão que
evitasse o bombardeio da cidade. Esse diplomata demonstrou, ainda,
VHU VLPSiWLFR DRV UHYROWRVRV IDODQGR ´GHVUHVSHLWRVDPHQWHµ GR JRYHUQR
paraguaio. Guerra Duval conseguiu, então, a aprovação de uma fórmula
de acordo pela qual o corpo diplomático, caso solicitado, empregaria
esforços para evitar derramamento de sangue na capital paraguaia594.
O presidente Rojas insistiu para que o Brasil vendesse um navio
de guerra e, caso a venda não fosse possível, que pelo menos alienasse
dois canhões de grosso calibre, bem como uma bateria de campanha.
Guerra Duval respondeu informando que a posição brasileira era de
neutralidade, embora desejando a vitória do governo legal. Acrescentou
TXH R %UDVLO QmR WROHUDULD DPHDoD j OLYUH QDYHJDomR FRPR D FRORFDomR
SHORV UHYROXFLRQiULRV GH PLQDV QR ULR 3DUDJXDL 5RMDV DÀUPRX TXH WDO
ato já fora realizada pelos rebeldes, mas que seu governo não se decidira
DLQGDVHLULDID]rOR2SUHVLGHQWHWDPEpPGLVVHTXHQDYLRVGR0LQLVWpULR
de Obras Públicas argentino continuavam a transportar revolucionários
para o Paraguai595.
Rio Branco respondeu ser impossível a venda do navio de guerra.
Informou, no entanto, que sugeriria aos diretores do Lloyd Brasileiro a
venda de algum vapor que eventualmente pudesse servir ao governo
paraguaio. Quanto aos canhões de grande porte, o pedido de Rojas
também não foi atendido, sob o argumento de ser difícil seu transporte596.
Em 3 de dezembro de 1912, em ato de rotina administrativa, Luiz
Rodrigues de Lorena Ferreira apresentou credenciais ao presidente Rojas
COSTA MOTTA para RIO BRANCO, of. res. 4, 2a. sec., Buenos Aires, 1.12.1911. Ibid., MDBBAOE, 206-2-9.
DUVAL para RIO BRANCO, of. res. 14-bis, 2a. Sec., 1.12.1911. Ibid., MDBAOE, 201-2-14. Ver, também, tel. cifr. 144,
Assunção, 30.11.1911. Ibid., MDBATE, 202-1-10.
595
Idem, tel. cifr. 142, 30.11.1911. Ibid.
596
RIO BRANCO para FERREIRA, tel. cifr. 86, 8.12.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-19. FERREIRA para RIO BRANCO, of. res.
4, 1a. sec., Assunção, 18.12.1911. Ibid., MDBAOE, 201-2-14.
593
594
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como enviado extraordinário e ministro plenipotenciário do Brasil. Foi
elevado o status da representação brasileira em Assunção, que voltou a
VHUFKHÀDGDSRUXPPLQLVWURUHVLGHQWHHPOXJDUGHXPHQFDUUHJDGRGH
QHJyFLRV*XHUUD'XYDOSHUPDQHFHXWUrVDQRVQR3DUDJXDLSDVVRXSRU
PRPHQWRV GLItFHLV H H[HUFHX VXDV IXQo}HV FRP HÀFLrQFLD HODERUDQGR
lúcidas análises sobre a realidade local. Partiu de Assunção somente
QRÀQDOGHGH]HPEURHVHJXQGRVHXVXFHVVRU´UHFHEHX>R@DSUHoRGH
WRGRVµ597.
Luíz Rodrigues de Lorena Ferreira vinha da Venezuela e foi
removido a contragosto para Assunção, pois em Caracas convivera
com uma revolução e não queria viver outra. Por esse motivo, ele
tentou demover Rio Branco dessa remoção, mas o chanceler brasileiro
FRQWHVWRXOKHTXH´R6USDUHFHQmRGDUVHFRQWDGRPpULWRGDLQFXPErQFLD
TXHR*RYrUQRID]TXHVWmRGHFRQÀDUOKHHFRPDTXDOSRGHUiPHVPROLJDU
VHXQRPHj+LVWyULD"µ/RUHQD)HUUHLUDDFDERXLQGRSDUD$VVXQomRVHP
VXDIDPtOLDH´GXUDQWHQRYHPHVHVQmRGRUPLXPXLWDVQRLWHVWUDQTXLODVµ598.

b) O entendimento brasileiro-argentino
Ao apresentar suas credenciais, Lorena Ferreira ouviu do
presidente Rojas queixas contra a Argentina e elogios ao Brasil, do qual
disse esperar que impedisse o bombardeio da capital. O diplomata
brasileiro respondeu que o corpo diplomático, se solicitado, interviria para
LPSHGLUWDOYLROrQFLD3DUDRSUHVLGHQWHSRUpPHVVDVROLFLWDomRQmRVHULD
possível, pois humilharia e enfraqueceria seu governo. A postura pessoal
GH/RUHQD)HUUHLUDHUDDGHTXHR%UDVLODGRWDVVHXPD´DomRHQpUJLFDµFRP
RVUHYROXFLRQiULRVTXHVHULDDSODXGLGD´SRUWRGRVµHVROLFLWRXLQVWUXo}HV
a Rio Branco599.
A política do governo brasileiro, de atuar de comum acordo com
o argentino, produzia seus frutos. No mesmo dia em que Lorena Ferreira
solicitou aquelas instruções, o ministro argentino em Assunção recebeu
ordens de Buenos Aires para entender-se com seu colega brasileiro, a
ÀP GH LPSHGLU R ERPEDUGHLR GD FLGDGH 0DUWtQH] 2FDPSRV SURFXURX
Lorena Ferreira na noite de 4 de dezembro e informou-o dessas ordens,
597

598
599

A remoção de Guerra Duval, para a Legação em Londres, já estava definida antes da rebelião radical. Guerra Duval
permaneceu três anos no Paraguai, passou por momentos difíceis, e exerceu suas funções com eficiência, elaborando
lúcidas análises sobre a realidade local. Partiu de Assunção somente no final de dezembro e, segundo seu sucessor,
“recebeu [o] apreço de todos”. DUVAL para RIO BRANCO, of. 24, 1a. sec., 22.10.1911. Id., MDBAOE, 201-2-14. FERREIRA
para RIO BRANCO, of. 1, 1a. sec., Assunção, 1.1.1912. Ibid., 201-3-1
AMARAL, Luis Gurgel. Cousas Idas e Vividas. Rio de Janeiro: Livraria S. José, 1959, pp. 100-101.
FERREIRA para RIO BRANCO, of. res. 3, 1a. sec., Assunção, 4.12.1911. AHI, 201-2-14.
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combinando ambos reunião do corpo diplomático para a manhã seguinte.
$ SROtWLFD DUJHQWLQD FRPR FRQÀUPRX R UHSUHVHQWDQWH GD (VSDQKD HP
%XHQRV$LUHVHUDGLULJLGDQRVHQWLGRGH´PDUFKDUGHDFRUGRµFRPR%UDVLO
na guerra civil paraguaia600.
Considerando que apenas Brasil e Argentina dispunham de força
naval no Paraguai, o corpo diplomático delegou aos representantes desses
países as gestões para impedir o bombardeio de Assunção. Lorena Ferreira
e Martínez Ocampos combinaram que enviariam dois navios, um de cada
nação, para intimar os comandantes dos barcos revoltosos601.Em Villa del
Pilar foram reunidos a bordo do Pernambuco, e na presença da canhoneira
argentina Rosário, os chefes revolucionários Manuel Gondra, Schrife,
Manoel Franco, González Navero e Dr. Montero. Foram informados da
proibição do bombardeio de Assunção, o que levou Gondra a protestar,
FODVVLÀFDQGR D LQWHUYHQomR GR FRUSR GLSORPiWLFR FRPR DWHQWDWyULD j
soberania paraguaia e acrescentando que jamais houvera intenção de
bombardear a capital602.
Apesar da comunicação dos comandantes brasileiro e argentino
com os líderes rebeldes, o Brasil não os reconhecia como parte beligerante603.
Tal fato não só deixava o Rio de Janeiro livre para apoiar o governo legal
²HPERUDQmRYLHVVHDID]rOR²FRPRDGHPDLVWRUQDYDGHFDUiWHUFULPLQDO
qualquer ato rebelde contra interesses brasileiros.
Em 15 de dezembro os cívicos retiraram seu apoio ao governo
Rojas, que passou a contar, então, apenas com os colorados. A situação, no
plano político, era incerta, com a oposição procurando minar a moral do
Exército. No aspecto militar, o quadro não era diferente, pois os rebeldes
FRQWDYDPFRPWUrVQDYLRVQXPWRWDOGHWRQHODGDVDUPDGRVFRP´QR
PtQLPRµVHWHFDQK}HV-iRJRYHUQRGLVSXQKDGHWUrVQDYLRVHPSpVVLPR
estado de conservação e que alcançavam modestas 500 toneladas, também
artilhados com sete canhões604.
2 SUHVLGHQWH 5RMDV HQYLRX LQVWUXo}HV WHOHJUiÀFDV D VHX
representante no Brasil, Francisco Chávez, para a compra de armas.
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Idem, of. 15, 2a. Sec., Assunção, 4.12.1911. Ibidem. Pablo SOLER Y GUARDIOLA para ministro de Estado de Assuntos
Exteriores, tel. cifr., Buenos Aires, 23.1.1912. AMAE, Política Exterior - Argentina, Legajo 1355.
Por pouco Lorena Ferreira não se viu envolvido em uma situação vexaminosa, pois todo o carvão de que dispunha a
divisão naval brasileira foi usado para o envio desse navio, ficando os demais imobilizados. Os pedidos de carvão, feitos
pelo comandante da divisão naval brasileira não tinham sido atendidos pelo Ministério da Marinha. A situação dessa
divisão, informou a Legação brasileira, era “aflitiva”, desprovida que estava de mantimentos, peças de reposição e com o
pagamento dos soldos atrasado. Era difícil o emprego das belonaves brasileiras, em virtude de suas precárias condições
materiais e do descontentamento de suas tripulações. FERREIRA para RIO BRANCO, of. res. 17, 2a. sec., e of. 34, 1a.
Sec., Assunção, 6 e 12.12.1911. AHI, MDBAOE, 201-2-14.
Idem, of. res. 19, 2a. Sec., Assunção, 12.12.1911. Ibidem.
RIO BRANCO para FERREIRA, tel. cifr. 89, 12.12.1911. Ibid., MDBATR, 202-1-19.
FERREIRA para RIO BRANCO, tel. cifr. 152, 15.12.1911. Id., MDBATE, 202-1-10.
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3RU HVWDU D OLQKD WHOHJUiÀFD GH $VVXQomR FRUWDGD SHORV UHEHOGHV 5RMDV
UHFRUUHXj/HJDomREUDVLOHLUDTXHHQYLDYDVHXVWHOHJUDPDVSRUQDYLRDWp
Porto Murtinho, no Mato Grosso, de onde eram transmitidos para o Rio
de Janeiro. O telegrama instruía Chávez a fazer obter junto ao governo
brasileiro a aquisição de um navio do Lloyd e, ainda, apresentava uma lista
de diferentes tipos de canhões, com suas respectivas munições, a serem
adquiridos. O valor da compra seria pago com recursos provenientes
do empréstimo que estava sendo tratado com o brasileiro Vicente de
2XUR3UHWRDTXHP&KiYH]GHYHULDGDUQRWtFLDVVREUH´DJUDQGHREUDGR
SRUWRµ605. Esta era a concessão a Ouro Preto para modernizar o porto de
Assunção e urbanizar a área adjacente606.
Francisco Chávez nada podia fazer. Não havia, no Brasil, fábricas
do tipo de armamento encomendado por Rojas e o governo brasileiro
QmR SRGHULD YHQGHU R PDWHULDO GH VHXV DUVHQDLV SRUTXH ´VHULD VDLU GD
QHXWUDOLGDGH H LQWHUYLU GLUHFWDPHQWH QD OXWD LQWHUQDµ607. Rio Branco
WDPEpPDOHUWRX/RUHQD)HUUHLUDSDUDYDOHUVHGH´PXLWDFDXWHODHUHVHUYDµ
com Vicente Ouro Preto, o qual dava a entender que o governo brasileiro
IDYRUHFLD R HPSUpVWLPR D 5RMDV ´TXDQGR IRPRV H VRPRV LQWHLUDPHQWH
HVWUDQKRVDLVVRµ608.
Vicente de Ouro Preto, porém, referiu-se explicitamente a
abstenção das autoridades brasileiras quanto a seus negócios. Ele partiu de
Assunção no início de janeiro de 1912. Declarou aos chefes revolucionários,
quando passou por Villa Pillar, e aos jornais de Buenos Aires, que o
JRYHUQREUDVLOHLURHUDHVWUDQKRjVRSHUDo}HVSDUDROHYDQWDPHQWRGHXP
empréstimo destinado ao governo paraguaio. No jornal La Prensa, Ouro
Preto publicou uma carta em que se dizia representante de banqueiros,
que concordaram, por contrato assinado em 16 de setembro de 1911, em
emprestar 25.000.000 de francos ao governo paraguaio609.
2XUR3UHWRHPQRPHGD8QLmR)LQDQFHLUDWUDWRXHPVHWHPEURGH
1911, com o presidente Rojas o lançamento de um empréstimo no valor de
1.000.000 de libras esterlinas na Europa. Fracassou, contudo, a tentativa de
colocar, em dezembro desse mesmo ano, os bônus paraguaios. Quando o
International Investment Bank, de Londres, e a Compagnie Parisienne de Crédit
Industriel GH 3DULV Mi KDYLDP ODQoDGR RV E{QXV XP GHSXWDGR IUDQFrV
pediu que seu governo interviesse para impedir perdas aos poupadores
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ROJAS para CHÁVES, tel. s/ data, anexo ao of. res. 4, 1a. Sec., 18.12.1911. Ibid., MDBAOE, 201-2-14.
Vicente de OURO PRETO, “Negócio do Paraguay” in: A Época, Rio de Janeiro, 20.9.1912, p. 2. BN, Micr. PR-SPR-145(1).
RIO BRANCO para FERREIRA, tel. cifr. 91, 28.12.1911. AHI, MDBATR, 202-1-19.
Idem, tel. cifr. 92, 28.12.1911. Ibid.
FERREIRA para RIO BRANCO, of. 4, 1a. sec., Assunção, 9.1.1912. Id., MDBAOE, 201-3-1. Anexo ao ofício o recorte do
artigo El Empréstito. La Prensa, [Asunción?] 6.1.1912.
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nacionais. Segundo Ouro Preto, tal pedido decorreu de ação de Langeron,
UHSUHVHQWDQWH GH XP JUXSR ÀQDQFHLUR IUDQFrV TXH WHULD DVVLQDGR FRP
Eusebio Ayala uma espécie de contrato de opção que lhe dava primazia
para intermediar o empréstimo paraguaio na Europa610.
Também em Londres ocorreram protestos contra a operação de
empréstimo ao Paraguai, que acabou por não se realizar. Foi decisivo para
esses fracassos o fato de o comando dos rebeldes radicais, assim que soube
GHVVDRSHUDomRÀQDQFHLUDWHUHQYLDGRWHOHJUDPDD3DULVDQXQFLDQGRTXH
ao assumir o poder, não honraria nenhum contrato assinado por Rojas.
Este, como alternativa, obteve um empréstimo de 100.000 libras esterlinas
do Banco de la República, de Assunção, dando como garantia a arrecadação
da aduana611. Parte dessa quantia, bem como da emissão de papel-moeda
feita pelo governo paraguaio foram desviados pelo presidente Rojas e por
seu irmão, Emiliano, chefe da Polícia da Capital.
Com a retirada dos cívicos do governo, o Ministério das Relações
Exteriores foi preenchido por Antolín Irala, até então presidente da
&kPDUD GRV 'HSXWDGRV ,UDOD PRVWUDYDVH ´PXLWR DPLJR GR %UDVLO612µ
e logo se queixou a Lorena Ferreira de uma canhoneira argentina que
FRPHWLDUHSHWLGDV´WURSHOLDVµFRQWUDDVDXWRULGDGHVPDUtWLPDVSDUDJXDLDV
2JRYHUQRSDUDJXDLRSURWHVWRX´HQHUJLFDPHQWHµFRQWUDHVVHIDWRMXQWRj
Legação argentina613.
Já o ministro do Interior, Audibert, informou a Lorena Ferreira de
que o governo argentino tinha intenções de ocupar militarmente o Chaco
paraguaio. Para tanto, Buenos Aires pretextaria a falta de segurança dos
argentinos que possuíam a maior parte das propriedades desse território.
2YLFHF{QVXOIUDQFrVFRQÀUPRXHVVDYHUVmRDÀUPDQGRTXHRPLQLVWURGH
seu país em Assunção ouvira de seu colega argentino que a ocupação do
Chaco se daria nas duas semanas seguintes614.
Antes de partir de volta para o Brasil, Vicente de Ouro Preto
informou a Lorena Ferreira que soubera, pelo ministro do Interior
paraguaio, que o governo uruguaio aceitara a proposta de uma aliança
ofensiva e defensiva com o Paraguai. Esta seria contra a Argentina, para
DGHIHVDGDLQWHJULGDGHWHUULWRULDOGR3DUDJXDLHGR8UXJXDLHTXHR&KLOH
teria se mostrado disposto a qualquer ação para defender a soberania
desses dois países615.
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HERKEN KRAUER, p. 55. Vicente de OURO PRETO, “Negócio do Paraguay” in: A Época, Rio de Janeiro, 20.9.1912, p. 2.
BN, Micr. PR-SPR-145(1).
HERKEN KRAUER, pp. 67-75.
FERREIRA para RIO BRANCO, of. res. 4, 1a. sec., Assunção, 18.12.1911. AHI, MDBAOE, 201-2-14.
Idem, of. 35-bis, 2a. sec., Assunção, 20.12.1911. Ibidem.
Id., of. res. 1, 2a. sec., Assunção, 1.1.1912. Ibid., 201-3-1.
Id., of. res. 2, 2a. sec., Assunção, 7.12.1912. Ibid.
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'LÀFLOPHQWH 0RQWHYLGpX DFHLWDULD WDO DOLDQoD SRLV R JRYHUQR
paraguaio era incapaz de vencer uma guerra civil e teria menores
condições ainda para enfrentar a Argentina. Contudo, o fato é que Irala
FRPXQLFRXj/HJDomREUDVLOHLUDTXHVHXJRYHUQRFRPSUDUDDUPDPHQWRV
do governo uruguaio e que desejava embarcá-las em vapor do Lloyd
brasileiro. O transporte não parecia representar problema, pois se as
autoridades uruguaias venderem as armas, não haveria impedimento
OHJDO SDUD XPD FRPSDQKLD WUDQVSRUWiODV $ FDUJD DÀQDO QmR HUD
contrabando de guerra, pois os revolucionários não eram reconhecidos
pelo Rio de Janeiro como beligerantes616.
Na manhã de 14 de janeiro Liberato Rojas foi deposto por Mario
8VKHUH0DUFRV&RGDV&DEDOOHURVHXV´tQWLPRVDPLJRVµHTXHFRQWDYDP
apenas com a polícia de Assunção. Cercado em casa e intimado a renunciar,
Rojas disse que somente o faria perante o ministro brasileiro. Lorena
Ferreira assistiu, em companhia de Martínez Ocampos, a renúncia de
Rojas, que teve atendido ao pedido de que um navio de guerra brasileiro
o transportasse até Corrientes, acompanhado de seu irmão. O presidente
deposto, contudo, escreveu ao corpo diplomático, no próprio dia 14,
FRPXQLFDQGRTXHR&RQJUHVVRHUDD~QLFDLQVWkQFLDTXHSRGLDUHFRQKHFHU
sua renúncia. Como, porém, as duas casas legislativas foram fechadas
antes de reconhecer o novo governo que se instalou com o golpe, Rojas
considerou sem efeito sua renúncia617.
Ao embarcar no navio que o levaria para Corrientes, Rojas comentou
com Lorena Ferreira que o Brasil perdia um amigo que teria vencido a
revolução, se o governo brasileiro tivesse cedido apenas dois canhões de
grosso calibre. No dia seguinte, em 15 de janeiro, Cecílio Báez procurou
/RUHQD )HUUHLUD H FRPXQLFRX TXH FRPSXQKD MXQWDPHQWH FRP 8VKHU H
Codas Caballero, um triunvirato, para o qual solicitou o reconhecimento
e apoio das Legações do Brasil e da Argentina6182F{QVXOEULWkQLFRHP
Assunção informou Londres sobre gestões do ministro argentino, em
IDYRUGDRÀFLDOL]DomRGH&HFtOLR%iH]FRPRSUHVLGHQWH619.
O próprio Báez informou que os navios e o Exército legalistas
não aceitavam o novo governo e marchavam em direção a Assunção.
O diplomata brasileiro respondeu não poder fazer o reconhecimento
solicitado, porque enquanto o Congresso não se pronunciasse sobre o
pedido de renúncia, Rojas continuava sendo o presidente legal. Em 17
616
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Id.
Id., of. res. 4, 2a. sec., Assunção, 23.1.1912. Ibid.
Id., tels. cifr. 5 e 6, 14 e 15.1.1912. Ibid., MDBATE, 202-1-11. Id., Of. Res. 4., 2a. Sec., Assunção, 23.1.1912. Ibid.,
MDBAOE, 201-3-1.
In HERKEN KRAUER, p. 65.
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de janeiro, após dois dias de intenso tiroteio, as tropas legalistas, com
o apoio dos colorados, venceram os sublevados e os revolucionários
radicais620.
Aproveitando-se da tentativa de golpe contra Rojas, os radicais
haviam tentado tomar Assunção, lutando, nos dias 16 e 17 de janeiro, nas
ruas da cidade. Eles foram derrotados e embarcaram em chatas atracadas
no porto, rebocadas por uma lancha da Marinha argentina. Foram, em
seguida, levados para o navio mercante argentino Lambaré, fundeado
SUy[LPR j GLYLVmR QDYDO GHVVD QDFLRQDOLGDGH 5HVWDEHOHFLGD D SD] R
FKDQFHOHU ,UDOD VROLFLWRX j /HJDomR EUDVLOHLUD TXH XPD EHORQDYH IRVVH
EXVFDU5RMDVHP&RUULHQWHVRTXHIRLIHLWRSRUXPDHVTXDGULOKDGHWUrV
embarcações621.
Lorena Ferreira estava convencido de que o ministro argentino em
$VVXQomRGHUDVXDFRQFRUGkQFLDjGHSRVLomRGH5RMDV9LDDFRPSURYDomR
no fato de que, logo após o golpe, a canhoneira argentina Espora descera
o rio até Villa del Pillar e dali retornara, escoltando o navio rebelde Adolfo
Riquelme, que trazia Manuel Gondra a bordo. Ademais, ao retornar Rojas a
Assunção, a divisão naval argentina não lhe prestou a homenagem devida
a chefes de Estado. Martínez Ocampos, segundo Lorena Ferreira, estava
LUULWDGRFRPRIUDFDVVRGDVHGLomRQDTXDOVHXJRYHUQRWHYH´FRSDUWLFLSDomR
HVFDQGDORVDµ622.
O cônsul interino espanhol em Assunção informou que as forças
de Rojas que atacaram Assunção perfaziam 1.500 homens. Após feroz
luta, os revolucionários, em número de 1.000 pessoas, a maior parte dos
TXDLVHVWXGDQWHVHYDFXDUDPDFLGDGHjVKRUDVGRGLD3DUWHGHOHV
asilou-se em navios mercantes argentinos e quando as forças do governo
quiseram retirá-los, foram impedidos pelo contra-almirante Eduardo
O’Connor. Este declarou que os transportes mercantes passavam a ser
da Marinha de Guerra de seu país, ocupando-os militarmente. Esses
navios zarparam dois dias depois e os paraguaios neles asilados foram
desembarcados, desarmados, em território argentino. Para o cônsul
HVSDQKRODQHXWUDOLGDGHDUJHQWLQREUDVLOHLUD´GHL[DPXLWRDGHVHMDUµFRP
D$UJHQWLQDIDYRUHFHQGR´GHXPDIRUPDLQGLUHWDµDUHYROXomRHQTXDQWR
R%UDVLORID]LD´DEHUWDPHQWHTXDQWRDRJRYHUQRGRVU5RMDVDSRQWRGH
WUDQVSRUWiORHPQDYLRVGHJXHUUDGHXPSRQWRDRXWURGD5HS~EOLFDµ623.
620
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FERREIRA para RIO BRANCO, of. res. 4, 2a. sec., Assunção, 23.1.1912. AHI, MDBAOE, 201-3-1. Idem, tel. cifr. 7,
17.1.1912. Ibidem, MDBATE, 202-1-11.
Id., of. res. 4, 2a. Sec., Assunção, 23.1.1912. Ibid.
Id. e res. 5, 2a. Sec., Assunção, 23.1.1912. Ibid.
Cônsul interino Camilo [ilegível] para ministro de Estado de Assuntos Exteriores, Nota 6, Assunção, 31.1.1912. AMAE,
Correspondencia Consulados - Paraguay”, Legajo 1824.
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2 UHWRUQR GH 5RMDV j 3UHVLGrQFLD QmR RIHUHFLD SUREOHPD OHJDO
pois o Congresso não tomara conhecimento de seu pedido de renúncia.
/RUHQD)HUUHLUDWHOHJUDIRXDR5LRGH-DQHLURLQIRUPDQGRTXHD´LQÁXrQFLD
argentina [está] muito decaída e nossa situação perfeitamente assegurada
FRP HVWH JRYHUQRµ $FUHVFHQWRX TXH R %UDVLO GHYHULD FRORFDUVH GH
acordo com outras nações interessadas, para impedir que a Argentina
conquistasse o Paraguai624.
Lorena Ferreira tinha inclinação pelo governo Rojas, o que tornou
a neutralidade brasileira imperfeita. Assim, o chanceler Antolín Irala
IRLDWHQGLGRDRSHGLU´HQFDUHFLGDPHQWHµXPDEHORQDYHEUDVLOHLUDTXH
levasse o ministro da Justiça até Corrientes, de onde iria para Montevidéu
FRPSUDU DUPDV H QDYLR -XVWLÀFRXVH /RUHQD )HUUHLUD GL]HQGR TXH
´FRQFHGLSRLVDOJXPDFRLVDSUHFLVDPRVID]HU>D@IDYRU>GR@JRYHUQROHJDO
cumprindo instruções de V. Exa. [de sempre estar ao lado da autoridade
constituída] além de que navios argentinos transportam abertamente
UHYROXFLRQiULRVµ$RPHVPRWHPSRSRUpPOtGHUHVUHEHOGHVGHUURWDGRV
em Humaitá, asilavam-se em belonave brasileira e eram transportados
para Corrientes625.
A derrota dos revolucionários em Humaitá foi imposta pelo
coronel Albino Jara. Ao se iniciar a rebelião radical, Jara ofereceu-se para
FRPEDWrODPDVSRUJHUDUWHPRUHP5RMDV´MiSULVLRQHLURGRVFRORUDGRVµ
a oferta foi recusada. Jara, então, voltou ao Paraguai por conta própria e
armou um terceiro exército, além do legalista e do revolucionário, para,
em seu próprio interesse, lutar contra Gondra e Schaerer626.
2 FKDQFHOHU $QWROtQ ,UDOD SURWHVWRX MXQWR j /HJDomR DUJHQWLQD
contra o asilo a rebeldes e contra o fato de navios dessa nacionalidade
albergarem desertores do serviço militar. A resposta argentina não
reconheceu fundamento na queixa e Irala, em nova e enérgica nota
(surpreendente se considerada a precariedade do governo Rojas)
UHDÀUPRXTXHRVDUJHQWLQRVWLQKDPWLGRXPFRPSRUWDPHQWRLQDGHTXDGR
QRV DFRQWHFLPHQWRV 2 FKDQFHOHU SDUDJXDLR WHUPLQRX DÀUPDQGR WHU D
HVSHUDQoDGHTXH´HPDOJXQGLD>QRIXWXUR@QmRSRVVDPVHRUJDQL]DUHP
VXDQREUH3iWULD>$UJHQWLQD@DVUHYROXo}HVTXHGHVWURHPDPLQKDµ627.
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FERREIRA para RIO BRANCO, tel. cifr. 9, Assunção, 23.1.1912. AHI, MDBATE, 202-1-11.
Idem, tels. cifr. 8 e 9, 19e 23.1.1912. Ibidem.
JAEGGLI, p. 216.
Protesto de Antolin IRALA a Gabriel MARTINEZ DE OCAMPOS, Assunção, 19.1.1912. MARTINEZ OCAMPOS para IRALA,
Assunção, 19.1.1912. IRALA para MARTINEZ OCAMPOS, Assunção, 22.1.1912. Cópias dos documentos anexos ao of.
res. 5, 2a. sec., Assunção, 23.1.1912. AHI, MDBAOE, 201-3-1.
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As derrotas dos radicais em Assunção e, ainda, em Humaitá,
HVFUHYHX /RUHQD )HUUHLUD ´LUULWDUDP RV QRVVRV YL]LQKRV GR 3UDWD TXH
começam a ver assim perdidas as esperanças de um predomínio absoluto
QHVWH SDtVµ ( GH IDWR ORJR GHSRLV 0DUWtQH] 2FDPSRV DSUHVHQWRX XP
ultimatum para que o governo paraguaio retirasse, em 24 horas, essa
última nota de Irala, sob pena de rompimento das relações diplomáticas.
Irala não o fez, preferindo renunciar ao Ministério de Relações Exteriores.
Alejandro Audibert, ministro do Interior, procurou o representante
DUJHQWLQR jV  TXDQGR R SUD]R ÀQDO GR ultimatum H[SLUDYD jV 
horas. Ocampos disse-lhe ser tarde demais para qualquer negociação,
embarcando em seguida628.
Sobre esse incidente, Antolín Irala publicou folheto em que
DÀUPRXWHUD/HJDomRDUJHQWLQDRUDYHODGDRUDDEHUWDPHQWHDSRLDGR
os revolucionários. Criticou particularmente a atuação do comandante
da divisão naval argentina, Eduardo O’Connor. Constatando que,
desde 1904, todas as revoluções no Paraguai tinham sido organizadas
HP WHUULWyULR DUJHQWLQR ,UDOD DÀUPRX QmR EDVWDU DR JRYHUQR GR SDtV
vizinho, não participar desses movimentos para estar livre de censura.
$UJXPHQWRX TXH HUD GHYHU GH XP (VWDGR H[HUFHU YLJLOkQFLD HP VXDV
IURQWHLUDVHULRVGHPRGRDLPSHGLUTXHTXDOTXHUH[SHGLomRDUPDGD´RV
DWUDYHVVHSDUDOHYDUDVXEYHUVmRDSDtVHVYL]LQKRVµ629.
Enquanto isso, ao tentar atingir um navio rebelde, os tiros de uma
bateria legalista no porto de Assunção, passaram perto das belonaves
argentinas fundeadas no rio. O vice-almirante Eduardo O’Connor,
em desacordo com seu colega brasileiro, que se recusou a respaldá-lo,
DPHDoRXERPEDUGHDUHVVDEDWHULDVHRIDWRVHUHSHWLVVH3RULQVLVWrQFLD
de Lorena Ferreira, foi convocada uma reunião do corpo diplomático.
Ferreira, sem a presença do ministro argentino, que continuava a
ERUGRGHQDYLRGHVHXSDtVUHDÀUPRXRDFRUGRSDUDTXHDFDSLWDOQmR
fosse bombardeada e conseguiu que a citada bateria fosse retirada,
comunicando o fato a O’Connor630.
Em Buenos Aires, o chanceler argentino Ernesto Bosh reuniu-se
com o representante brasileiro e informou que o governo paraguaio tinha
prazo de 48 horas para dar satisfação pela reclamação relativa aos tiros
de canhão sobre navio de guerra argentino. Caso contrário, a Argentina
romperia relações diplomáticas com o governo Rojas. O representante
628
629
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FERREIRA para RIO BRANCO, of. res. 6, 2a. sec., Assunção, 26.1.1912. Ibidem.
IRALA, Antolín. Negociaciones paraguayo-argentinas; sus antecedentes. Asunción: Talleres de Zamphiropolos, 1912.
FERREIRA para RIO BRANCO, Of. 11, 2a. Sec., Assunção, 29.1.1912. AHI, MDBAOE, 201-3-1
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brasileiro ofereceu e teve aceita a mediação do Brasil para superar o
problema; esse diplomata concluiu ser sincero o chanceler argentino ao
DÀUPDUTXHVHXJRYHUQRQmRTXHULDKRVWLOL]DURGH5RMDV631.
O mais importante do ultimatum, destacou o representante
da Espanha em Buenos Aires, Pablo Soler y Guardiola, eram as
FRQVHTXrQFLDVTXHGHOHSRGHULDPVXUJLUSDUDDVUHODo}HVHQWUHR%UDVLO
HD$UJHQWLQD$ÀQDOHUDKLVWyULFRRDQWDJRQLVPRHQWUHRVGRLVSDtVHV
pelo predomínio na América e o Brasil não deixava de reforçar sua frota
naval no Paraguai. Se Buenos Aires tomasse alguma medida de força
FRQWUDRJRYHUQR5RMDVVHPDFRQFRUGkQFLDGR5LRGH-DQHLURHUDGHVH
WHPHUTXHRPHQRULQFLGHQWHJHUDVVHXPFRQÁLWRGHPDLRUHVSURSRUo}HV
HQWUHDUJHQWLQRVHEUDVLOHLURV'HWRGRPRGRDÀUPRX6ROHU\*XDUGLROD
´VHP G~YLGD R %UDVLO DSRLD R SUHVLGHQWH 5RMDV HQTXDQWR D $UJHQWLQD
SDUHFHDSRLDURVUHYROXFLRQiULRVµ632.
O governo argentino, escreveu o representante espanhol, tinha
´PXLWDV HVSHUDQoDV GH TXH R SUHVLGHQWH 5RMDV VHMD GHUUXEDGR GR SRGHU
HTXHWULXQIH-DUDRX*RQGUDµ(UQHVWR%RVKGLVVHDHVVHGLSORPDWDTXH
propusera ao governo brasileiro uma intervenção conjunta dos dois
países no Paraguai para restabelecer a paz. Acrescentou que o Brasil
UHVSRQGHXQHJDWLYDPHQWHMXVWLÀFDQGRTXHVXDSROtWLFDQmROKHSHUPLWLD
a intervenção em assuntos internos de outro país, além de ter por norma
apoiar os governos constituídos633.
/RUHQD)HUUHLUDUHWUDQVPLWLXDVH[LJrQFLDVGH%RVKDRSUHVLGHQWH
Rojas, aconselhando-o a dar as satisfações pedidas. Rojas concordou e
autorizou o diplomata brasileiro a tomar as medidas necessárias. Este se
dirigiu, então, ao contra-almirante O’Connor e solicitou que se passasse
tal informação para o representante argentino, que se encontrava em
outro navio. O’Connor recusou o pedido, sob o argumento de que esse
procedimento era proibido, e manifestou má vontade com relação ao
governo Rojas. O contra-almirante argentino mostrou-se irritado com a
´DQDUTXLDµSROtWLFDJXDUDQLGL]HQGRTXHQmRKDYLDWUrVSDUDJXDLRVGH
DFRUGRHPSROtWLFDSRLVWRGRVTXHULDPFKHÀDURSDtV$~QLFDVROXomR
DÀUPRX 2·&RQQRU HUD D LQWHUYHQomR GD $UJHQWLQD H GR %UDVLO QR
Paraguai634.
MOTTA para RIO BRANCO, of. conf. 2, 2a. sec., Buenos Aires, 23.1.1912. Id., MDBBAOE, 206-2-10.
SOLER Y GUARDIOLA para ministro de Estado de Assuntos Exteriores, nota 26, Buenos Aires, 25.1.1912. AMAE,
Correspondencia Embajadas y Legaciones - Argentina, Legajo 1355.
633
Idem, nota. 44, Buenos Aires, 9.1.1912. Ibidem.
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FERREIRA para RIO BRANCO, of. res. 6, 2a. sec., Assunção, 26.1.1912. AHI, MDBAOE, 201-3-1.
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Lorena Ferreira comunicou de imediato seu procedimento a Rojas.
Este o autorizou a instruir a Legação brasileira em Buenos Aires para
informar, diretamente ao governo argentino, da disposição paraguaia de
retirar a nota de Irala635.
Ao mesmo tempo ocorreu novo incidente, desta vez entre a força
naval brasileira e os revoltosos. O governo paraguaio contratara o vapor
DPEXOkQFLD EROLYLDQR Mensajero, e o representante da Bolívia solicitou
autorização para essa embarcação portar a bandeira brasileira, como
IRUPDGHVHUUHVSHLWDGDHSRGHUFXPSULUVHXVÀQVKXPDQLWiULRV/RUHQD
Ferreira concordou e enviou a bordo do MensajeroXPRÀFLDOEUDVLOHLURR
que não impediu a embarcação de ser detida pelos revolucionários antes
de chegar a seu destino, Humaitá. Para liberá-la foi enviado o destróier Rio
Grande do Norte, com instruções de exigir dos revolucionários a entrega do
QDYLR DPEXOkQFLD FRP WRGRV TXH VH HQFRQWUDYDP D ERUGR (P FDVR GH
UHVLVWrQFLDR5LR*UDQGHGR1RUWHGHYHULDGDUXPultimatum, com prazo
GHPHLDKRUDSDUDDVH[LJrQFLDVVHUHPFXPSULGDVHFDVRQmRRIRVVHP
usar a força636.
O comandante do Rio Grande do Norte &RQUDGR +HFN FKHJRX
a Villa Franca Vieja, local em que se situava o comando das forças
revolucionárias e onde estava fundeado o Mensajero+HFNGHVHPEDUFRX
H FRPXQLFRX DRV OtGHUHV UHEHOGHV VXDV LQVWUXo}HV 8P GHOHV (GXDUGR
6FKDHUHU DÀUPRX TXH R Mensajero fora interceptado por haver a
informação de que transportava mantimentos para as forças governistas.
$OpPGLVVRDFUHVFHQWRXRQDYLRDPEXOkQFLDQDYHJDYDFRPDEDQGHLUD
boliviana e, por esses motivos, não passara sem ser revistado, ato que o
RÀFLDOEUDVLOHLURDERUGRQmRSHUPLWLX'HIDWRDHPEDUFDomRQmRSRUWDYD
D EDQGHLUD EUDVLOHLUD TXH VRPHQWH IRL KDVWHDGD SRU RUGHP GH +HFN H
então, Schaerer protestou contra a passagem, rio abaixo, do Mensajero.
+HFN DSyV LQWLPDU RV UHYROXFLRQiULRV D QmR FULDU QRYRV REVWiFXORV j
livre navegação do rio Paraguai, retornou a Assunção637.
Esse incidente mostrou os limites da política brasileira com
relação ao Paraguai. O chanceler brasileiro recomendou, em telegrama
de 25 de janeiro, que Lorena Ferreira não se incompatibilizasse com
os chefes das correntes políticas oposicionistas. Era propósito de Rio
Branco granjear simpatias, evitando fazer desafetos ou inimigos. Lorena
Ferreira argumentou que isso era impossível se seguidas as instruções
anteriores do chanceler, de que a Legação brasileira se conservasse ao
635
636

637

Idem.
Id., of. 12, 2a. sec., Assunção, 29.1.1912. Ibid. Anexo ao ofício cópia das instruções de FERREIRA ao comandante Conrado
HECK, do contra-torpedeiro Rio Grande do Norte, Assunção, 26.1.1912.
Relatório do Comandante HECK anexo ao ofício acima.
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lado da autoridade legal, por cuja vitória fazia votos. Argumentou esse
UHSUHVHQWDQWHFRPUD]mRTXHTXDQGRSUHVWRXDRJRYHUQROHJDO´VHUYLoRV
TXH QmR SRGLD QHJDUµ FRPR QR FDVR GR Mensajero, isso desagradava
os chefes revolucionários. As simpatias destes eram, necessariamente,
´SHORVDUJHQWLQRVTXHRVWHPSURWHJLGRKRVWLOL]DQGRRJRYHUQROHJDOH
FULDQGROKHWRGDVRUWHGHGLÀFXOGDGHVµ$GHPDLVREVHUYRXDUJXWDPHQWH
Lorena Ferreira,
[...] a paixão partidária neste país é tão extremada, que não se concebe
uma atitude neutra e desinteressada como a nossa, quando a Argentina
intervém abertamente em favor da revolução com o pretexto de proteger
seus interesses638.

Em suas comunicações com o Rio de Janeiro, esse diplomata
demonstrou querer apoiar o governo Rojas. Rio Branco, por sua vez,
desejava o impossível, ou seja, a vitória do governo paraguaio, sem que,
para tanto, se comprometesse minimamente o Brasil. No início de fevereiro
houve a oportunidade de prestar o citado apoio, quando o representante
brasileiro em Montevidéu comunicou a seu colega em Assunção que o
vapor Miranda, do Lloyd Brasileiro, transportava armas compradas
pelo governo paraguaio e solicitava escolta no rio Paraguai, para evitar
problemas com os revolucionários. Lorena Ferreira enviou um destróier,
que acompanhou o Miranda até o porto da capital paraguaia. Ao mesmo
WHPSR R QDYLR DPEXOkQFLD Mensajero regressou de Humaitá, trazendo
numerosos feridos639.
Havia, nesse momento, equilíbrio na guerra civil paraguaia. Seu
desfecho poderia, mesmo, ser favorável ao governo Rojas, desde que
este tivesse acesso a armas e, para tanto, dependia de seu transporte
pelo Lloyd e, mais, que os navios que as trouxessem continuassem a ser
escoltados por belonaves brasileiras. Isso seria juridicamente defensável,
pois os revolucionários não eram reconhecidos como beligerantes e,
ademais, a livre navegação do rio Paraguai estava determinada por
acordo internacional. Esse comportamento, porém, comprometeria as
boas relações do Brasil com a Argentina, tão arduamente obtidas. Que
ID]HU" 5LR %UDQFR QmR WHYH FRQWXGR D RSRUWXQLGDGH GH UHVSRQGHU HVVH
dilema, pois faleceu em 10 de fevereiro de 1912.
638
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RIO BRANCO para FERREIRA, tel. cifr. 4, 25.1.1912. Ibid., MDBATR, 202-1-19. FERREIRA para RIO BRANCO, of. res. 8,
2a. sec., Assunção, 31.1.1912. Ibid., MDBAOE, 201-3-1.
FERREIRA para RIO BRANCO, of. 15, 2a. sec., Assunção, 5.2.1912. Ibid. Anexo ao ofício tel. cifr. 13, da Legação brasileira
em Montevidéu, 4.2.1912.
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O jornal carioca A Imprensa fez um balanço do que fora a política
externa brasileira sob Rio Branco e o que se esperava do novo ministro das
Relações Exteriores, Lauro Müller. Rio Branco, escreveu esse periódico,
retomou as tradições da Monarquia brasileira e, no caso do Prata, aplicou
uma política de garantir os interesses comerciais brasileiros. Para o
jornal, a própria integridade política e econômica do Brasil dependia
dessa política platina. Parodiando o presidente norte-americano Traft,
que dissera que o Canal do Panamá era a fronteira virtual dos Estados
8QLGRVA TribunaDÀUPRXTXHRPHVPRRFRUULDFRPR3UDWDHPUHODomR
ao Brasil. E, concluiu:
A política externa deve ser o país em bloco, como uma só entidade, abrangendo
VHXSDVVDGRSUHVHQWHHIXWXURHQXQFDVHGHYHGHL[DULQÁXLUSHORTXHRVU5LR
%UDQFRFKDPRXPXLWREHP´DH[FLWDomRSDVVDJHLUDGDVSDL[}HVSDUWLGiULDVµ640.

Dias depois, em 26 de fevereiro, também faleceu o general
Bernardino Caballero. Para Lorena Ferreira o falecido era o cidadão de
maior prestígio no Paraguai e, não fosse a idade avançada e a enfermidade
TXHRFRQGHQDUDjFRPSOHWDLQDomRHOHWHULDHYLWDGR´PXLWRVGRVWULVWHV
DFRQWHFLPHQWRV TXH >VH@ GHVHQURODUDP XOWLPDPHQWH QR SDtVµ641. Sem
G~YLGD VH DWXDQWH R YHOKR JHQHUDO WHULD LQÁXtGR QD SROtWLFD SDUDJXDLD
dessa época, embora talvez de forma não tão decisiva. Do Rio de Janeiro o
FKDQFHOHU/DXUR0OOHUUHJLVWURXVHU´PXLWRVHQWLGDSHORJRYHUQRHSHOD
1DomR%UDVLOHLUDDPRUWHGRQRVVRYHOKRHOHDODPLJRJHQHUDO&DEDOOHURµ642.
A morte de Caballero mostrou, mais uma vez, a precariedade
da presença naval brasileira no Paraguai, se comparada com a da
Argentina. O presidente Rojas decretou luto e o comandante da esquadra
argentina pediu e obteve autorização, das autoridades paraguaias,
SDUDGHVHPEDUFDUWURSDVFRPDÀQDOLGDGHGHKRPHQDJHDUHPRJHQHUDO
IDOHFLGR5RMDVVXJHULXTXHRPHVPRÀ]HVVHDGLYLVmRQDYDOEUDVLOHLUD(VWD
QmRSRGHID]rORSRUQmRGLVSRUGHEDQGHLUDHVSHFLDOSDUDGHVHPEDUTXH
e, ainda, por não disporem os marinheiros de uniformes apropriados e
RXWURV´DFHVVyULRVµ643.
Em 28 de fevereiro Rojas foi deposto pelo Partido Colorado. Na
DQiOLVHGD/HJDomREUDVLOHLUDDGHSRVLomRRFRUUHXGHXPODGRGHYLGRj
640

641
642
643

Victor VIANNA, “A diplomacia do Brasil - O programa do Sr. Lauro Müller” in: A Imprensa, Rio de Janeiro, 19.2.1912, p.
1. BN, Micr. PR-SPR-139(19).
FERREIRA para Lauro MÜLLER, of. 19, 1a. sec., 28.2.1912. AHI, MDBAOE, 201-3-1.
MÜLLER para BRASLEG-A, tel. s/n., Rio de Janeiro, 29.2.1912. Ibid., MDBATR, 202-1-19. Destaque do autor deste livro.
Idem.
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recusa inicial de Rojas de preencher com colorados as vagas decorrentes
da saída dos ministros da Guerra, da Fazenda e das Relações Exteriores.
3RU RXWUR ODGR ´H PDLV TXH WXGRµ RV FRORUDGRV WHPLDP ´QmR VHP
IXQGDPHQWRµ VHUHP DIDVWDGRV GR SRGHU SHOD SUHVVmR H[HUFLGD VREUH
Rojas pelos cívicos. Solicitado pelo presidente deposto, preso, que temia
por sua vida, Lorena Ferreira o visitou na prisão, na sede da polícia. Ao
GLSORPDWD RV JROSLVWDV JDUDQWLUDP D YLGD D 5RMDV PDV DÀUPDUDP TXH
não o libertariam enquanto não prestasse contas do destino incerto de
dinheiro público644.
Em 12 de janeiro o governo paraguaio emprestara 500.000 pesos-ouro do Banco de la República, entregues a Emiliano Rojas, irmão do
presidente e chefe de Polícia. Emiliano foi enviado a Buenos Aires para
FRPSUDU DUPDV PDV HP OXJDU GH ID]rOR GHVDSDUHFHX FRP R GLQKHLUR
6HJXQGRRF{QVXOEULWkQLFRHP$VVXQomRDTXDQWLDURXEDGDHUDGH
libras esterlinas, montante ao qual se acrescentava outro, algo entre 40.000
e 50.000 libras, do qual o presidente deposto se apossara quando de recente
emissão de papel-moeda pelo governo paraguaio. Para o cônsul não havia
dúvidas de que Rojas cometera muitos outros pequenos desfalques645.
Antes de Lorena Ferreira retirar-se do quartel de polícia, o
QRYR SUHVLGHQWH 3HGUR 3HxD GHFODURXOKH WHU ´FRQKHFLGDV VLPSDWLDVµ
pelo Brasil e que buscaria maior aproximação e amizade entre os dois
SDtVHV /HPEURX R UHSUHVHQWDQWH EUDVLOHLUR TXH 3HxD HUD ´LQLPLJRµ GD
Argentina, por esta ter-se recusado a aceitar sua indicação como Ministro
Plenipotenciário paraguaio em Buenos Aires. O chanceler esperava que
R SUHVLGHQWH 3HxD GHVVH ´VHJXUDQoD DR JRYHUQR DUJHQWLQRµ GH QmR OKH
ser hostil646.
2 3DUDJXDL FRQWDYD QHVVH PRPHQWR FRP WUrV ´JRYHUQRVµ R GH
Peña, em Assunção; a Junta radical instalada em Pilar e, em Humaitá,
o do coronel Jara, apoiado pelos cívicos. O governo Peña contava com
3.000 soldados, os revolucionários radicais possuíam 1.500 e o coronel Jara
XPQ~PHURLQGHWHUPLQDGRGHKRPHQV4XDQWRjSUHVHQoDHVWUDQJHLUDD
divisão naval brasileira no Paraguai estava composta de quatro navios
de guerra operacionais, enquanto dois outros, o Oiapoque e o Vidal
Negreiros, estavam imprestáveis. Os argentinos, por sua vez, contavam
com sete belonaves em perfeito estado647.
644
645
646

647

Id., of. 23, 2a. sec., Assunção, 3.3.1912. Ibid., 201-3-2.
FREIRE ESTEVES, p. 124. OLIVER para GRAY, Assunção, 2.3.1912 Apud. HERKEN KRAUER, pp. 67-68.
FERREIRA para MÜLLER, of. 23, 2a. sec., Assunção, 3.3.1912. AHI, MDBAOE, 201-3-2. MÜLLER para BRASLEG-A, tel.
s/n., Rio de Janeiro, 2.3.1912. Id., MDBATR, 202-1-19.
FERREIRA para MÜLLER, tel. cifr. 26, Assunção, 5.3.1912. Ibid., MDBATE, 202-1-11.
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2V UHYROXFLRQiULRV JDQKDYDP WHUUHQR UDSLGDPHQWH ´QDGD OKHV
IDOWDQGR DX[LOLDGRV >SHORV@ DUJHQWLQRVµ -i R JRYHUQR 3HxD FDUHFLD GH
armamentos, o que levou Lorena Ferreira a crer que, se não fosse assinada
a paz, os revolucionários venceriam militarmente. Os colorados estavam
isolados no poder, tendo contra si os radicais e a nova aliança entre o
FRURQHO-DUDHRVFtYLFRV´SDWURFLQDGRV>SHORV@DUJHQWLQRVµ648.
Lutando para sobreviver, o governo Peña solicitou que o Brasil
FRQÀUPDVVHDYHQGD²IHLWDFHUWDPHQWHSRUSDUWLFXODUHV²GHIX]LV
e respectivas munições. O armamento já estava a bordo de dois navios
paraguaios fundeados em Porto Murtinho, no Mato Grosso. A entrega
IRL GHIHQGLGD SRU /RUHQD )HUUHLUD SRLV FDVR FRQWUiULR D DVFHQGrQFLD
VREUH R JRYHUQR SDUDJXDLR ´SDVVDUi DRV DUJHQWLQRV FRP YLWyULD >GRV@
UHYROXFLRQiULRVµ649.
1R FLSRDO SROtWLFR SDUDJXDLR /RUHQD )HUUHLUD DÀUPRX HVWDU VH
pautando pelo direito internacional. Conservava-se, dizia, ao lado da
DXWRULGDGHOHJDO´SRUFXMDYLWyULDID]HPRVYRWRVµFRQIRUPHLQVWUXo}HV
do telegrama n° 80 do falecido Rio Branco. Respaldado nesse documento,
Lorena Ferreira atendeu ao pedido do governo Peña de que um navio
de guerra brasileiro transportasse dois funcionários a Encarnación,
com instruções para as tropas legalistas de marcharem contra os
revolucionários650.
A essa altura inexistia base legal para os governos de Peña,
dos revolucionários radicais e da aliança cívico-jarista. Lauro Müller
buscava estabelecer uma postura comum com o governo argentino,
ao mesmo tempo em que ordenou que Lorena Ferreira devolvesse,
´LPHGLDWDPHQWHµ DR JRYHUQR 3HxD DV DUPDV TXH VH HQFRQWUDYDP QRV
navios paraguaios em Mato Grosso. Quanto ao pedido de Peña para que
R%UDVLOOKHYHQGHVVHDUPDV´YDPRVH[DPLQDU>FRP@WRGDXUJrQFLDµ(P
16 de março chegaram a Assunção, vindos de Porto Murtinho, os dois
vapores transportando armamento651.
No Rio de Janeiro, o jornal A Imprensa defendeu a intervenção do
%UDVLOHGD$UJHQWLQDSDUDSDFLÀFDUR3DUDJXDL2HGLWRULDOUHVVDOYDYD
SRUpP VHU ´GLItFLO HQFREULUµ TXH RV DUJHQWLQRV WLQKDP FRQWULEXtGR
SDUD D DQDUTXL]DomR SROtWLFD GR SDtV JXDUDQL SRLV ´VLQGLFDWRV >GH
648
649
650
651

Idem, tel. cifr. 27, Assunção, 6.3.1912. Ibid.
Id., tel. cifr. 26 e 28, Assunção, 5 e 7.3.1912. Ibid.
Id., tels. cifr. 30 e 31, Assunção, 9 e 11.3.1912. Ibid.
MÜLLER para BRASLEG-A, tel. cifr. 1, Rio de Janeiro, 10.3.1912. Ibid., MDBATR, 202-1-19. FERREIRA para MÜLLER, tel.
cifr. 36, Assunção, 17.3.1912. Ibid., MDBATE, 202-1-11.
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espHFXODGRUHVDUJHQWLQRV@SRGHURVRVjFDWDGHERQVQHJyFLRVLQFLWDPD
UHYROXo}HVµVXEYHQFLRQDQGRDV652.
Assunção foi cercada por 3.000 revolucionários, número próximo ao
dos seus defensores. Antes que a luta se desencadeasse o corpo diplomático
interviu e conseguiu retirar da capital 450 pessoas, quase todas mulheres
e crianças. Os combates iniciaram-se em 19 de março e, após dois dias,
YHQFHUDPRVDWDFDQWHV$YLWyULDIRLSRVVtYHOJUDoDVjVXSHULRULGDGHHP
DUPDPHQWRV GRV UHYROXFLRQiULRV TXH FRQWDUDP DLQGD FRP ´D SURWHomR
HVFDQGDORVDµGD$UJHQWLQD(VWDDÀUPRX/RUHQD)HUUHLUDIRUQHFHXOKHV
GLQKHLUR H DUPDPHQWRV H DLQGD FRPXQLFRX SRU UDGLRWHOHJUDÀD DRV
navios rebeldes todos os movimentos das forças governistas653.
Derrotado o governo Peña, seus seguidores, num total de
1.200 homens, asilaram-se nos navios de guerra brasileiros e foram
desembarcados em território argentino, em Corrientes. A divisão naval
brasileira foi, na ocasião, objeto de descortesia por parte dos navios
comandados pelo contra-almirante Eduardo O’Connor. A canhoneira
argentina Espora seguiu de perto o transporte Itajubá que, escoltado por
dois destróieres, transportava os asilados até Corrientes. Tal medida
irritou o comandante das forças navais brasileiras, Pedro Paulo de
Oliveira Santos, que lembrou ser o rio Paraguai livre como o mar para a
navegação. Como também o irritou que na madrugada de 21 de março,
quando os navios brasileiros recebiam os asilados, O’Connor mandasse
iluminar seus tombadilhos com cinco projetores de belonaves argentinas.
Mesmo tendo Oliveira Santos se queixado, a iluminação continuou654.
O ministro brasileiro em Assunção, por sua vez, sentiu-se atingido
pessoalmente pelo comportamento dos argentinos. Isso porque, desde
1911, e em mais uma demonstração da precariedade com que a Legação
brasileira no Paraguai tinha que se haver, essa representação recebia e
remetia telegramas através dos navios argentinos. Os telegramas enviados
pelo Rio de Janeiro para Lorena Ferreira passavam por Montevidéu, Buenos
Aires, Formosa e, deste ponto, eram radiografados para navios argentinos,
TXHRVHQWUHJDYDPDRFRPDQGRQDYDOEUDVLOHLURRXjSUySULD/HJDomR2V
652
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Victor VIANNA, editorial “A situação do Paraguai - A obra de anarchização prossegue! É tempo de intervir a favor da paz
e da tranqüilidade do Paraguai” in: A Imprensa, Rio de Janeiro, 24.3.1912, p. 2. BN, Micr. PR-SPR-139(1).
Id., of. 31, 2a. sec., Assunção, 28.3.1912. Ibid., MDBAOE, 201-3-2.
“Do comandante-em-chefe das forças navais brasileiras, capitão de Mar e Guerra Pedro Paulo de Oliveira Santos a Luiz
R. de Lorena Ferreira, ministro plenipotenciário do Brasil no Paraguai, ‘Bordo do Cruzador Tymbira’, em 27 de março de
1912”. Anexo ao Of. 32, 2a. Sec., Assunção, 28.3.1912. Id.
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telegramas enviados por ela percorriam o caminho inverso. As mensagens
WHOHJUiÀFDVHUDPFODURFLIUDGDVHRVDUJHQWLQRV²SURYDYHOPHQWHRVQDYLRV²
ao retransmiti-las faziam alterações propositais, de modo a torná-las
indecifráveis655.
Nas comunicações entre Lorena Ferreira e seus superiores era
evidente o desconforto do diplomata com a posição adotada pelo governo
brasileiro na guerra civil. O representante tinha sido a favor do apoio
material aos governos Rojas e Peña. A vitória dos radicais, escreveu Lorena
)HUUHLUD´GHYHPRVODPHQWDUSRLVSHUGHPRVFRPSOHWDPHQWHSHORPHQRV
enquanto predominar a facção vencedora [de Gondra], todo o prestígio
GHTXHGLVS~QKDPRVµ656(IUHQWHjVTXHL[DVGRVFRORUDGRVGHQmRWHUHP
contado com qualquer apoio material do Brasil, enquanto a Argentina
favoreceu a revolução desde o início,
contesto sempre que o nosso governo deseja que, em todo tempo, não se possa
dizer que paraguaios mataram paraguaios com armas brasileiras ou fornecidas
SHORVEUDVLOHLURV²FRQVHUYDQGRVHDVVLPDOKHLRjVOXWDVSROtWLFDVVRPHQWH
desejando a paz na família paraguaia e sua conseqüente prosperidade657.

3DUD +HUNHQ .UDXHU D YLWyULD UDGLFDO GH  QmR UHSUHVHQWRX
meramente o triunfo de um grupo político sobre outro. Representou,
WDPEpPRUHVXOWDGRGRDSRLRÀQDQFHLURGH´XQDSRGHURVDFRDOLFLyQµGH
investidores e empresários aos radicais. Com a vitória destes, chegara
a hora de concretar pelo menos alguns dos projetos de investimento
IHUURYLiULR H DJURSHFXiULR GHVVHV ÀQDQFLDGRUHV OLGHUDGRV SRU 0DQRHO
Rodríguez. A conjuntura regional e mundial, nos anos que precederam
D,*XHUUD0XQGLDOHUDIDYRUiYHOjH[SDQVmRGHFDSLWDLVHVWUDQJHLURVQR
Paraguai658.
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FERREIRA para MÜLLER, of. 23, 1a. Sec., Assunção, 5.4.1912. Ibid.
Idem, of. 31, 2a. sec., Assunção, 28.3.1912. Ibid.
Id.
HERKEN KRAUER, p. 79.
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Selo comemorativo à visita de Morínigo

Selo comemorativo à visita de Vargas
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Fonte: CPDC/FGV

Negrão de Lima (de terno escuro) com revolucionários.
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Fonte CPDOC/FGV

Negrão de Lima (terno preto) em frente ao avião da FAB que o conduziu na missão.
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Fonte: CPDOC/FGV

Da esquerda para direita: embaixador Barboza-Carneiro, Morinigio e Federico Chaves
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Fonte: Coleção particular de Milda Rivarola.

2ÀFLDLVGD0DULQKD%UDVLOHLUDVDLQGRGR3DOiFLRGH*RYHUQRHP$VVXQomR
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Justo, chanceler paraguaio Luís A. Riart e chanceler argentino Saavedra Lamas. in: Manoel Peña Villamil, Eusebio Ayala y su tiempo, p. 286.

Legenda: Da esquerda para a direita General Accasue, chanceler brasileiro Macedo Soares, chanceler boliviano Tomás Elío, Presidente Agustín P.

Assinatura do Protocolo de Paz em Buenos Aires em 12 de Junho.

General José Félix Estigarribia
Legenda: Manoel Peña Villamil, Eusebio Ayala y su tiempo, p. 292.
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Vargas a Caminho de Assunção no Rio Paraguai
Legenda: Coleção de Paulo Cezar Vargas Freire
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Fonte: Coleção particular do Embaixador Augusto Ocampos Caballero

/HJHQGD9DUJDVOrMRUQDOSDUDJXDLRVREUHVXDYLVLWD

Vargas Lendo jornal em Assunção

,9'LVWDQFLDPHQWRH5HDSUR[LPDomR
(1912-1923)

Com a ascensão do liberalismo radical ao poder, o Paraguai
viveu um clima de estabilidade política até 1922, quando se iniciou nova
guerra civil. Nesse período, as relações brasileiro-paraguaias tiveram
dois momentos: de distanciamento, até 1917, e, a partir de então, de uma
lenta e sistemática aproximação. Em todos esses anos, porém, persistiu
D GHSHQGrQFLD HFRQ{PLFD GR 3DUDJXDL HP UHODomR j $UJHQWLQD D TXDO
repercutiu na política externa paraguaia.

1 - Ascensão e divisão do radicalismo
Após ascender ao poder, os radicais dividiram-se em duas facções
políticas, lideradas por Manuel Gondra e Eduardo Schaerer. Elas travaram
disputa silenciosa pelo controle do Partido Liberal e de postos no governo.
/DXUR 0OOHU VXFHVVRU GH 5LR %UDQFR j IUHQWH GR ,WDPDUDW\ PDQWHYH D
SRVWXUD GH DFHLWDU FRPR LQHYLWiYHO D DVFHQGrQFLD GD $UJHQWLQD VREUH R
Paraguai.

a) A chegada ao poder
Vitoriosa a revolução, a Legação brasileira no Paraguai viu-se em
delicada situação. Eram tensas as relações entre as forças navais enviadas
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por Buenos Aires e Rio de Janeiro a Assunção, a ponto de o comandante
DUJHQWLQR 9LFHDOPLUDQWH (GXDUGR 2·&RQQRU DÀUPDU SXEOLFDPHQWH TXH
provocaria um incidente para desencadear a guerra entre seu país e o Brasil.
0DULQKHLURVEUDVLOHLURVTXHGHVFLDPjWHUUDHUDPREMHWRGHSURYRFDomRH
agressões por parte de seus pares argentinos e paraguaios659. O governo
do presidente provisório Emiliano González Navero, por sua vez, insistia
HPUHFHEHURDUPDPHQWRFRQÀVFDGRDRVFRORUDGRVTXHVHUHIXJLDUDPQRV
navios de guerra brasileiros. Tratava-se de 800 fuzis, um canhão, muitos
sabres e munição – cerca de 40.000 tiros660.
Lauro Müller agiu com presteza. Queixou-se ao governo argentino
do comportamento de O’Connor, o que levou Buenos Aires a chamar
de volta sua divisão naval, pretextando a baixa do nível de água do rio
3DUDQi $R PHVPR WHPSR D ÁRWLOKD GD 0DULQKD GH *XHUUD EUDVLOHLUD
de Mato Grosso foi colocada sob as ordens de Lorena, o qual recebeu
também a responsabilidade de decidir quando devolver as armas
reclamadas por Navero. Essa devolução, instruiu a Chancelaria brasileira,
HVWDYD FRQGLFLRQDGD D TXH R QRYR JRYHUQR SDUDJXDLR SUHVWDVVH ´WRGD D
FRQVLGHUDomRHVSHFLDOTXHQRVGHYHµ6HPSDUHFHUDFLQWRVRRUHSUHVHQWDQWH
EUDVLOHLURWLQKDLQVWUXo}HVGHVHUÀUPHFRPRVQRYRVJRYHUQDQWHVJXDUDQLV
os quais não eram bem vistos por Müller661.
A hostilidade da atuação do almirante O’Connor e a rispidez com
que o governo Provisório paraguaio tratavam a Legação brasileira não
impressionaram o governo brasileiro. As relações brasileiro-argentinas
HVWDYDPHP´yWLPDVFRQGLo}HVµHHVVDULVSLGH]UHVXOWDQWHGDFRQYLFomRGDV
autoridades provisórias de que contavam com apoio da Argentina, seria
arrefecida quando chegasse em Assunção a notícia dessa cordialidade662.
Enquanto isso, prosseguia a luta entre as facções paraguaias. As
ÀOHLUDV GR FRURQHO -DUD IRUDP HQJURVVDGDV SHORV H[LODGRV SDUDJXDLRV
que, com a derrota de Rojas, tinham-se refugiado em Corrientes. Para o
Itamaraty as novas autoridades de Assunção constituíam um governo
de fato, com o qual mantinha contato para demonstrar a neutralidade
EUDVLOHLUD QR FRQÁLWR /RUHQD )HUUHLUD UHFHEHX RUGHP GH FRPXQLFDU
a esse governo que não contaria com o apoio brasileiro, por carecer de
embasamento legal e não controlar a situação no país663.
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Capitão-de-Mar-e-Guerra Pedro Paulo de Oliveira SANTOS, “comandante-em-chefe das forças navais brasileiras, a Luiz
R. de Lorena FERREIRA, ministro plenipotenciário do Brasil, “a bordo do Cruzador Tymbira, em 27 de março de 1912”.
AHI, MDBAOE, 201-3-2. LORENA FERREIRA para Lauro Severiano MÜLLER, Ministro das Relações Exteriores, tels. cifr.
46 e 50, Assunção, 29.3 e 6.4.1912. Idem, MDBATE, 202-1-11.
FERREIRA para MÜLLER, tel. cifr. 54, Assunção,10.4.1912. Id., MDBATE, 202-1-11.
MÜLLER para FERREIRA, tels. cifr. 5 e 7, Rio de Janeiro, 7 e 15.4.1912. Id., MDBATR, 202-1-19.
Id., tel. cifr. 6 e 7, Rio de Janeiro, 13 e 15.4.1912. Ibid., MDBATR, 202-1-19.
FERREIRA para MÜLLER, of. 32, 2a. sec, Assunção, 28.3.1912. Id., MDBAOE, 201-3-2. MÜLLER para FERREIRA, tel. 8,
Rio de Janeiro, 22.4.1912. Ibid., MDBATR, 202-1-19.

234

DISTANCIAMENTO E REAPROXIMAÇÃO (1912-1923)

(P $VVXQomR ´WRGRVµ DFUHGLWDYDP QD YLWyULD GH -DUD H SRU HVVH
motivo, o representante brasileiro não entregou as armas solicitadas pelo
governo Navero. A derrota dos colorados, escreveu Lorena Ferreira,
IRUD SUHMXGLFLDO DR %UDVLO R TXDO SRUpP SRGHULD UHFXSHUDU LQÁXrQFLD
no Paraguai não hostilizando os cívicos e jaristas, que tinham chance de
DVVXPLURSRGHU3RUHVVDpSRFDRF{QVXOEULWkQLFRLQIRUPRXTXH-DUDH
os cívicos tinham recebido armas e munições, transportadas em um navio
brasileiro, originariamente destinadas aos colorados664.
 2 JRYHUQR GH $VVXQomR UHLWHURX j /HJDomR EUDVLOHLUD R SHGLGR
de devolução das armas. Solicitou, também, a entrega dos dois navios
paraguaios que se haviam refugiado em Porto Murtinho, no Mato Grosso.
Lauro Müller, já tendo sido sondado pela Argentina sobre o reconhecimento
do governo de Navero, autorizou a entrega do armamento. O chanceler
paraguaio foi comunicado em seguida de que as armas e os dois citados
QDYLRV HVWDYDP j VXD GLVSRVLomR665. Logo após, em 11 de maio, Jara foi
GHUURWDGR H IHULGR PRUUHX QR GLD VHJXLQWH $ UHYROXomR ´JRQGULVWDµ
iniciada em novembro do ano anterior, alcançou sua vitória absoluta,
DOoDQGRDRSRGHURJUXSRSROtWLFR´PiVLQWHOHFWXDO\VHULRGHO3DtVµ666.
A vitória do setor radical do liberalismo deu início a quase uma
GpFDGD GH HVWDELOLGDGH j YLGD SROtWLFD SDUDJXDLD $OWR IRL R SUHoR GD
instabilidade anterior para o Paraguai, que teve sua economia gravemente
atingida. Camponeses e trabalhadores urbanos, fugindo do recrutamento
das partes em luta, transferiram-se para a Argentina e o Brasil. Cerca de
GDSRSXODomRSDUDJXDLDHPLJURXFRPRFRQVHTXrQFLDGDVUHYROXo}HV
GHHHDLQGDGHYLGRjSHUVSHFWLYDGHVXEOHYDo}HV
nos anos de 1909 e 1910667.
Lorena Ferreira partiu do Paraguai em 19 de junho de 1912, não
voltando mais ao país. Antes, porém, analisou a nova situação, informando
da recusa de Manuel Gondra de ser o candidato presidencial dos liberais
UDGLFDLVj3UHVLGrQFLDTXHRSWDUDPHQWmRSRU(GXDUGR6FKDHUHUPLQLVWUR
do Interior. As notícias sobre a satisfação com que foi recebido em Buenos
Aires o nome de Schaerer levou Lorena Ferreira a concluir que:
664
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FERREIRA para MÜLLER, tel. cifr. 60, Assunção, 18.4.1912. Id., MDBATE, 202-1-11.OLIVER para TOWER, Assunção,
13.4.1912 apud. HERKEN KRAUER, Juan Carlos. Ferrocarriles, conspiraciones y negocios en el Paraguay, 1910-1914.
Asunción: Arte Nuevo Editora, 1984. p. 69.
FERREIRA para MÜLLER, tel. cifr. 61, Assunção, 19.4.1912. AHI, MDBATE, 202-1-11.MÜLLER para FERREIRA, tels. cifr. 8
e 9, ambos de 22.4.1912. Idem, MDBATR, 202-1-19.LORENA para chanceler ZUBIZARRETA, ofícios de 23.4 e 4.5.1912.
Id., MDBAOE, 201-3-2
Antonio BENITEZ, encarregado de negócios interino, para Ministerio de Assuntos Exteriores da Espanha, Notas 104 e
140, Buenos Aires, 10.4 e 18.5.1912. AMAE, Correspondencia - Embajadas y Legaciones - Argentina”, Legajo 1355.
RIVAROLA, Milda. Obreros, utopias & revoluciones; la formación de las clases trabajadoras en el Paraguay liberal; 18701931. Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1993. p.109.
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0DLVXPDYH]ÀFDSURYDGDDYHUDFLGDGHGDVPLQKDVFRQVWDQWHVLQIRUPDo}HV
D HVVH UHVSHLWR LVWR p TXH D GHVDSDULomR FRPSOHWD GD QRVVD LQÁXrQFLD
QR 3DUDJXDL GDWD GD YLWyULD GR UDGLFDOLVPR FKHÀDGR SHORV 6UV 6FKDHUHU
=XEL]DUUHWD H )UDQFR FRP R 6U *RQGUD j IUHQWH WRGRV UHFRQKHFLGDPHQWH
hostis ao nosso ao nosso país668.

(P %XHQRV $LUHV R PLQLVWUR EULWkQLFR 7RZHU RXYLX GH 0DQXHO
Rodríguez seu contentamento pela vitória gondrista e, mais, pela
perspectiva de que na eleição presidencial de junho o eleito fosse Eduardo
Schaerer. Rodríguez comentou que gastara 350.000 libras esterlinas na
revolução, mas que esperava reaver o dinheiro logo. Essa satisfação era
partilhada por Nicolás Mihanovich, que acabara de chegar de uma visita
a Assunção669.
-XDQ &DUORV +HUNHQ .UDXHU Yr HP 3HUFLYDO )DUTXKDU SRU
LQWHUPpGLRGH0DQXHO5RGUtJXH]VHXUHSUHVHQWDQWH´GHVGHÀQHVGHµ
o núcleo da conspiração radical de 1911. Conforme esse autor, entre 1908
HFLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVUHJLRQDLVSHUPLWLUDPDYDORUL]DomRGRV
recursos paraguaios, em particular a terra. As lutas inter e intrapartidárias
dessa época pelo poder no Paraguai teriam como causa real a busca da
apropriação e distribuição dos benefícios dessa repentina valorização.
Nesses anos de instabilidade política, que causou mais de 5.000 mortos, as
WHQGrQFLDVRXSDUWLGRVSROtWLFRVQmRUHSUHVHQWDUDPHPIRUPDFRQVWDQWH
XP VHWRU RX JUXSR HFRQ{PLFR SRLV HVWHV ´PXGDYDP GH EDQGHLUD GH
DFRUGRFRPDHYROXomRGRVDFRQWHFLPHQWRVµ670.
2JUXSRÀQDQFHLURGRBanco de la República e aquele representado
por Manuel Rodríguez e a Paraguay Central Railway Company, foram
EHQHÀFLDGRV FRQVLGHUDYHOPHQWH SHOD DGPLQLVWUDomR FtYLFD GR JHQHUDO
)HUUHLUD 8PD YH] QR SRGHU RV UDGLFDLV HVVHV GRLV JUXSRV HQWUDUDP
HP FRQÁLWR GLUHWR FRP R JRYHUQR $OELQR -DUD HUD DSDUHQWHPHQWH
IDYRUHFLGR SHOR JUXSR DJOXWLQDGR HP WRUQR GD 3&5& PDV D YLROrQFLD
cotidiana, desatada por seu governo, comprometeu qualquer aliança
política sólida. Assim, no começo de 1911, os radicais apareceram
como a única opção política para o sindicato de Farquhar, levando-o a
ÀQDQFLDUDFRQVSLUDomRJRQGULVWD(VWDDOLDQoDGHXVHSRXFRVPHVHVDSyV
5RGUtJXH]TXHL[DUVHDGLSORPDWDVEULWkQLFRVGDVLQWULJDVGDVTXDLVHUD
YtWLPDIHLWDVSHORV´UDGLFDLVSUyDOHPmHV6FKDHUHUH*RQGUDµ-iRJUXSR
668
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FERREIRA para MÜLLER, of. res. 14, 2a. Sec., Assunção, 5.6.1912. AHI, MDBAOE, 201-3-2.
TOWER para GREY, Buenos Aires, 30.5.1912 apud. HERKEN KRAUER, p. 70.
HERKEN KRAUER, p. 113.
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constituído em torno do Banco de la República tinha, comparativamente,
PDLRUFRHUrQFLDSRLVIH]WRGRRSRVVtYHOSDUDDVVHJXUDUDHVWDELOLGDGH
ÀQDQFHLUDGRJRYHUQR5RMDV671.
Com a partida de Lorena Ferreira, o secretário Luiz Villares
Fragoso, que acompanhara toda a guerra civil, tornou-se encarregado
de negócios brasileiro em Assunção. Para Fragoso, era tranquilizadora a
anistia política concedida pelo novo governo, constatando que nenhum
oposicionista estava sendo perseguido. O diplomata acompanhou a
eleição de Eduardo Schaerer para o cargo de presidente da República672.
No novo Ministério, Manuel Gondra ocupou a Pasta da Guerra e Marinha;
Eusebio Ayala a do Exterior; Geronimo Zubizarreta a da Fazenda e Félix
3DLYDÀFRXFRPRWLWXODUGD-XVWLoD
1RV SRXFRV PHVHV HP TXH SHUPDQHFHX j IUHQWH GD /HJDomR
)UDJRVR PDQLIHVWRX VXD RSLQLmR VREUH /LEHUDWR 5RMDV ´R SUHVLGHQWH
PDLVQHIDVWRTXHQHVVHV~OWLPRVWHPSRVWHPWLGRR3DUDJXDLµ7DPEpP
comunicou o início, em 4 de agosto de 1912, do funcionamento da ligação
WHOHJUiÀFD HQWUH R %UDVLO H R 3DUDJXDL HP 6mR &DUORV QR ULR $SD (VWD
porém, durou poucos dias, pois na primeira tempestade tombaram
iUYRUHV TXH VHUYLDP GH SRVWH j OLQKD D TXDO TXH DWp RV DQRV  QmR
foi restabelecida. Coube a Fragoso denunciar o Tratado de Extradição de
desertores e criminosos, assinado em 1872, em razão da aplicação da Lei
2416 do Congresso brasileiro, que determinou a denúncia dos 12 tratados
dessa natureza, mantidos pelo Brasil com outros países673.
Em 10 de abril de 1913 chegou a Assunção o novo ministro
plenipotenciário brasileiro, Sylvino Gurgel do Amaral. A caminho
do novo posto, ele encontrou-se, em Buenos Aires, com o chanceler
argentino Ernesto Bosch, do qual ouviu que o governo Schaerer parecia
oferecer melhores condições de estabilidade ao Paraguai do que seus
SUHGHFHVVRUHV %RVFK DFUHVFHQWRX FRQWXGR TXH QmR VH GHYLD FRQÀDU QR
que diziam os políticos paraguaios, nem levar a sério suas tentativas de
LQGLVSRU%UDVLOH$UJHQWLQDSRLVHVWH´MiXPMRJRGHOHVPXLWRFRQKHFLGRµ
Disse Bosch esperar perfeita harmonia argentino-brasileira no Paraguai,
DFUHVFHQWDQGR TXH VHX JRYHUQR QmR WLQKD SUHIHUrQFLDV SDUWLGiULDV QR
SDtVGHVHMDQGRDSHQDVTXHIRVVHJRYHUQDGRHPSD]´VHPEDUXOKRVQHP
UHYROXo}HVµ674.
671
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Idem, p. 112.
FRAGOSO para MÜLLER, of. 57 e 62, 2a. sec., Assunção, 1º e 10.8.1912. AHI, MDBAOE, 201-3-2.
Idem, of. 47, 1a. Seção, e 5, 3a. sec., Assunção, 20.8 e 8.9.1912. Ibidem, 201-3-2. Ministro FEITOSA para chanceler
Azevedo MARQUES, of. 1, 2a. sec., Assunção, 7.1.1920. Id., 201-3-10.Nota da Legação do Brasil ao governo paraguaio,
Assunção, 14.2.1913. Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1913, p. 56.
AMARAL para MÜLLER, of. conf. 1, 2a. sec., Assunção, 14.4.1913. AHI, MDBAOE, 201-3-3.
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Gurgel do Amaral comentou que, ao ouvir o chanceler argentino,
parecia estar escutando novamente as próprias instruções que recebera
GH/DXUR0OOHU0HVHVGHSRLVHVVHGLSORPDWDLQIRUPRXGHVXD´SHUIHLWD
DPL]DGH H KDUPRQLDµ FRP R UHSUHVHQWDQWH DUJHQWLQR HP $VVXQomR
ministro Mario Ruiz de los Llanos, o qual, em seguida, ocuparia tal função
no Rio de Janeiro675.
Em junho de 1913, Gurgel do Amaral fez um longo relatório sobre
DVLWXDomRSROtWLFDHÀQDQFHLUDGR3DUDJXDL/DPHQWRXTXHVXDDQiOLVHQmR
SXGHVVHIXJLUGRWRPSHVVLPLVWD´SRUPDLRUTXHVHMDDtQWLPDVLPSDWLD
TXH QHFHVVDULDPHQWH GHVSHUWD HVWD QDomR LQIHOL]µ 5HVVDOWRX TXH GHVGH
a revolução de 1904, os paraguaios viviam um ambiente político de ódio
e rancor, com políticos dispondo arbitrariamente do dinheiro público.
A situação, porém, tinha-se alterado pois o presidente Schaerer e seus
ministros eram melhores, tanto moralmente quanto na compostura
pessoal, do que os componentes das administrações anteriores. Os
novos governantes não promoviam perseguições políticas, nem
desbaratavam dinheiro público mas, observou com senso de realidade,
LVVR WDPSRXFR VLJQLÀFDYD ´TXH WXGR DQGRX PHGLGR SRU XP SDGUmR GH
ULJRURVDKRQHVWLGDGHHLPSHFiYHODFHUWRHPGLVSRVLo}HVGRJRYHUQRµ O
diplomata não se iludia, antevendo problemas pelo fato de o movimento
revolucionário, que criou as condições para a ascensão de Schaerer ao
SRGHU WHU VLGR ÀQDQFLDGR SRU FDSLWDOLVWDV DUJHQWLQRV ´LQHVFUXSXORVRVµ
OLGHUDGRVSHORSRUWXJXrV0DQXHO5RGUtJXH]676.
Manuel Gondra era o verdadeiro orientador da nova
administração paraguaia, embora Schaerer fosse homem de ação e
empresário empreendedor (fundara uma fábrica de cerveja), o que era
visto positivamente pela Legação brasileira. A fraqueza do presidente era
a de não possuir força política própria, carecendo de liderança entre os
OLEHUDLVUDGLFDLVDOpPGHVHXJRYHUQRVRIUHUGLÀFXOGDGHVÀQDQFHLUDV677.
4XDQWR j RSRVLomR RV OLEHUDLV FtYLFRV FRQVSLUDYDP FRQWUD R
governo e tudo faziam para impedi-lo de obter empréstimo no exterior,
opondo-se, ainda, aos colorados. Estes, porém, pregavam a tranquilidade e
FRQGHQDYDPFRQVSLUDo}HVH[HUFLWDQGRXPDRSRVLomRPRGHUDGD´PHVPR
DPLVWRVDµ4XDQWRDRVVHJXLGRUHVGRIDOHFLGR-DUDDOLDUDPVHDRVFtYLFRV
(UDPQRHQWDQWRLQVLJQLÀFDQWHVSROLWLFDPHQWH678.
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Idem, ibidem. Id., of. 40, 2a. Sec., Assunção, 10.9.1913. Ibid.
AMARAL para Francisco Régis de OLIVEIRA, ministro interino das Relações Exteriores, Of. Res. 2, 2a. Sec., Assunção,
18.6.1913. Id., 201-3-3.
Id.
Id.OLIVEIRA para AMARAL, of. res. 13, Rio de Janeiro, 29.11.1913. AHI, MDBADR, 202-1-3.
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Enquanto isso o jornal assuncenho El Tiempo levantou a questão
da dívida de guerra do Paraguai com o Brasil e a Argentina, decorrente
GRFRQÁLWRGH2SHULyGLFRSHUJXQWRXVHQmRVHULDFRQYHQLHQWH
que seu cancelamento fosse proposto pela delegação paraguaia no
V Congresso Pan-Americano, a ser realizado em 1914 no Chile679.
A orientação do Itamaraty sobre esse assunto não se fez esperar.
Gurgel do Amaral foi informado de que o governo brasileiro defendia tanto
a manutenção da dívida de guerra estatal, quanto aquela que o Paraguai
mantinha com cidadãos brasileiros possuidores de apólices por prejuízos
causados a particulares pela invasão de Mato Grosso e do Rio Grande
do Sul, ordenada por Francisco Solano López, ao Brasil. Se o governo
brasileiro perdoasse a dívida estatal, os possuidores dessas apólices o
responsabilizariam pela dívida privada, ou, no mínimo, exigiriam uma
ação diplomática para obter seu pagamento680.
Ademais, ecoando ainda as preocupações geopolíticas do século
;,; R JRYHUQR EUDVLOHLUR FRQVLGHUDYD TXH DTXHOD GtYLGD GH JXHUUD ´Gi
direito a que o Brasil vigilante não permita que obriguem o Paraguai a
DFHLWDU SURSRVWDV OHVLYDV j VXD VREHUDQLD H LQGHSHQGrQFLDµ $omR QHVVH
sentido já ocorrera em 1877, quando o governo paraguaio pensou em pagar
FUHGRUHVEULWkQLFRVSRUPHLRGHJUDQGHVFRQFHVV}HVGHWHUUDVHVWDWDLV1D
RFDVLmR R JRYHUQR ,PSHULDO SURWHVWRX LQYRFDQGR D SUHFHGrQFLD GD VXD
GtYLGDGHJXHUUDIUXVWUDQGRVH´RDUUDQMRTXHVHQHJRFLDYDHP/RQGUHVµ
Em 1913 o governo brasileiro não pensava perdoar a dívida de guerra e
FRQVLGHUDYD´LQDGPLVVtYHOµTXHRDVVXQWRIRVVHWUDWDGRQR9&RQJUHVVR
Pan-Americano681. De fato, o tema não foi suscitado no Congresso.
1R LQtFLR GH  R SUHVLGHQWH 6FKDHUHU FHGHX jV SUHVV}HV GH
0DQXHO5RGUtJXH]SDUDSDJDURHPSUpVWLPRTXHÀQDQFLDUDDUHYROXomR
&RPHVVDÀQDOLGDGH5RGUtJXH]IXQGRXQRV(VWDGRV8QLGRVDFRPSDQKLD
Paraguayan Corporation, ligada ao Sindicato Farquhar da Argentina682,
a qual, em 30 de janeiro desse ano, assinou contrato com o governo
paraguaio concedendo-lhe empréstimo de 1.250.000 libras esterlinas.
Esse montante seria levantado pela Paraguayan Corporation no exterior
e dele seria retirada a quantia necessária para o presidente Schaerer
SDJDU j YLVWD DTXHOH FRPHUFLDQWH 2 HPSUpVWLPR HP OLEUDV SRU VXD
vez, seria resgatado progressivamente, durante 30 anos, pelo Paraguai,
GHVWLQDQGRVH SDUD WDQWR  GD UHQGD DQXDO GDV VXDV DOIkQGHJDV
679
680
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AMARAL para MÜLLER, Of. 14, 2a. Sec., Assunção, 20.6.1913. Idem, MDBAOE, 201-3-3.
OLIVEIRA para AMARAL, of. conf. 1, 2a. sec., Rio de Janeiro, 31.7.1913. Ibid., LBPDR, 202-1-3.
Idem.
Cônsul Mariano SOTELO para o Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha, of. 17, Assunção, 7.2.1913. AMAE,
Consulados - Paraguay, Legajo 1824.
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sendo a Paraguayan Corporation considerada credora preferencial do
(VWDGR SDUDJXDLR 7DO SUHIHUrQFLD SRUpP HUD FRQWUiULD DRV LQWHUHVVHV
do Brasil, que tivera a dívida de guerra reconhecida por tratados e cujo
resgate jamais se iniciara683.
Esse acordo era lesivo ao Paraguai, porque estatizava uma dívida
privada, feita por conspiradores para se assenhorearem do poder. Ademais
se tratava de um acordo leonino: Rodríguez emprestara 500.000 pesos-ouro aos revolucionários e, por esse ajuste, receberia 1.700.000 pesosouro, além de juros que deveriam ser cobrados sobre essa quantia684.
Ademais, anteriormente, a própria Paraguay Central Railway Company,
reclamou indenização de 170.000 libras esterlinas por danos causados
pela revolução a suas instalações e material rodante. Por decreto de 25 de
abril de 1912, o governo paraguaio passou a ressarcir a companhia com
pagamentos mensais de 3.000 libras esterlinas685.
2 VLQGLFDWR GH )DUTXKDU QmR SHUGHX WHPSR HP EHQHÀFLDUVH
da ascensão dos liberais radicais ao poder. Esse grupo consolidou seu
domínio não só sobre o sistema ferroviário paraguaio existente, como
também sobre ferrovias que pudessem, eventualmente, ser instaladas. A
Paraguay Central Railway Company REWHYH DLQGD D FRQFHVVmR GHÀQLWLYD
SDUDDHOHWULÀFDomRGRVERQGHVGH$VVXQomRHLQLFLRXREUDVGHLOXPLQDomR
pública e provisão de energia para essa capital. Para tanto houve um
acordo entre Juan Carosio, Rodríguez e Farquhar e, em 22 de novembro
GHRJRYHUQRDXWRUL]RXDWUDQVIHUrQFLDGDFRQFHVVmRRULJLQDOGHGH
dezembro de 1910, para a Asunción, Light & Power Co., empresa registrada
em Londres e com ligações com a PCRC686.
Em 1913 o Paraguai vivia uma verdadeira euforia ferroviária,
com 12 projetos de expansão aprovados pelo Congresso. Destes, o da
Paraguay Central Railway Company, de ligar Assunção a Iguaçu, era o mais
importante, tendo em conta o projeto do Ferrocarril Transparaguayo, que
também havia sido adquirido pelo Sindicato Farquhar. Este iniciou, em
outubro de 1912, a construção do ramal Borja-Cataratas do Iguaçu, que
também passaria por terras da Compañia Argentino-Paraguaya de Madera,
que, por sua vez, fora comprada por esse mesmo sindicato687.
Farquhar assegurou-se, portanto, do quase monopólio dos mais
importantes projetos ferroviários no Paraguai. Muitos deles tinham caráter
antes preventivo, para impedir que outro grupo obtivesse a concessão,
683
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AMARAL para MÜLLER, of. res. 2, 2a. sec., Assunção, 14.2.1914. AHI, MDBAOE, 201-3-4.
Idem, of. res. 5, 2a. sec., Assunção, 27.4.1914. Ibidem.
HERKEN KRAUER, p. 86.
Idem, p. 81.
Id., p. 82.
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do que viabilidade imediata. Para tanto, esse empresário norte-americano
comprou terras e, em meados de 1912, já controlava La Industrial Paraguaya,
empresa lucrativa que possuía 8.550 milhas quadradas no noroeste do
país, dos quais 3.500 com ervais688.
Farquhar expandiu-se não só no Paraguai, mas nos países
vizinhos. Para não ferir suscetibilidades na Argentina caso utilizasse a
Brazil Railway Co. nas suas atividades no país, esse empresário criou a
Argentina Railway Co. WDPEpP FRP VHGH QRV (VWDGRV 8QLGRV 3DUD HVWD
última foram transferidas, então, as possessões de Farquhar no Paraguai
TXHSHUWHQFLDPjBrazil Railway Co. Em janeiro de 1913 Percival Farquhar
visitou Assunção, por apenas um dia, quando já circulavam rumores
GH TXH R HPSUHViULR HVWDYD HP GLÀFXOGDGHV ÀQDQFHLUDV ( GH IDWR VHX
VLQGLFDWRHPÀQVGHVVHDQRFRORFRXjYHQGDOpJXDVTXDGUDGDVGD
La Industrial Paraguaya689. Logo, a própria companhia seria vendida para
FDSLWDOEULWkQLFR690.
1RÀQDOGHFRQWDV3HUFLYDO)DUTXKDUUHDOL]RXDSHQDVGRLVGHVHXV
grandes projetos de conexão ferroviária: São Paulo-Montevidéu e, em
outubro de 1913, Assunção-Buenos Aires. Esta era feita entre Encarnación
e Posadas, cidades paraguaia e argentina respectivamente, localizadas
jV PDUJHQV GR ULR 3DUDJXDL RQGH RV WUHQV SDUDYDP H D WUDYHVVLD HUD
feita por ferryboats. Nenhuma das planejadas conexões ferroviárias do
Paraguai com o Brasil chegou a se realizar e o ramal de Borja a Iguaçu foi
abandonado em 1914, já instalados 55 quilômetros de trilhos. A partir de
1916, as empresas de Farquhar no Prata entraram em crise irreversível691.
Com o desencadear da I Guerra Mundial, o Paraguai viu agravada
VXD VLWXDomR $ QRWtFLD GR LQtFLR GD JXHUUD SURYRFRX XP ´SkQLFR
H[WUDRUGLQiULRµ HP $VVXQomR +RXYH FRUULGD DRV EDQFRV SDUD VDTXH GH
GHSyVLWRVLPRELOL]DQGRRVLVWHPDÀQDQFHLURHLPSRVVLELOLWDQGRTXDOTXHU
RSHUDomR FRP RXUR R TXH SURYRFRX HQRUPH DXPHQWR GRV JrQHURV GH
SULPHLUD QHFHVVLGDGH 3DUD D /HJDomR EUDVLOHLUD R FRQÁLWR QD (XURSD
não fora a causa mas, sim, o catalisador dessa situação, decorrente de
sucessivos maus governos que o país tivera692.
A guerra na Europa fez malograr a tentativa da Paraguayan
Corporation de levantar a totalidade do empréstimo de 1.250.000 libras
688
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La Industrial Paraguaya passou ao controle de Farquhar mediante a compra de 55.000 de suas ações do Banco Mercantil
del Paraguay e outras 85.000 de diferentes proprietários. Id., pp. 82-83.
Id., pp. 90, 97
DEPARTMENT OF COMMERCE - USA. Paraguay: a commercial handbook. Washington: Government Printing Office, 1920,
p. 97
HERKEN KRAUER, pp. 111-112.
Encarregado de negócios e cônsul Mariano SOTELO para Ministerio de Assuntos Exteriores da Espanha, nota 114, Assunção,
1.9.1914. AMAE, Consulados - Paraguay, Legajo 1824.AMARAL para MÜLLER, of. res. 12, 2a. sec., Assunção, 31.10.1914.
AHI, MDBAOE, 201-3- 4.
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esterOLQDV 0HVPR DVVLP R VLQGLFDWR GH HVSHFXODGRUHV TXH ÀQDQFLDUD D
revolução gondrista, exigiu receber do governo Schaerer pelo menos o
MXUR GHVVH ÀQDQFLDPHQWR 5RGUtJXH] DPHDoRX QmR Vy WRUQDU S~EOLFD D
FRUUHVSRQGrQFLD VHFUHWD TXH PDQWLYHUD FRP RV HQWmR UHYROXFLRQiULRV
FRPRDLQGDÀQDQFLDUDTXHOHVTXHGHVHMDYDPGHSRU6FKDHUHU2JRYHUQR
SDUDJXDLR SODQHMRX HQWmR HQWUHJDU DR FRPHUFLDQWH SRUWXJXrV RXUR H
moedas metálicas que mantinha na Caja de Conversión. Esses recursos
estavam sob custódia do Banco de la República, destinando-se a futuro
recolhimento de papel-moeda em circulação. Tal entrega exigia alterar
os estatutos dessa instituição bancária, fundada em 1904 pelos liberais
cívicos, que continuavam a controlar sua administração693.
Como resultado dessa tentativa de utilização da Caja de Conversión,
houve uma crise política, dividindo-se os liberais radicais. Rodríguez
propôs, então, cancelar a dívida de 1.700.000 pesos-ouro, além de juros
sobre essa quantia, contra o recebimento imediato de 1.000.000 de pesosouro. O presidente Schaerer concordou, mas não o Banco de la República,
que fez a contraproposta de se entregar 200.000 pesos-ouro – cerca de
40.000 libras esterlinas – a título de juros sobre a dívida de 1.700.000
pesos-ouro694.
A essa altura, Geronimo Zubizarreta demitiu-se do Ministério da
Fazenda. Seu sucessor, José P. Monteiro, no mesmo dia em que assumiu o
cargo enviou ao Congresso pedido de autorização para fazer uso do fundo
de conversão, até o limite de 200.000 pesos-ouro. Schaerer, pouco antes de
tornar-se presidente, estimulara a dissolução do Congresso, de modo a criar
condições que permitissem estatizar a dívida dos revolucionários junto ao
sindicato de Manuel Rodríguez. De fato, os novos congressistas, quase
todos radicais e uns poucos colorados, aprovaram aquela autorização em
HVFDVVRVWUrVGLDV695.
Rodríguez recebeu de imediato, por intermédio de seu testa
de ferro Angel Hermida, aquela quantia em ouro e moedas europeias.
1HVVD PHVPD QRLWH R HVSHFXODGRU SRUWXJXrV SDUWLX HP VHJUHGR FRP
seu pagamento para Buenos Aires, em trem especial e sob custódia de
policiais paraguaios. Conhecido o fato, a opinião pública condenou o
governo de Schaerer, que passou a ser combatido não só pela oposição
mas, discretamente, também por líderes do radicalismo696.
693
694
695

696

AMARAL para MÜLLER, idem. Ibidem.
Id.
URIZAR, Rogelio. Los dramas de nuestra anarquía; análises de la evolución política del Paraguay. Rosário: Taller Gráfico
de la Plaza, 1989, t. II, pp. 379-383.
AMARAL para MÜLLER, of. res. 12, 2a. sec., Assunção, 31.10.1914. AHI, MDBAOE, 201-3- 4.
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Com a deterioração da situação política paraguaia foi declarado
o Estado de Sítio, em janeiro de 1915. Agentes do governo, que já antes
GD VXVSHQVmR GRV GLUHLWRV FRQVWLWXFLRQDLV ÀVFDOL]DYDP H UHYLVWDYDP
DVSHVVRDVTXHLQJUHVVDYDPQD/HJDomREUDVLOHLUDLQWHQVLÀFDUDPHVVD
ação. Para Gurgel do Amaral a principal fonte de hostilidade ao Brasil
era o chanceler Manuel Gondra, personagem central do liberalismo
radical no poder697.
Dois meses depois, expoentes do Partido Colorado estavam presos
e havia rumores sobre tentativa de sublevação. A essa altura Gurgel do
$PDUDO SDUWLUD SDUD VHX QRYR SRVWR QD +RODQGD H j IUHQWH GD /HJDomR
EUDVLOHLUDÀFRX0iULR3LPHQWHO%UDQGmRFRPR(QFDUUHJDGRGH1HJyFLRV
Na análise deste o governo paraguaio, desde o início de 1915, dava provas
GH ´VHFWDULVPR HVWUHLWR XPD LQWROHUkQFLD DEVROXWDµ FRQWUD WRGRV RV
opositores e Schaerer somente poderia ser derrubado se um dos batalhões
do Exército existentes em Assunção se levantasse contra ele. De outro
PRGRQmRVHULDGHUUXEDGRGHYLGRjPDQXWHQomRGR(VWDGRGH6tWLRHj
LPSRVVLELOLGDGH GH DWDTXH UHYROXFLRQiULR ÁXYLDO EHP FRPR SRU FRQWDU
com a proteção argentina698.
$$UJHQWLQDDRVDWHOLWL]DUDHFRQRPLDSDUDJXDLDHWHUDVFHQGrQFLD
sobre os liberais radicais, tornara-se hegemônica no país. O contato do
Paraguai com o exterior, inclusive com Mato Grosso, estava nas mãos
de argentinos ou de empresas dessa nacionalidade699. A companhia
Mihanovich comprara a frota da empresa estatal mercantil argentina
e era quase monopolista na linha entre Assunção e o Rio da Prata,
consequentemente, com o resto do mundo, pois aí se faziam as conexões
FRP QDYLRV RFHkQLFRV (VVD SRGHURVD FRPSDQKLD DUJHQWLQD WDPEpP
mantinha, desde 1913, uma linha bisemanal entre Buenos Aires e Corumbá.
(VWDFLGDGHHUDDLQGDOLJDGDSRUYLDÁXYLDOD0RQWHYLGpXSHOD(PSUHVD
)OXYLDO %UDVLO8UXJXDL VXEVLGLiULD GR /OR\G %UDVLOHLUR H WDPEpP SHOD
empresa alemã Herman Krabb & Cia700.
A Argentina não era, porém, motivo de preocupação para a
Chancelaria brasileira. Ao contrário, em demonstração do nível de
H[FHOrQFLDQDVUHODo}HVHQWUHR5LRGH-DQHLURH%XHQRV$LUHVHPGH
maio de 1915, Brasil, Argentina e Chile assinaram um acordo para a
VROXomRSDFtÀFDGHFRQWURYpUVLDV(VWHÀFRXFRQKHFLGRFRPR7UDWDGRGR
$%&HPUHIHUrQFLDjVLQLFLDLVGHFDGDXPGRVSDtVHVVLJQDWiULRV1mRVH
tratava de aliança, mas poderia ser a base para tanto, motivo pelo qual
697
698
699
700

AMARAL para EXTERIORES, tel. cifr. 20, Assunção, 13.1.1915. Idem, MDBATE, 202-1-12.
BRANDÃO para MÜLLER, of. res. 11, 2a. sec., Assunção, 26.3.1915. Ibidem, MDBAOE, 201-3-5.
Idem, of. res. 5, 2a. sec., Assunção, 10.4.1915. Ibid.
PÓVOAS, Lenine. Influência do Rio da Prata em Mato Grosso. Cuiabá: [s.n.], 1982, pp. 17-18.
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despertou sérios temores nas outras Chancelarias americanas. O ABC
WDPEpPQmRDJUDGRXDRV(VWDGRV8QLGRVSRLVSRGHULDVHUYLUSDUDFRQWHU
D LQÁXrQFLD QRUWHDPHULFDQD QHVWD SDUWH GR FRQWLQHQWH701. O secretário
de Estado norte-americano, Root, declarou ao embaixador argentino em
Washington que seu país se oporia ao ABC702.
Em extenso relatório, Pimentel Brandão descreveu a realidade
HFRQ{PLFRÀQDQFHLUD SDUDJXDLD $SHVDU GH DV HVWDWtVWLFDV RÀFLDLV
DSUHVHQWDUHPXPDEDODQoDFRPHUFLDOGHÀFLWiULDDFUHGLWDYDHOHTXHHOD
IRVVH´SHORPHQRVµHTXLOLEUDGDMiTXHIDOWDYDFRPSXWDUR´FRQWUDEDQGR
H[WUDRUGLQiULRµ QD H[SRUWDomR GH JDGR PDGHLUDV WDQLQR H HUYDPDWH
Também não apareciam nessas estatísticas o dinheiro que turistas
argentinos, fugindo do rigoroso inverno de Buenos Aires, traziam ao
país entre os meses de junho e agosto. Já o orçamento público carecia
de controle e cada ministério gastava sem prestar contas ao Congresso,
GHVWLQDQGRVHDPDLRUSDUWHGDVGHVSHVDVH[WUDRUGLQiULDVDÀQVSROtWLFRV
&RPHQWDYDVH TXH HUD ´DYXOWDGDµ D YHUED JDVWD FRP HVSL}HV ´TXH
pululam por esta cidade como criados, como capangas (cada Ministério
H R SUHVLGHQWH RV WHP jV G~]LDV  RX FRPR HVELUURV HQFDUUHJDGRV H
H[HFXWRUHVGDVPDLRUHVYLROrQFLDVQDFDPSDQKD>LQWHULRU@µ703.
O governo Schaerer tivera início promissor, mas com o passar do
tempo pouco se distinguia dos vícios de seus antecessores. A administração
schaerista estatizou a dívida privada da revolução; estimulou a espionagem
e a delação e afastou, em 1914, dois membros independentes do Superior
Tribunal de Justiça. Não é de se espantar, assim, que em 1º de janeiro
de 1915 houvesse um levante militar, liderado por liberais cívicos, que,
porém, fracassou704.
Por ser o orçamento do Estado paraguaio diminuto, mesmo
´SHTXHQRVµ GHVYLRV DGTXLULDP SURSRUFLRQDOPHQWH GLPHQV}HV
impressionantes. Pelo mesmo motivo produziam contraste os gastos
VXSpUÁXRV GD DGPLQLVWUDomR GH 6FKDHUHU HP FRPSDUDomR FRP DTXHOHV
indispensáveis e adiados, como o pagamento do funcionalismo público,
atrasado em dois meses. Esses atrasos agravavam a dívida pública
interna, que ascendia a 949.942 pesos-ouro e 45.209.427 pesos-papel e fora
acumulada a partir da revolução liberal de 1904. Schaerer estabeleceu
XP SODQR SDUD FRQVROLGDU H UHVJDWDU HVVD ´HQRUPH GtYLGDµ HP XP DWR
701
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703
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SCENNA, Miguel Ángel. Argentina-Brasil: cuatro siglos de rivalidad. Buenos Aires: Ediciones La Bastilla, 1975, p. 300.
CÁRCANO, Ramón J. Mis primeros 80 años. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1944, p. 282.
BRANDÃO para MÜLLER, of. res. 38, 2a. sec., Assunção, 21.8.1915. AHI, MDBAOE, 201-3-5.
URIZAR, t. II, p. 383. FREIRE ESTEVES, Gómes. Historia contemporánea del Paraguay. Buenos Aires: [s.n.], 1921, pp.
132-133.
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GHUHVSHLWR´QXQFDYLVWRµSHORVSUHMXGLFDGRVSHODVJXHUUDVFLYLVHPERUD
DWHQWDWyULRDR´DYDULDGtVVLPRFUpGLWRGH(VWDGRµ705.
Outra dívida pública interna, assumida por meio de diferentes
compromissos, foi com o Banco de la RepúblicaTXHHUDXPD´DVVRFLDomR
GH XVXUiULRV HVSHFXODGRUHV GH FkPELRµ 8P GHVVHV FRPSURPLVVRV
referia-se aos 500.000 pesos-ouro emprestados ao governo de Liberato
Rojas e desviado por este e por seu irmão Emiliano, quem, como
FRQVHTXrQFLD FRQWLQXDYD QD SULVmR HQTXDQWR /LEHUDWR WLYHUD VHX
pedido de extradição solicitado ao governo argentino. Para conceder
260.000 pesos-ouro ao governo Schaerer, entregues a Manuel
Rodríguez, o Banco de la República obteve o reconhecimento de uma
dívida do Estado para com esta instituição de 670.856,91 pesos-ouro706.
O Banco de la República tinha como presidente o principal
FRPHUFLDQWH GR 3DUDJXDL 3HGUR -RUED 6HJXQGR R F{QVXO EULWkQLFR HP
Assunção, Jorba era, provavelmente, o indivíduo que exercia maior
LQÁXrQFLD VREUH RV GHVWLQRV GR SDtV &RQWURODYD FHUFD GH  GR
FRPpUFLRH[WHULRUSDUDJXDLRRTXHDOLDGRjVVXDVFRQH[}HVQRPXQGR
ÀQDQFHLUR SHUPLWLDOKH PDQLSXODU ´FRWLGLDQDPHQWHµ D WD[D GH FkPELR
em seu benefício707.
Havia, ainda, a dívida externa paraguaia, constituída a partir de
empréstimos na praça bancária londrina em 1872; no Banco Nacional
argentino, em 1903, e aquele que Manuel Rodríguez conseguira levantar
por intermédio da Paraguayan Corporation. Os empréstimos de 1872
estavam sendo pagos pontualmente desde o acordo feito com credores
em 1895, restando 178.086,36 pesos-ouro a serem resgatados. Para os
68.277,45 pesos-ouro devidos ao Banco Nacional argentino, não havia
dotação para pagamento no orçamento. Já Rodríguez obtivera empréstimo
de 440.362,82 libras esterlinas e delas apossara-se, completando, assim, a
negociata que envolvera os recursos do fundo de conversão paraguaio.
Essas libras representavam para o Tesouro paraguaio um fardo anual de
133.154,28 pesos-ouro, correspondentes aos juros de 5% ao ano e 1% de
amortização708.
O fracasso no empréstimo de 1.250.000 libras esterlinas por
Rodríguez na Europa e a falta de crédito interno levaram o governo
paraguaio a emitir grandes somas de papel-moeda, sem lastro ouro.
(VVH GLQKHLUR ÀGXFLiULR GHVYDORUL]RX  HP DJRVWR GH  HP
FRPSDUDomR DR PrV GH GH]HPEUR GR DQR DQWHULRU 1mR HUD DXWRPiWLFD
705
706
707
708

BRANDÃO para MÜLLER, of. res. 38, Assunção, 21.8.1915. AHI, MDBAOE, 201-3-5.
Idem.
OLIVER para FREY, Assunção, 28.3.1915 apud. HERKEN KRAUER, p. 114.
BRANDÃO para MÜLLER, of. res. 38, 2a. Sec., Assunção, 21.8.1915. AHI, MDBAOE, 201-3-5.
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porém, a relação entre a quantidade de papel-moeda e seu valor em relação
ao ouro, pois o Banco de la RepúblicaHVSHFXODYDFRPDWD[DGHFkPELR709.
A perda de valor do papel-moeda paraguaio tornou irrisório os
salários no país, mesmo os de altos funcionários públicos. Havia um
mal-estar crescente e o presidente Schaerer estava imobilizado pela
´SROLWLFDJHPµSRLVTXDQGRDVFRLVDVQmRLDPEHPRVFDSLWDOLVWDVGRSDtV
²´XPDRXGXDVG~]LDVµ²DPHDoDYDPGHUUXEiOR7DOIDWROHYRXDXPD
ação governamental excessivamente cautelosa. O ministro da Fazenda,
Eusebio Ayala, melhorou em algo a situação ao cobrar os impostos de
importação em ouro, medida esta que reduziu de 4.300% para 3856% o
ágio do papel-moeda sobre o ouro710.
Em outubro de 1915 o Congresso aprovou projeto de concessão por
DQRVjConstruction & Engineering Finance Co., para construir e explorar
DVGRFDVGRSRUWRGH$VVXQomR3LPHQWHO%UDQGmRFODVVLÀFRXGH´GXUDVµ
DVFRQGLo}HVGDFRQFHVVmRHDRSLQLmRS~EOLFDDVYLXFRPR´GHVPHGLGRV
SULYLOpJLRVµRTXHOHYRXjVXDDQXODomR711.
*RQGUD DÀUPRX D 3LPHQWHO %UDQGmR TXH D SROrPLFD HP WRUQR
da vitória da Construction & Engineering Finance Co. era provocada
pelos argentinos. Isto porque a outra empresa derrotada que concorrera
a tal concessão, Elliot Company, SHUWHQFLD QD YHUGDGH j FRPSDQKLD
Mihanovitch. Dessa situação o representante brasileiro concluiu que
os radicais paraguaios, apesar de valer-se do apoio argentino para sua
ascensão, ao chegar ao poder queriam liberdade de ação. Inovando
TXDQWR jV DQiOLVHV DWp HQWmR IHLWDV SHOD /HJDomR EUDVLOHLUD 3LPHQWHO
%UDQGmRDÀUPRXTXHRVUDGLFDLVSURFXUDYDPQmRVHGHL[DUPRQRSROL]DU
HFRQRPLFDPHQWH SHOD $UJHQWLQD GH PRGR D JDUDQWLU D LQGHSHQGrQFLD
paraguaia712.

b) As disputas internas
1R ÀQDO GH  FRORFRXVH HP SDXWD D VXFHVVmR SUHVLGHQFLDO
paraguaia. Havia divisão no radicalismo, causada, segundo Pimentel
%UDQGmRSHOD´DPELomRGHVPHGLGDµGH6FKDHUHU2SUHVLGHQWHVRIUHQGR
D UHVLVWrQFLD GH FRUUHOLJLRQiULRV FKHJDUD DR SRGHU JUDoDV DR DSRLR GH
0DQXHO*RQGUDHXPDYH]QD3UHVLGrQFLDPRVWURXVH´SRXFRPDOHiYHOµ
709
710
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Idem.
Id. O ágio do ouro tinha por base de cálculo 100 pesos-papel. Assim, 4.300% significa serem necessários 4.300 pesospapel para comprar 100 pesos-ouro.
Id., of. 18, 2a. sec., Assunção, 29.10.1915. Ibid. FREIRE ESTEVES, p. 134.
BRANDÃO para MÜLLER, 2a. sec., Assunção, 29.10.1915. AHI, MDBAOE, 201-3-5.
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tendo vários atritos com seu patrocinador. Por outro lado, o cargo de
SUHVLGHQWH ´WHP VLGR SDUD 6 ([D IRQWH GH SURYHLWRV SHFXQLiULRV TXH
Vy HVWLPXODUDP D VXD DPELomR GH PDQGRµ 3RU HVVD UD]mR 6FKDHUHU QmR
só queria impor o nome de seu sucessor, como, também, obter que este
garantisse sua nomeação como ministro da Guerra, cargo que constituía
´D YiOYXOD GH VHJXUDQoD GD PDTXLQD JRYHUQDWLYD QR 3DUDJXDLµ 3DUD
LQYLDELOL]DUHVVDPDQREUD*RQGUDHYHQWXDOPHQWHVHODQoDULDFDQGLGDWRj
3UHVLGrQFLDHPERUDQDYHUGDGHDSRLDVVH(XVHELR$\DODSDUDRFDUJR713.
Em março de 1916, porém, o senador Manuel Franco foi eleito
presidente do Paraguai, em contexto de nítida divisão do radicalismo
em duas correntes: gondristas e schaeristas. O presidente eleito era
respeitado por todos, quer por sua honestidade, quer por sua cultura.
Ele havia censurado severamente as decisões do presidente Schaerer em
favor do sindicato de especuladores liderados por Manuel Rodríguez714.
Schaerer, minoritário entre os radicais, teve que aceitar a candidatura de
)UDQFRFRQWHQWDQGRVHHPLQGLFDUSDUDD9LFH3UHVLGrQFLDVHXDPLJR
José P. Montero715.
0DQXHO )UDQFR DVVXPLX D 3UHVLGrQFLD HP  GH DJRVWR GH 
EHQHÀFLDGR SHOD FULDomR QR ÀQDO GR JRYHUQR 6FKDHUHU GD 2ÀFLQD GH
Cambios(ODWLQKDSRUÀQDOLGDGHHVWDELOL]DURSDSHOPRHGDSDUDJXDLRH
FRQWUDSRUVH j GHVDVWURVD VLWXDomR D TXH FKHJDUD R PHUFDGR FDPELiULR
GHYLGR j HVSHFXODomR GHVHQIUHDGD &RPR LQVWLWXLomR RÀFLDO UHFHEHULD
recursos dos impostos de exportação; o saldo da Caixa de Conversão e,
ainda, teria um crédito de 200.000 pesos-ouro junto ao Banco de la Nación,
de Buenos Aires. Apenas o fato de ter sido criada a 2ÀFLQDGH&DPELRV, sem
WHUUHDOL]DGRTXDOTXHUYHQGDGHSHVRRXURIRLVXÀFLHQWHSDUDID]HUFRP
que o valor deste baixasse, em dois meses, de 4.300% para 2.800%716.
A obtenção, no Banco de la Nación, de linha de crédito a juros
baixos, decorreu de acordo assinado em maio de 1916, em Buenos Aires,
pelo enviado paraguaio, Geronimo Zubizarreta. Reforçava-se, assim,
D LQÁXrQFLD DUJHQWLQD QD YLGD SDUDJXDLD PHVPR SRUTXH SRXFR DQWHV
Argentina e Paraguai haviam assinado um Tratado de Livre-comércio,
o qual, porém, deveria ser aprovado pelos respectivos Congressos para
entrar em vigor717. O Itamaraty recebeu com naturalidade esse aumento da
LQÁXrQFLDDUJHQWLQDSRVWXUDTXHSRXSRXLQ~WLOSUHRFXSDomRSRLVFRPR
713
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Idem, of. res. 47, 2a. Sec., Assunção, 7.11.1915. Ibid., 201-3-7.
Id., of. res. 5, 2a. Sec., Assunção, 30.3.1916. Ibid.
URIZAR, t. II, p. 394.
BRANDÃO para SOUZA DANTAS, ministro interino das Relações Exteriores, of. res. 7, 2a. sec., Assunção, 18.7.1916.
AHI, MDBAOE, 201-3-7.
Idem, tel. cifr. 5, Assunção, 27.6.1916. Ibidem, MDBATE, 202-1-12.
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se verá mais adiante, o Tratado de Livre-comércio não seria aprovado
pelo Congresso argentino e o crédito de 200.000 pesos-ouro não seria
concedido pelo Banco de la Nación718.
O presidente Franco manteve Manuel Gondra no cargo de
chanceler. Pimentel Brandão era crítico em relação a Gondra, vendo-o
como hipócrita; avesso a assumir responsabilidade, transferindo para
colaboradores o trato de assuntos graves, para evitar dissabores ou
FHQVXUDV D VL SRU VHU JHUPDQyÀOR H DLQGD YDLGRVR JRVWDQGR GH VH
comparar com o Barão do Rio Branco, do qual dizia ter sido íntimo719.
Entre as qualidades de Gondra era unanimidade o reconhecimento de
sua honestidade, a ponto de Arturo Bray, que não era seu admirador,
GHOH HVFUHYHU TXH ´D FRELoD SHOR RXUR QmR PDQFKRX VXDV PmRV H QHP
SHUWXUERXVXDVKRUDVµ720.
Apesar da severidade com que o analisava, Pimentel Brandão
mantinha boas relações com o chanceler paraguaio. Gondra pôde, assim,
VHUVLQFHURFRPRGLSORPDWDHFRPHQWDUTXHD´DSUHJRDGDDPL]DGHµGRV
colorados pelo Brasil não era verdadeira porque, como qualquer outro
grupo político local, também eles buscavam apoio dos argentinos. Disse
que os colorados estavam em harmonia com o senador argentino Juan
Ramón Vidal, que os colocara em empregos públicos em Corrientes e os
protegia de todos os modos. Respondeu Pimentel Brandão que o Brasil
QmRWLQKDSUHIHUrQFLDSDUWLGiULDQR3DUDJXDLGHVHMDQGRVXDSURVSHULGDGH
e a manutenção no poder daqueles que o ocupavam de acordo com a
&RQVWLWXLomR ´IRVVHP TXHP IRVVHPµ721. Talvez Manuel Gondra não se
WHQKD FRQYHQFLGR PDV HVVD DÀUPDomR UHSUHVHQWDYD ÀHOPHQWH D SRVWXUD
brasileira em relação ao país guarani, mantida pelos diferentes governos
posteriores a Floriano Peixoto.
'LDV GHSRLV *RQGUD FRPXQLFRX j /HJDomR EUDVLOHLUD R GHVHMR
GR 3DUDJXDL GH DVVLQDU FRP R %UDVLO WUDWDGR GH OLYUHFRPpUFLR LGrQWLFR
DRTXHÀUPDUDFRPD$UJHQWLQD2DFRUGRDUJHQWLQRSDUDJXDLRSRUpP
QmR YLJRUDYD SRLV QmR IRUD DSUHVHQWDGR SHORV UHVSHFWLYRV JRYHUQRV j
apreciação dos Congressos dos dois países722.
8P WUDWDGR GH OLYUHFRPpUFLR FRP R 3DUDJXDL WHULD GLPLQXWD
LPSRUWkQFLDSDUDR%UDVLOSRLVGRODGREUDVLOHLURIDOWDYDPOLQKDVIpUUHDV
718
719
720
721

722

SOUZA DANTAS para AMARAL, of. res. 1, 1a. sec., Rio de Janeiro, 28.4.1914. AHI, LBPDR, 202-1-3.
BRANDÃO para SOUZA DANTAS, of. res. 8 e 10, 2a. sec., Assunção, 18.7 e 10.9.1916. Idem, MDBAOE, 201-3-8.
BRAY, Arturo. Hombres y épocas del Paraguay. Buenos Aires: DIFUSAM, 1943, v. I, p. 159.
BRANDÃO para SOUZA DANTAS, of. res. 1, 2a. Sec., Assunção, 20.9.1916. AHI, MDBAOE, 201-3-8. Juan Ramón Vidal
(1860-1940) foi Governador de Corrientes (1886-1889) e, posteriormente, deputado Federal e senador, por dois mandatos
consecutivos, por essa província. WRIGHT, Ione S.; NEKHOM, Lisa M. Diccionário histórico argentino. 2. ed. Buenos Aires:
EMECÉ, 1994, p. 835.
BRANDÃO para SOUZA DANTAS, of. conf. 3 e res. 3, 2a. Sec., Assunção 13.9.1916. Ibidem.
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para entroncar com as paraguaias. Desse modo, o livre-comércio estaria
restrito ao sul mato-grossense e o norte do Paraguai, regiões atrasadas,
escassamente povoadas e carentes de estradas. O tratado traria, sim,
YDQWDJHQV´GHRUGHPPRUDOHSROtWLFDµSDUDR%UDVLO723.
Pimentel Brandão formulou duas explicações possíveis para a
iniciativa de Gondra. A primeira era a de que um tratado de comércio
FRP R %UDVLO LQGX]LULD j DSURYDomR SHOR &RQJUHVVR DUJHQWLQR GDTXHOH
DVVLQDGRHQWUH$VVXQomRH%XHQRV$LUHV$ÀQDOQR/HJLVODWLYRDUJHQWLQR
prevaleciam interesses de províncias que pareciam contrariados por
WDO DFRUGR FRPHUFLDO 2XWUD H[SOLFDomR ´PDLV SURYiYHOµ HUD D GH TXH
Gondra, na verdade, estava considerando o fato de vigorar entre Brasil
H$UJHQWLQDDFOiXVXODGH´QDomRPDLVIDYRUHFLGDµ3RUHVWDVFRQFHVV}HV
aduaneiras argentinas a produtos de terceiros países teriam que ser,
WDPEpPHVWHQGLGRVDVHXVFRQJrQHUHVEUDVLOHLURVLQFOXVLYHjHUYDPDWH
a qual comprometeria a venda desse produto de origem paraguaia no
PHUFDGRGD$UJHQWLQD8PDFRUGRFRPHUFLDOEUDVLOHLURSDUDJXDLRFRPR
proposto pelo chanceler guarani, inviabilizaria tal reclamação do Brasil
HPUHODomRDSUHIHUrQFLDVWDULIiULDVDUJHQWLQDVHPIDYRUGH$VVXQomR724.
O mercado argentino era importante para as economias paranaense
e mato-grossense. A erva-mate desses estados brasileiros ocupara na
$UJHQWLQD HVSDoR GH VXD FRQJrQHUH SDUDJXDLD R TXDO VH REWLYHVVH
vantagens aduaneiras, poderia recuperar posição725.
Outro item importante das exportações paraguaias era o gado.
Desde 1912, no Paraguai, desenvolveu-se a pecuária e instalaram-se
IULJRUtÀFRV DWLYLGDGHV IDYRUHFLGDV FRP R DXPHQWR GH GHPDQGD
proporcionado pela I Guerra Mundial. Grandes empresas norte-americanas
iniciaram a aquisição de terras, valorizando-as, para criar gado, no que
foram seguidas pelas empresas de capital anglo-argentino. Por volta de
1920, a exportação de gado em pé e de carne processada constituía 37%
das exportações paraguaias, superando a madeira e o tanino (também
IDYRUHFLGRVFRPDXPHQWRGHGHPDQGDHSUHoRVGHYLGRjTXHOHFRQÁLWR 
que respondiam por 32,4%; e os agrícolas, que alcançavam 30,2%726.
723
724
725

726

Idem, of. conf. 3, 2a. Sec., Assunção, 6.11.1916. Ibid.
Id.
Vejam-se os números da importação argentina de erva-mate, em milhares de quilos:
BRASIL
PARAGUAI
1900
--8.890.000
1905
--6.692.000
1909
43.896.782
3.296.300
1910
46.186.423
2.338.461
1915
51.869.235
6.413.593
1918
54.839.450
3.600.416
Não há dados quanto ao Brasil para os anos 1900 e 1905.DEPARTMENT OF COMMERCE - USA, pp. 96-97.
Milda RIVAROLA, pp. 176-177.
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A exportação dessas carnes, aliás, levou a Argentina a revelar
um aspecto de sua política quanto ao Paraguai, que era o de reduzir
DR PtQLPR D HYHQWXDO FRQFRUUrQFLD GH SURGXWRV SDUDJXDLRV FRP VHXV
VLPLODUHV DUJHQWLQRV $VVLP HP  XP GRV IULJRUtÀFRV LQVWDODGRV
no Paraguai começou a exportar carne congelada, mas as autoridades
DUJHQWLQDVFRQÀVFDUDPRVFDUUHJDPHQWRVHP%XHQRV$LUHVVRESUHWH[WR
GH TXH YLRODYDP RV UHJXODPHQWRV VDQLWiULRV &RPR FRQVHTXrQFLD R
Paraguai viu-se obrigado a exportar tipos de carne menos lucrativas,
como o charque ou em forma de extrato, enquanto a Argentina reservava
para si o mercado desse produto congelado727.
Cumprindo a promessa feita no discurso de posse, o presidente
)UDQFR HQYLRX QR ÀQDO GH  SURMHWR GH OHL SDUD R &RQJUHVVR
reformando o sistema eleitoral, que foi aprovado. Era uma conquista
democrática, pois embora as eleições continuassem indiretas, adotava-se
o voto secreto e o sistema de lista incompletas. Por este, a lista de votação
DSUHVHQWDGD DR HOHLWRU UHVHUYDYD  GDV EDQFDGDV GD &kPDUD H GR
6HQDGRjRSRVLomR3DUD3LPHQWHO%UDQGmRQmRVHGHYLDHVSHUDUPXLWR
da nova lei eleitoral, não por suas falhas, mas sim porque as juntas que
inscreveriam candidatos seriam compostas exclusivamente de radicais,
intolerantes com seus adversários728.
*UDoDV j UHIRUPD HOHLWRUDO UHSUHVHQWDQWHV GR 3DUWLGR &RORUDGR
retornaram, já em 1917, ao Poder Legislativo. A abstenção eleitoral
PDQWHYHVHEDVWDQWHDOWD6REUHRWRWDOGHHOHLWRUHVLQVFULWRVHPÀQV
de 1916, votaram 64% no pleito legislativo de 1917, porcentagem essa que
se reduziu a 44,7% nas eleições de 1918 e que alcançou apenas 10% nas
de novembro de 1919. Apenas nas eleições gerais de 1921 a porcentagem
voltou a subir, com 43% dos eleitores inscritos delas participando e nas
TXDLVVHUHSHWLUDPIUDXGHVHYLROrQFLDVHPYiULRVGLVWULWRV729.
1R SODQR ÀQDQFHLUR D 2ÀFLQD GH &DPELR teve esvaziadas suas
UHVHUYDV HP RXUR QmR UHVLVWLQGR DRV ´JROSHV GD DJLRWDJHPµ GH EDQFRV
que apresentaram enormes somas de papel-moeda para trocar. Quando
isso ocorreu, Geronimo Zubizarreta encontrava-se em Buenos Aires para
a posse do presidente Hipólito Yrigoyen, nela permanecendo dois meses
nessa cidade para negociar empréstimo de 200.000 pesos-ouro com o Banco
de la Nación, conforme fora acordado anteriormente. O Estado paraguaio,
porém, não tinha garantias a dar nesse valor e, por isso, a operação
ÀQDQFHLUD IUDFDVVRX 2 SHVRSDSHO SDUDJXDLR SDVVRX D VH GHVYDORUL]DU
727

728
729

MORA, Frank O. La política exterior del Paraguay (1811-1989). Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociologicos/
Ediciones y Arte Editora, 1993, pp. 72-73.
BRANDÃO para MÜLLER, of. res. 14, 2a. sec., Assunção, 31.12.1916. AHI, MDBAOE, 201-3-8.
Milda RIVAROLA, pp. 171-173.
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continuamente e, agravando a situação, uma praga de gafanhotos e a seca
destruíram as colheitas, levando o Paraguai a aumentar suas importações
de alimentos730.
$VLWXDomRSROtWLFDVLQWHWL]RX3LPHQWHO%UDQGmRHUD´GHDEVROXWR
FDRVµ 'D ´DQDUTXLDµ GDV FRQWtQXDV UHYROXo}HV SDVVDUDVH SDUD DTXHOD
´GDV FRQFHVV}HV H LQGHFLV}HV GH JRYHUQDQWHV TXH TXHUHP contenter tout
le monde et son pèreµ7319LYLDVHQXP´DPELHQWHGHIURX[LGmRHWLELH]Dµ
SRLVRSUHVLGHQWH)UDQFRDSHVDUGHVHUÀJXUDHQpUJLFDFDUHFLDGHSUHSDUR
H H[SHULrQFLD 1HVVH FRQWH[WR 0DQXHO *RQGUD H (GXDUGR 6FKDHUHU
representavam as verdadeiras lideranças políticas732.
%UDVLOH3DUDJXDLVHUHGHVFREUHP
A partir de 1917, a política brasileira em relação ao Paraguai
deixou sua passividade, a ponto de o novo chanceler Nilo Peçanha buscar,
inclusive, uma alternativa para perdoar a dívida de guerra paraguaia.
Do lado paraguaio, os radicais gondristas voltaram suas atenções para
R%UDVLOYLVWRFRPRDOWHUQDWLYDSDUDUHGX]LUDGHSHQGrQFLDGR3DUDJXDL
TXDQWRj$UJHQWLQD

a) A retomada do interesse brasileiro
(PPDLRGHÀQDOPHQWHR,WDPDUDW\HQYLRXSDUD$VVXQomR
um ministro Residente e Plenipotenciário, Manuel Cardoso de Oliveira.
&RLQFLGHQWHPHQWHQRLQtFLRGHVVHPrVWDPEpPIRLVXEVWLWXtGRPLQLVWUR
GDV5HODo}HV([WHULRUHVEUDVLOHLUR$FXVDGRGHJHUPDQyÀOR/DXUR0OOHU
viu-se obrigado a renunciar ao cargo de chanceler, que ocupava desde
HPFRQVHTXrQFLDGDQRYDSRVWXUDGRJRYHUQR9HQFHVODX%UiVGHS{U
ÀPjQHXWUDOLGDGHEUDVLOHLUDQD,*XHUUD0XQGLDO2QRYRFKDQFHOHU1LOR
3HoDQKDGHFODURXJXHUUDj$OHPDQKDHPGHRXWXEURGH8PGRV
SULQFLSDLVREMHWLYRVGRJRYHUQREUDVLOHLURDRVHWRUQDUSDUWHGRFRQÁLWR
europeu, era o de ter a possibilidade de participar no futuro congresso
730
731
732

Idem.
Expressão que significa tentar contentar a todos; a tradução literal é: satisfazer a todos e ao próprio pai.
BRANDÃO para MÜLLER, of. res. 14 e conf. 1, 2a. sec., Assunção, 31.12.1916 e 30.3.1917. AHI, MDBAOE, 201-3-9. A
penúria do governo paraguaio era tal que, em fevereiro de 1917, Assunção estava sem iluminação pública há um mês.
Esta fora cortada pela companhia de eletricidade Light & Power, que há cerca de um ano não recebia pelo serviço. Como
conseqüência, as noites sem lua eram, segundo Pimentel Brandão, verdadeiras coupe-gorge (degolamento), com os
transeuntes sofrendo sério risco de terem suas gargantas cortadas por assaltantes. A falta de energia elétrica ocasionou,
ainda, a paralisação do serviço de bondes da capital paraguaia. Idem, of. 6, 2a. sec., Assunção, 7.2.1917. Ibidem.
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GH SD] SDUD GHIHQGHU LQWHUHVVHV GR SDtV 'HQWUH HVWHV R GH ´OXWDU SDUD
participar do Conselho Executivo da Liga das Nações ao lado das grandes
SRWrQFLDVDOLDGDVµ733.
8PD FRQVHTXrQFLD GD GHPLVVmR GH /DXUR 0OOHU IRL D GH TXH
Cardoso de Oliveira, estando há apenas dois meses em Assunção, foi
transferido para Santiago, no Chile, posto com melhores condições de
vida para a representação brasileira no Chile. No curto tempo em que
permaneceu no Paraguai, Cardoso de Oliveira concluiu que o Brasil
não contava com o apoio de qualquer corrente política local, apesar das
GHPRQVWUDo}HVRÀFLDLVGHDPL]DGHHDVFRUWHVLDVVRFLDLV734.
Cardoso de Oliveira partiu para o Chile em 19 de setembro e sua
UHPRomRIXJLDjVUHJUDVGHFRUWHVLDGLSORPiWLFD'HIDWRXPDSDUWLGDFRP
WmRSRXFRWHPSRQDIXQomRGLÀFLOPHQWHRFRUUHULDHPUHODomRDXPSDtV
relevante para política externa do presidente Venceslau Brás. A partida de
Cardoso de Oliveira também foi um atentado ao serviço, pois ele sequer
esperou a chegada de seu substituto, transferindo a guarda do arquivo e
das instalações da Legação aos cuidados do cônsul Mario Azevedo735.
O novo ministro plenipotenciário brasileiro, Antonio A. de Brienne
& GR 1DVFLPHQWR )HLWRVD FKHJRX D $VVXQomR QR ÀQDO GH RXWXEUR GH
1917. Era um diplomata experiente, vindo de Petrogrado, e sua primeira
comunicação com o Itamaraty foi para reclamar que na Legação tudo
faltava, inclusive papel para escrever. Solicitou 200 libras esterlinas
para renovar móveis, a bandeira e o escudo nacionais, material que se
HQFRQWUDYD´LQVHUYtYHOµ736.
Na comemoração da proclamação da República brasileira, Feitosa
inovou. Na lista tradicional daqueles a quem deveria convidar faltavam
QRPHV GR 3DUWLGR &RORUDGR ´FKDPDGR DTXL >GH@ EUDVLOHLUR H RSRVLWRU
DR JRYHUQRµ 3DUD HYLWDU IHULU VXVFHWLELOLGDGHV H TXHUHQGR FRQYLGDU RV
oposicionistas, Feitosa, apesar de desaconselhado por colegas do corpo
diplomático, publicou um convite geral nos jornais de Assunção. Como
UHVXOWDGR j UHFHSomR GR  GH 1RYHPEUR FRPSDUHFHUDP YiULRV OtGHUHV
FRORUDGRVSDUD´GHVLOXVmRµGRVOLEHUDLVJRYHUQLVWDV737.
Feitosa tinha opinião própria sobre qual deveria ser a política
brasileira com relação a Assunção. No passado, escreveu, aqueles que
FKHJDUDP DR JRYHUQR QR 3DUDJXDL R À]HUDP QmR SRU PpULWRV SUySULRV
733

734
735
736

737

VINHOSA, Francisco Luiz Teixeira. O Brasil e a Primeira Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, 1990, p. 232.
OLIVEIRA para PEÇANHA, of. res. 4, 2a. sec., Assunção, 13.7.1917. AHI, MDBAOE, 201-3-9.
Idem, of. 18, sec. de contabilidade, Assunção, 19.9.1917. Ibidem.
FEITOSA para PEÇANHA, of. 1, gabinete do ministro, e of. s/nº, sec. de Contabilidade, Assunção, ambos de 1.11.1917.
Ibid.
Idem, of. res. 14, 2a. sec., 17.11.1917. Ibid.
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mas, sim, graças aos auxílios brasileiros, caindo quando estes faltaram,
´FHGHQGR SRGHU jTXHOHV VXVWHQWDGRV SRU LQÁXrQFLD DUJHQWLQDµ
5DFLRFLQRXTXHR3DUDJXDLDRVHUGHL[DGRDR´FRPSOHWRGHVDPSDURµSHOR
%UDVLOWRUQRXVH´XPVLPSOHVIHXGRGD$UJHQWLQDµ Para esse diplomata
o Brasil deveria se fazer novamente presente no país guarani, mostrando
´TXH VRPRV XP SRYR EDVWDQWH FXOWR SDUD MXOJDUPRV GD MXVWLoD GDV
nossas aspirações e bastante forte para as manter, premiando os amigos
HSUHMXGLFDQGRDTXHPSHVHµ1mRVHWUDWDYDHVFODUHFHXGHLQWHUYLUQD
SROtWLFDLQWHUQDSDUDJXDLDPDVVLPR%UDVLOVHUUHVSHLWDGR´SRUDTXHOHV
TXHQRVVmRFRQWUiULRVµ738.
Nos meses seguintes Feitosa preocupou-se com a grande
LQÁXrQFLDDUJHQWLQDQR3DUDJXDL2HQFDUUHJDGRGR&RQVXODGRHVSDQKRO
em Assunção informou que as representações consulares e diplomáticas
GD $UJHQWLQD H GR %UDVLO ´ULYDOL]DP HP LQWHOLJrQFLD H SHUVHYHUDQoD HP
FDSWDUDVVLPSDWLDVGHVWHSDtVµJDVWDQGRSDUDWDQWRJUDQGHVVRPDVHP
recepções e festas739.
O representante argentino em Assunção, José Cantilo – que viria
a ser ministro dos Relações Exteriores da Argentina entre 1938 e 1940 –
UHIHULDVH j ´SRVLomR SULYLOHJLDGDµ GH VHX SDtV QR 3DUDJXDL $QDOLVDYD
que era o resultado de os dois países manterem estreitas vinculações
HFRQ{PLFDV FXOWXUDLV JHRJUiÀFDV H SROtWLFDV &RQVLGHUDYD TXH DSHVDU
GH´RJUXSRGHKRPHQVTXHDWXDQHVWHJRYHUQRpIUDQFDPHQWHDPLJRGH
QRVVR SDtVµ QmR VH GHYLD FRPHWHU R HTXtYRFR GR SDVVDGR GH FODVVLÀFDU
os paraguaios de brasileiristas ou argentinistas. Os homens públicos do
país guarani, quando se alinharam com o Brasil, ou com a Argentina, o
À]HUDPYLVDQGRREWHUYDQWDJHQVSDUDVHXVREMHWLYRVSROtWLFRVLQWHUQRVH
´QXQFDFRPRUHVXOWDGRGHXPDDGHVmRSURIXQGDSHQVDGDHGHÀQLWLYDD
XPRXRXWURGRVSDtVHVYL]LQKRVµ7DLVDOLQKDPHQWRVFRQIRUPH&DQWLOR
decorreram, ainda:
[da] situação em que temos estado vivendo argentinos e brasileiros, cujo longo
mal-entendido, ao colocar frente a frente, nunca lado a lado, as legações nesse
país, repercutia na vida interna paraguaia, fatalmente, seus antagonismos,
mais aparentes do que reais, obra dos personalismos de dirigentes e de
preconceitos individuais antes do que de interesses [diferentes] ou de altos
desígnios políticos740.
738
739
740

Id., of. res. 14, 2a. sec., 17.11.1917. Ibid.
Vice-cônsul da Espanha, assinatura ilegível, Assunção, 30.11.1918. AMAE, Consulados - Paraguay, Legajo 1824.
CANTILO para MURATURE, nota 12, res., Assunção, 21.2.1917. AMRECIC, Guerra de la Triple Alianza, [sic] Cx. 6,
Expediente 8.
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Tanto era verdade sua análise, argumentou Cantilo, que o ambiente
SROtWLFR SDUDJXDLR VRIUHX VLJQLÀFDWLYD DOWHUDomR HVWDELOL]DQGRVH HP
FRQVHTXrQFLDGHGRLVIDWRUHVH[WHUQRV'HXPODGRDVPRGLÀFDo}HV´QHVWHV
~OWLPRVDQRVµQDVUHODo}HVDUJHQWLQREUDVLOHLUDVHGHRXWUDSDUWHRÀUPH
propósito do governo argentino de não deixar que seu território fosse
usado por movimentos destinados a perturbar a vida interna do Paraguai.
Para Cantilo, a abstenção argentina nas lutas políticas paraguaias não
VLJQLÀFDYDSRUpPLQpUFLD7UDWDYDVHVLPGHRULHQWDUDDomRGLSORPiWLFD
DUJHQWLQDQR3DUDJXDL´QRVHQWLGRGHIDFLOLWDUFDGDYH]FDGDYH]PDLVD
FRQTXLVWD SDFtÀFD H EHQpÀFD TXH IDUHPRV QHVVH SDtV SRU REUD GH QRVVD
H[SDQVmRHPWRGRVRVUDPRVGDDWLYLGDGHHGDULTXH]Dµ741.
$ LQÁXrQFLD DUJHQWLQD QR 3DUDJXDL UHVXOWDYD SRUWDQWR GD
GLQkPLFDUHJLRQDOSODWLQD1HVWD%XHQRV$LUHVQmRVyHUDRJUDQGHSDUFHLUR
comercial, mas também porto obrigatório para conexão do país guarani
FRP DV OLQKDV RFHkQLFDV GH WUDQVSRUWH GH FDUJD H SDVVDJHLURV H DLQGD
UHIHUHQFLDO FXOWXUDO REULJDWyULR $ GHSHQGrQFLD SDUDJXDLD GD $UJHQWLQD
WLQKD RULJHP PDLV QR FRQWH[WR HFRQ{PLFR H JHRJUiÀFR SODWLQR GR TXH
HP XPD FRQLYrQFLD GR JRYHUQR GH $VVXQomR $R %UDVLO VH LQWHUHVVDGR
HPUHGX]LUWDOGHSHQGrQFLDVHLPSXQKDFRQHFWDUVHXVLVWHPDIHUURYLiULR
com o do Paraguai, de modo a permitir-lhe uma nova saída para o mar.
No plano político, a medida brasileira de maior impacto seria a de perdoar
a dívida de guerra e o governo brasileiro tomou iniciativa nesse sentido.
(PMXQKRGH1LOR3HoDQKDLQIRUPRXj/HJDomRHP$VVXQomR
TXH VH SUHWHQGLD OLTXLGDU D GtYLGD GR 8UXJXDL FRP R (VWDGR EUDVLOHLUR
Não se desejava, porém, tomar essa medida sem antes resolver a questão
GD GtYLGD GH JXHUUD SDUDJXDLD ´SHVR PRUWR HVVH TXH QDGD QRV WHP
DGLDQWDGR >H@ HVWi LPSHGLQGR >R@ SURJUHVVR GHVVD UHS~EOLFD DPLJDµ742.
Peçanha pensou perdoar essa dívida de forma que também contribuísse
SDUDRÀPGDVWHQV}HVQDVUHODo}HVHQWUHR3DUDJXDLHD%ROtYLDHVHIRVVH
bem-sucedido, seria uma grande realização da diplomacia brasileira no
continente.
$%ROtYLDSHUGHXVHXOLWRUDOQRRFHDQR3DFtÀFRGHYLGRjGHUURWD
para o Chile na guerra de 1879-1884. La Paz passou a reivindicar, desde
HQWmRXPSRUWRQRULR3DUDJXDLFXMDQDYHJDomRDOLDGDjGR3DUDQiOKH
SHUPLWLULD DOFDQoDU R RFHDQR $WOkQWLFR 'LIHUHQWHV JRYHUQRV EROLYLDQRV
tinham-se voltado para o leste, reivindicando territórios paraguaios e, a
partir de 1904, iniciaram política de ocupação paulatina dessas áreas, nelas
741
742

Idem.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 11, Rio de Janeiro, 9.6.1918. AHI, MDBATR, 202-2-1.
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fundando postos militares. Esse fato motivou protesto paraguaio em 1906
e, no ano seguinte, em janeiro, com mediação argentina, os representantes
dos dois países, o paraguaio Adolfo R. Soler e o boliviano Claudio Pinilla,
chegaram a um acordo. Pelo Protocolo que então assinaram, os territórios
compreendidos entre os paralelos 20º30’ e as linhas reivindicadas por
Assunção ao norte e entre os meridianos 61º30’ e 62º seriam submetidos
jDUELWUDJHPGD$UJHQWLQD(QTXDQWRDDUELWUDJHPQmRRFRUUHVVHRstatus
quo seria mantido nas áreas litigiosas743.
A opinião pública paraguaia, incentivada pela oposição, reagiu
contra o Protocolo Soler-Pinilla pelo fato de o documento possibilitar
eventual concessão territorial. O presidente argentino Figueroa Alcorta,
SRUVXDYH]GHVLVWLXGHVHUiUELWURGHYLGRjUHFXVDGD%ROtYLDHPDFHLWDU
laudo arbitral argentino sobre sua fronteira com o Peru. Desse modo,
o acordo Soler-Pinilla foi praticamente anulado e, em abril de 1913,
assinou-se novo Protocolo, entre o chanceler paraguaio Eusebio Ayala
e o ministro plenipotenciário boliviano Ricardo Mujía. Esse documento
declarou aquele de 1907 caduco e manteve o status quo de ocupação
territorial por cada uma das partes. Estabeleceu-se o prazo de dois anos
SDUDVHFKHJDUDXPDFRUGRGHÀQLWLYROLPLWHGHWHPSRHVVHSURUURJDGR
sucessivamente, em 1915, 1916, 1917 e, sine die, em 18 de junho de 1918744.
Nesse contexto, Nilo Peçanha levantou a hipótese de que o Brasil
poderia perdoar a dívida de guerra do Paraguai se este, por sua vez,
FRQFHGHVVH XP SRUWR QR ULR GH PHVPR QRPH j %ROtYLD 7DO FRQFHVVmR
GHVWDFRX1LOR3HoDQKDLQWHUHVVDYDQmRVyDRVEROLYLDQRVPDVDR´SURJUHVVR
HSD]HPWRGRR&RQWLQHQWHVXODPHULFDQRµ2UHSUHVHQWDQWHEUDVLOHLURHP
$VVXQomRFRORFRXVHLQLFLDOPHQWHFRQWUiULRDTXDOTXHUSHUGmR´LVRODGR
HSODW{QLFRµGDTXHODGtYLGDPDVORJRPXGRXGHLGHLD1mRTXH)HLWRVD
DFUHGLWDVVHPHUHFHUR3DUDJXDLWDOLQLFLDWLYDSRLVRSDtVHUDXP´IHXGRGD
$UJHQWLQDµQmRKDYHQGRVLPSDWLDVSHOR%UDVLOHRSHUGmRGDGtYLGDQmR
alteraria isso, pois os paraguaios acreditavam que jamais seria cobrada745.
O diplomata viu, contudo, mérito na iniciativa de Nilo Peçanha porque
traria prestígio para o Brasil no continente. Seguindo orientação recebida
do Rio de Janeiro, Feitosa conversou sobre o assunto com políticos
paraguaios, mas de maneira a parecer que eles a propunham, e concluiu
que o perdão da dívida nesses termos era viável746.
743

744
745

746

SEIFERHELD, Alfredo M. Economia y petroleo durante la Guerra del Chaco; apuntes para una historia económica del
conflicto paraguayo-boliviano. Asunción: El Lector, 1983, p. 87.CARDOZO, Efraím. Historia del Paraguay independiente.
Asunción: El Lector, 1996, p. 239.
CARDOZO, p. 240.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 11, Rio de Janeiro, 9.6.1918. AHI, MDBATR, 202-2-1. FEITOSA para EXTERIORES,
tels. cifr. 22 e 23, Assunção, 12 e 17.6.1918. Idem, 202-1-12.
Id., tels. cifr. 23 e 24, Assunção, 17 e 19.6.1918. Ibid.
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A intenção de Nilo Peçanha tornou-se, porém, pública devido a
discurso em plenário do deputado federal Maurício de Lacerda, do Rio
de Janeiro, criticando a ideia. O pronunciamento repercutiu na imprensa
SDUDJXDLDGHVHQFDGHDQGRYLROHQWDFDPSDQKDFRQWUiULDjLQLFLDWLYDGH1LOR
3HoDQKD&RPRFRQVHTXrQFLDDOHUWRXD/HJDomREUDVLOHLUDGHVSHUWDYDPVH
´YHOKRVyGLRVHGHVFRQÀDQoDVLQIXQGDGDVFRQWUDQyVµ´)RQWHLQVXVSHLWDµ
informou a essa representação que a campanha contrária a esse perdão da
dívida de guerra, seguia orientação da Argentina, a qual, por intermédio
de seu adido militar, fundara e mantinha um jornal em alemão na capital
paraguaia747. Enquanto isso, o Brasil não tinha adido militar no Paraguai.
1LOR 3HoDQKD VXUSUHHQGHXVH FRP D UHDomR KRVWLO QR 3DUDJXDL j
hipótese que levantara para o perdão da dívida de guerra. Pensava ser
clara sua política no Itamaraty, manifestada publicamente, de que longe
de buscar dividir, queria aproximar os povos americanos, respeitando as
respectivas soberanias e a inviolabilidade de seus territórios. Manifestara
suas opiniões sobre tal dívida há mais de um ano, ao representante
paraguaio no Rio de Janeiro, sem ter reação negativa. O chanceler
brasileiro resolveu não insistir na sua iniciativa; para evitar que seu
LQWXLWRIRVVHGHVYLUWXDGRQR3DUDJXDLDJXDUGDULD´TXHQRVIDOHPVREUH
[o] assunto quando a calma tiver voltado aos espíritos e melhor julgado
QRVVRGHVSUHQGLPHQWRµ748.
2 JRYHUQR SDUDJXDLR HUD LQLFLDOPHQWH UHFHSWLYR j LGHLD GH WHU
DGtYLGDGHJXHUUDSHUGRDGDHPWURFDGHFRQFHVVmRWHUULWRULDOj%ROtYLD
mas convenceu-se de que seria rejeitada pelo Congresso. Neste, mesmo
RV FKHIHV GR RSRVLFLRQLVWD 3DUWLGR &RORUDGR ´TXH VH GL] EUDVLOHLURµ
SURYRFDUDP QD VHVVmR GH  GH MXOKR WXPXOWRV H ´SURQXQFLDUDPVH RV
PDLV YLROHQWRV LQMXVWRV H DJUHVVLYRV FRQFHLWRV VREUH >R@ %UDVLOµ )RL
necessário que o ministro de Relações Exteriores, Eusebio Ayala,
HVFODUHFHVVHDR&RQJUHVVRRV´YHUGDGHLURVLQWXLWRVµGRJRYHUQREUDVLOHLUR
para a situação acalmar-se749.
O objetivo do Partido Colorado era o de inviabilizar o perdão, pelo
Brasil, da dívida de guerra e, assim, impedir o fortalecimento do governo
liberal. Essa era a análise do representante brasileiro em Assunção que se
mostrou, porém, favorável a persistir o chanceler Nilo Peçanha em sua
747

748
749

Id., tels. cifr. 31 e 32, Assunção, 26 e 30.7.1918. Ibid. Esse adido militar era o coronel Alberto Noailes, que assumiu o
cargo no início de maio de 1918. Noailes gozava de prestígio no Estado-Maior argentino e fora educado na Alemanha, do
qual era partidário na guerra que se desenrolava na Europa. Em Assunção era muito comentada a propaganda pró-alemã
feita por esse adido militar. Id., tel. cifr. urgente 12 e cifr. 23, Assunção, 2.5 e 17.6.1918. Ibid.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 18, Rio de Janeiro, 30.7.1918. Id., MDBATR, 202-2-1.
FEITOSA para EXTERIORES, tels. cifr. 32, 33 e 34, Assunção, os dois primeiros de 30.7 e, o último, de 1.8.1918. Id.,
MDBATE, 202-1-12.
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iniciativDDSyVRÀPGDFDPSDQKDDQWLEUDVLOHLUDHWUDQTXLOL]DGDDRSLQLmR
pública paraguaia. O adido militar argentino, porém, continuou a pregar,
´RVWHQVLYDHDEHUWDPHQWHµDXQLmRGHVHXSDtVFRPR3DUDJXDLDRTXDO
oferecia armas e apoio, na guerra que, dizia, inevitavelmente ocorreria
entre a Argentina e o Brasil. Esse adido, informou Feitosa, teria elaborado
planos para a invasão de território brasileiro e estava percorrendo todas
DV]RQDVPLOLWDUHVSDUDJXDLDV´SDUWLQGRDJRUDQRYDPHQWHFRPRFKHIH
GR (VWDGR0DLRU GR ([pUFLWR >SDUDJXDLR@µ SDUD D IURQWHLUD FRP R 0DWR
Grosso. O coronel Noiales convencera seus colegas paraguaios de que o
Brasil tinha um acordo com a Bolívia e não havia adido militar brasileiro
no Paraguai para responder a essa campanha de desinformação750.
Feitosa recomendou ao Itamaraty que o Brasil perdoasse a dívida
de guerra paraguaia. Ressaltou que essa seria uma forma de assegurar
D LQÁXrQFLD EUDVLOHLUD QR 3DUDJXDL FXMR JRYHUQR GHPRQVWUDYD ERD
vontade com o Brasil. Para o diplomata era grave situação, capaz de
SURYRFDU LQFLGHQWHV ´TXH QRV DUUDVWH DRQGH QmR TXHUHPRV LU FRP DV
SLRUHVFRQVHTXrQFLDVµ751. Nilo Peçanha, contudo, não mudou de postura,
preferindo não mais retornar ao tema do perdão da dívida de guerra.
O Paraguai deixou, assim, de livrar-se da dívida de guerra com o
Brasil – o perdão somente seria concedido em 1943. Talvez tenha perdido
também a oportunidade de evitar a Guerra do Chaco, travada contra a
%ROtYLDHQWUHH1HVVHFRQÁLWRRVGRLVSDtVHVJDVWDUDPHQRUPHV
somas de dinheiro e perderam parte de sua juventude. A guerra e suas
FRQVHTXrQFLDVQmRSRGLDPVHUSUHYLVWDVHPPDVRIDWRpTXHDOXWD
política interna paraguaia inviabilizou uma decisão externa que poderia
WHUVLGREHQpÀFDSDUDRSDtV
Relatório do diplomata argentino Carlos Acuña a seu superior
Mario Ruiz de los Llanos, Ministro Residente no Rio de Janeiro, registrou
a tentativa do governo brasileiro de condicionar o perdão dessa dívida
GHJXHUUDjFRQFHVVmRSDUDJXDLDGHXPSRUWRj%ROtYLDQRULR3DUDJXDL
3DUD$FXxDD%ROtYLDHUDXPYL]LQKRTXHQmRGHYLDLQVSLUDUFRQÀDQoD
DRJRYHUQRDUJHQWLQRGHYLGRDVXD´DGHVmRSROtWLFDµDR%UDVLO$GHVmR
que, raciocinou esse diplomata, explicava a iniciativa de Nilo Peçanha,
ÀQDOPHQWH DEDQGRQDGD GHYLGR j UHSHUFXVVmR QHJDWLYD TXH REWHYH QR
Paraguai752.
750
751
752

Idem, tels. cifr. 35 e 36, Assunção, 1 e 5.9.1918. Ibid.
Id, tel. cifr. 36, ibid.
Carlos ACUÑA para o ministro plenipotenciário argentino Mario Ruiz de LOS LLANOS, Relatório “Estrictamente Reservado”,
Rio de Janeiro, 14.9.1918. AGNA, Archivo del Dr. Victorino de la Plaza - Relaciones Exteriores - Brasil (1822-1918)”,
VII-4-5-3, pp. 311-336.
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O relatório de Acuña respondia, na verdade, a um questionário
do Ministério da Guerra argentino, que desejava saber quais seriam os
REMHWLYRVGR%UDVLOQRTXHVHUHIHULDj%ROtYLDDR&KLOHDR3DUDJXDLDR
3HUXHDR8UXJXDLEHPFRPRTXHPRWLYRVSRGHULDPOHYDUDXPFRQÁLWR
EUDVLOHLURDUJHQWLQR 3DUD $FXxD ´p LQDGLPLVVtYHO D SRVVLELOLGDGH GH
XPDJXHUUDHQWUHQRVVRSDtVHR%UDVLOµHPERUDQDVUHODo}HVHQWUHDPERV
VHPSUHVHGHYHVVHFRQVLGHUDUDHYHQWXDOLGDGHGHXPDVpULDGLYHUJrQFLD
6LWXDo}HV´H[WUHPDVµIXWXUDVPRWLYDGRUDVGHVVHFRQÁLWRSRGHULDPVHU
HYLWDGDV RX UHWDUGDGDV ´VHPSUH TXH DPERV >SDtVHV@ PDQWHQKDP XPD
SROtWLFDGHERDIpHFRQFLOLDomRFRPRDTXHDWXDOPHQWHPDQWrPRVGRLV
JRYHUQRVµ 753.
De todo modo, para atender ao questionário do Ministério da
Guerra de seu país, Acuña especulou sobre a hipótese de guerra entre
Argentina e Brasil. Em tal caso, escreveu, os brasileiros contariam com o
apoio uruguaio e os argentinos teriam as simpatias paraguaias, estando
HVWDV SRUpP FRQGLFLRQDGDV j SRVWXUD GD %ROtYLD QRV DFRQWHFLPHQWRV
&KLOH H 3HUX ´KRMH VmR HTXLGLVWDQWHVµ H VXDV SRVLo}HV GHSHQGHULDP GD
´YLQFXODomR TXH WHQKDP VHXV LQWHUHVVHV FRP FDGD XP GRV HVWDGRV HP
FRQÁLWRµ754.
O Itamaraty, de acordo com tal análise, pretendia obter para o
Brasil a liderança política na América do Sul. Para tanto, utilizava-se da
situação vantajosa criada pelo Brasil por sua participação na I Guerra
0XQGLDOFRPRDOLDGRGRV(VWDGRV8QLGRVHGHSDtVHVHXURSHXV5HVVDOYRX
Acuña que os governantes brasileiros não viam incompatibilidade entre a
busca daquela liderança e a amizade com a Argentina755.
5HVVDOWRX $FXxD SDUD R HVIULDPHQWR QD ´WUDGLFLRQDO DPL]DGHµ
EUDVLOHLURFKLOHQD,QLFLDGRHPHPGHFRUUrQFLDGDGLIHUHQWHSRVWXUD
GHDPERVRVSDtVHVIUHQWHjJXHUUDQD(XURSDHVVHHVIULDPHQWRWHULDVLGR
FRQÀUPDGRFRPDDVFHQVmRGH1LOR3HoDQKDDR,WDPDUDW\(VVHFKDQFHOHU
WHULDVLPSDWLDV´YLVLYHOPHQWHPDLVLQFOLQDGDVµj$UJHQWLQDTXHDR&KLOH
cujo presidente, por sua vez, também preferia Buenos Aires ao Rio de
-DQHLUR GHYLGR j SROtWLFD GH QHXWUDOLGDGH GH DPERV RV SDtVHV QDTXHOH
FRQÁLWR 'H DFRUGR FRP HVVD DQiOLVH D SROtWLFD GR ,WDPDUDW\ QR TXH VH
UHIHULDDR8UXJXDLDR3DUDJXDLj%ROtYLDHDR3HUXHUDFODUD´FULDUHQWUH
esses estados e o Brasil elos de ordem econômica e política que destaquem
D DXWRULGDGH GD FKDQFHODULD EUDVLOHLUD H GDQGROKH D LQÁXrQFLD TXH HOD
DVSLUDQDSROtWLFDDPHULFDQDµ756.
753
754
755
756

Idem, ibidem.
Id.
Id.
Id.

258

DISTANCIAMENTO E REAPROXIMAÇÃO (1912-1923)

2 JRYHUQR GR 8UXJXDL DÀUPRX $FXxD WLQKD ´DEVROXWD
LGHQWLÀFDomRSROtWLFDµFRPR%UDVLOGHYLGRjRULHQWDomRLPSOHPHQWDGD
no Itamaraty pelo barão do Rio Branco. Quanto ao Paraguai, o Brasil
EXVFDUDFRORFiORVREVXDLQÁXrQFLDWHQGRSRUEDVHDIRUWHYLQFXODomR
econômica e política, mas não foi bem-sucedido e, mesmo, se descuidara
GHVVH REMHWLYR (VWD FHQWUDUD VXD DWHQomR QR 8UXJXDL IDWR TXH XQLGR
jV GLÀFXOGDGHV GH FRPXQLFDomR FRP R SDtV JXDUDQL FRLQFLGLX FRP
R HFOLSVH QD SROtWLFD LQWHUQD SDUDJXDLD GRV ´DPLJRV WUDGLFLRQDLV GR
%UDVLOµRVFRORUDGRV757.
Não havia, de fato, qualquer perspectiva de ameaça militar
EUDVLOHLUD j $UJHQWLQD 'H XP ODGR H PRWLYR SULQFLSDO SRUTXH GHVGH
Rio Branco foi constante na política externa brasileira a preocupação com
a manutenção de boas relações com o vizinho. Por outro lado, o Brasil
não constituía ameaça militar, pois há duas décadas o Exército brasileiro
IRUDUHOHJDGRDVHJXQGRSODQRDSRQWRGHHVWDUHP´SUDWLFDPHQWH
OLTXLGDGRFRPRLQVWLWXLomRRUJDQL]DGDµ758. No plano naval, a situação não
HUD PHOKRU FRP QDYLRV H RULHQWDomR REVROHWRV R TXH ´UHVXOWRX D TXDVH
desaparição da Marinha como instrumento de combate e de execução da
SROtWLFDH[WHUQDGR%UDVLOµ759.
A nova realidade política que se vivia na Argentina explica o
TXHVWLRQiULR HQYLDGR SHOR 0LQLVWpULR GD *XHUUD DUJHQWLQR j /HJDomR
do seu país no Rio de Janeiro, bem como a atuação hostil ao Brasil do
adido militar dessa nacionalidade em Assunção. Em 1916, pela primeira
vez um político não oligárquico, Hipólito Yrigoyen, da Unión Cívica
Radical DVVXPLX D 3UHVLGrQFLD GD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD ([SRHQWHV GD
Argentina liberal, como os presidentes Mitre, Roca e Sáenz Peña tinham
implementado uma política externa de aproximação do Brasil. Já a
diplomacia de Yrigoyen buscou afastar seu país do vizinho brasileiro. O
QRYRSUHVLGHQWHDUJHQWLQRHUDFRQWUiULRDR7UDWDGRGR$%&HDÀUPRX
RÀFLRVDPHQWH TXH QDGD IDULD SDUD REWHU VXD DSURYDomR SRU SDUWH GR
Congresso. De fato, aprovado pelo Senado, esse Tratado foi rechaçado
SHOD &kPDUD GH 'HSXWDGRV 2 JRYHUQR <ULJR\HQ GLVVLSRX DVVLP
receios dos demais países sul-americanos de que esse acordo trilateral
WLYHVVHÀQDOLGDGHKHJHP{QLFDSRUSDUWHGHVHXVVLJQDWiULRV760. Também
757
758
759
760

Id.
Francisco Luiz Teixeira VINHOSA, op. cit., pp. 161-163.
CALÓGERAS, Pandiá. Problemas de administração, p. 5 apud. idem, p. 165.
MORENO QUINTANA, Lucio M. La diplomacia de Yrigoyen: relación técnica, objetiva y documentada de la política
internacional argentina durante el gobierno 1916-1922. La Plata: Editorial Inca, 1928, pp. 432-433. SCENNA, p. 301.
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dissipou, no governo brasileiro, a esperança de maior cooperação com
a Argentina, contribuindo para a retomada do interesse do Brasil pelo
Paraguai.
4XDQGRGDSROrPLFDHPWRUQRGDLGHLDGH1LOR3HoDQKDVREUHR
perdão da dívida de guerra, o Ministério de Relações Exteriores paraguaio
era ocupado por Eusebio Ayala. O senador, Ayala assumiu o cargo de
chanceler em janeiro de 1918, em substituição a Manuel Gondra, que fora
representar seu país em Washington. A nomeação de Ayala foi bem recebida
SHOD /HJDomR DUJHQWLQD SRLV ´VHULD IDYRUiYHO D QRVVRV SURSyVLWRV GH
YLQFXODomRFRPHVVHSDtVHIDFLOLWDULDQRVVDDomRGLSORPiWLFDQR3DUDJXDLµ
Passado onze meses, contudo, essa representação diplomática viu-se
obrigada a apresentar análise menos otimista. Eusebio Ayala foi, então,
FODVVLÀFDGRGH´LOXVWUDGRMXVWRHSRQGHUDGRµHGH´FRQWHPSRUL]DGRUXP
HTXLOLEULVWDµ WDQWR HP SROtWLFD LQWHUQD TXDQWR QD H[WHUQD (PERUD HVVH
FKDQFHOHUFRPSUHHQGHVVHD´VROLGDULHGDGHGHLQWHUHVVHVµQDVUHODo}HVGH
VHXSDtVFRPD$UJHQWLQDPDQWLQKDDLQGDDVVLPWDQWRQRSODQRRÀFLDO
TXDQWRQRSDUWLFXODU´SUXGrQFLDHFDXWHODSUySULDVGHVXDLGLRVVLQFUDVLD
HVIXPDQGRVHHPXPDSROtWLFDXPWDQWRYDJDHLQGHÀQLGDµ761.
(VVDLQGHÀQLomRHUDDQWHVDSDUHQWHGRTXHUHDO(ODUHVXOWDYDGH
(XVHELR$\DODUHMHLWDUDGHSHQGrQFLDGHVHXSDtVFRPUHODomRj$UJHQWLQD
mas não ter condições de implementar uma nova orientação externa, o que
tentaria fazer quando se tornou presidente Provisório em novembro de
6XDRULHQWDomRSROtWLFDWHULDRLQWXLWRGHUHGX]LUDTXHODGHSHQGrQFLD
por meio de uma aproximação com o Brasil e do estabelecimento de um
equilíbrio nas relações do Paraguai com esses vizinhos. Em 1918, porém,
essa aproximação não era possível tanto por Eusebio Ayala ainda não
dispor de força política própria, quanto pelo fato de o Brasil não lhe
oferecer alternativas concretas. Com efeito, inexistia contato terrestre
entre o Brasil e o Paraguai, que livrasse o comércio exterior paraguaio do
DVÀ[LDQWHPRQRSyOLRGH%XHQRV$LUHV
O representante brasileiro em Assunção mantinha excelentes
relações FRP(XVHELR$\DODTXHQmRVHPRVWUDYD´VLPSiWLFRµj$UJHQWLQD
2 3DUDJXDL SRUpP ´QDGD SRGH QHP YDOH VHP R FRQVHQWLPHQWR GR VHX
SRGHURVR H DXWRULWiULR YL]LQKRµ SRLV QR SDtV ´WXGR p DUJHQWLQRµ DV
comunicações internacionais e internas; os transportes urbanos; o capital;
R FRPpUFLRµ762. No comércio exterior, em 1918, 65% das exportações
SDUDJXDLDV GHVWLQDYDPVH j $UJHQWLQD HQTXDQWR DSHQDV  VHJXLDP
761

762

CANTILO para chanceler PUEYRREDÓN, notas 2 e 54, conf., Assunção, 11.1 e 29.12.1918. AMRECIC, Legaciones Argentinas
en América - Paraguay, caixa 1712.
FEITOSA para PEÇANHA, of. 2, sec. protocolo, e res. 1, 2a. Sec., Assunção, 26.4 e 15.9.1918. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
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SDUD R %UDVLO $ LQVLJQLÀFkQFLD GHVWD SRUFHQWDJHP GHFRUULD GD IDOWD GH
meios de transporte entre os dois países763.
(VVD UHDOLGDGH YLDVH UHÁHWLGD QR PRYLPHQWR GH HQWUDGD GH
navios no porto de Assunção nesse mesmo ano de 1918. Predominavam,
quantitativamente, barcos paraguaios, de cabotagem interna, mas no
total da tonelagem dominavam as embarcações argentinas, de grande
calado, utilizadas no transporte comercial de carga e passageiros de longa
GLVWkQFLD$SDUWLFLSDomRLUULVyULDGHQDYLRVEUDVLOHLURVUHÁHWLDRVHVFDVVRV
laços comerciais entre o Brasil e o Paraguai. Veja-se o quadro:
A MOTOR
Número Tonelagem



Paraguaios
Argentinos
8UXJXDLRV
Brasileiro
Boliviano

1.439
321

29
07

96.387
172.163

5.216
974

A VELA
Número Tonelagem
1.751
102
 
27
---

97.912
29.919

7.597
- - -764

Em 1918 a Compañia Argentina de Navegación Mihanovich viu-se
IUHQWH j SRVVLELOLGDGH GH VRIUHU FRQFRUUrQFLD TXDQGR R PDWHULDO GD
HPSUHVD HVWDWDO /OR\G %UDVLOHLUR HP 0DWR *URVVR IRL DUUHQGDGR j
Companhia Minas e Viação. Esta assumiu a linha entre esse Estado e
Montevidéu, com escala em Assunção. Inexistindo um tratado brasileiroSDUDJXDLRVREUHFDERWDJHPÁXYLDO)HLWRVDREWHYHGRJRYHUQRGH0DQXHO
Franco autorização especial de livre navegação em seus portos de navios
comerciais brasileiros, favorecendo a Minas e Viação765.
Ao oferecer preços 25% mais baixos, a Minas e Viação forçou
a Compañia Argentina de Navegación a reduzir seus fretes na mesma
SURSRUomRHDLQGDDGDUERQLÀFDomRGHDDFRPHUFLDQWHVTXH
só utilizassem seus navios766. Fretes estes que, ainda assim, continuavam
superiores aos de sua concorrente brasileira, a qual, porém, operava
em desvantagem. Isto porque a Companhia Minas e Viação de Mato
Grosso tinha seu mercado potencial restringido por uma lei argentina
que proibia o transporte de mercadorias entre seus portos por navios

763

764
765
766

Severiano Fonseca HERMES, encarregado de negócios interino, para Azevedo MARQUES, ministro das Relações Exteriores,
Of. 7, 3a. Sec., Assunção, 19.10.1919. Idem, ibidem.
DEPARTMENT OF COMMERCE - USA, op. cit., p. 120.
FEITOSA para PEÇANHA, of. 1, 2a. sec., Assunção, 30.9.1918. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
FEITOSA para AZEVEDO MARQUES, of. 4, 3a. sec., Assunção, 4.8.1919. Idem.
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estrangeiros767. Além disso, essa empresa brasileira era desorganizada,
XWLOL]DYDQDYLRVLQDGHTXDGRVSDUDDQDYHJDomRÁXYLDOOHQWRVHYtWLPDV
GH IUHTXHQWHV HQFDOKHV &RPR FRQVHTXrQFLD R WUDMHWR HQWUH %XHQRV
Aires e Assunção, que as embarcações da Mihanovich faziam em quatro
GLDVHUDUHDOL]DGRHPTXDUHQWD´RXPDLVµGLDVSHORVQDYLRVGD0LQDVH
Viação. Ademais, os funcionários da empresa brasileira, quer os da alta
administração, quer os de bordo, não se empenhavam em prestar bons
serviços, o que causou a perda das simpatias do comércio assuncenho e
do próprio governo paraguaio768.
Membros do governo paraguaio e comerciantes de Assunção
VXJHULUDPDFRQYHQLrQFLDGHR%UDVLOGLVSRUGHXPDOLQKDGHQDYHJDomR
´UHJXODU H DWLYDµ OLJDQGR R 0DWR *URVVR DR 3UDWD FRP HVFDOD HP
Assunção7692JRYHUQRSDUDJXDLRDQVLDYDS{UÀPDRFRQWUROHDUJHQWLQR
de suas comunicações externas. O chanceler Eusebio Ayala estava na
expectativa de que com a posse do novo presidente brasileiro, em julho de
1919, o Brasil tomasse alguma iniciativa quanto a esse assunto770.
(OHLWRSHODVHJXQGDYH]j3UHVLGrQFLDGR%UDVLOSDUDRTXDGULrQLR
1918-1922, Francisco de Paula Rodrigues Alves viu-se impedido de
assumi-la, por motivo de doença, falecendo em 18 de janeiro de 1919.
(PGHQRYHPEURGHR9LFHSUHVLGHQWH'HOÀP0RUHLUDGD&RVWD
5LEHLURDVVXPLXSURYLVRULDPHQWHD&KHÀDGR(VWDGREUDVLOHLURHQTXDQWR
se organizava nova eleição presidencial. Domício da Gama, que pertencera
a entourage de Rio Branco, foi nomeado ministro das Relações Exteriores
e procurou atuar por conta própria no Itamaraty. Indispôs-se, assim,
FRP R ÀOKR GH 5RGULJXHV $OYHV GLSORPDWD TXH VH DSUHVHQWDYD FRPR
transmissor do pensamento do pai gravemente doente, dando ordens a
'HOÀP0RUHLUDHDVHXVPLQLVWURV'RPtFLRGD*DPDLQGLVS{VVHWDPEpP
FRP 5XL %DUERVD DR LQYLDELOL]DU VXD SUHWHQVmR GH FKHÀDU D GHOHJDomR
EUDVLOHLUD QDV FRQIHUrQFLDV GH SD] GH 9HUVDOKHV H DR GHVFRQVLGHUDU VXDV
diretrizes para essas negociações. A antipatia com esses dois personagens,
LQÁXHQWHVMXQWRjLPSUHQVDOHYRX'RPtFLRGD*DPDDFDLUHPGHVJUDoD
perante a opinião pública771.
2 FDUiWHU SURYLVyULR GR JRYHUQR 'HOÀP 0RUHLUD H D DWHQomR
da Chancelaria brasileira voltada para as negociações de Versalhes
MXVWLÀFDYDPDSUXGrQFLDGRFKDQFHOHUSDUDJXDLR(XVHELR$\DODLQIRUPRX
767
768

769
770
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DEPARTMENT OF COMMERCE - USA, p. 125.
Severiano da Fonseca HERMES, Encarregado de Negócios, para Domício da GAMA, Ministro das Relações Exteriores, Of.
1, 2a. Sec., Assunção, 19.2.1919. AHI, MDBAOE, 201-3-10. O Ministro Feitosa, em gozo de licença, partiu de Assunção
em 10.2.1919.
Idem.
HERMES para GAMA, of. 2, 2a. Sec., Assunção, 11.4.1919. Ibid.
VINHOSA, pp. 188-189, 292-203.
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D)RQVHFD+HUPHVjIUHQWHGD/HJDomREUDVLOHLUDTXHVHHPSHQKDULDD
partir da eleição do novo presidente no Brasil, na construção de estrada
de ferro, com capital brasileiro, unindo Iguaçu a Assunção, bem como no
PHOKRUDSURYHLWDPHQWRGR3RUWR(VSHUDQoDjVPDUJHQVGRULR3DUDJXDL
Deste porto mato-grossense, destacou Ayala, podia-se alcançar São Paulo
e Rio de Janeiro por trem, meio de comunicação rápido e cômodo entre
as capitais dos dois países772. Tratava-se de um projeto exequível, pois
desde 1915 corriam os trens da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil entre
Porto Esperança e a cidade paulista de Bauru, onde faziam conexão com
as composições das ferrovias Paulista e Sorocabana para chegarem a São
Paulo. Desde então, as relações comerciais e culturais de Mato Grosso
foram desviadas do Rio da Prata para as capitais paulista e carioca773.
$\DOD FRPHQWRX FRP )RQVHFD +HUPHV QmR FRQÀDU QR JRYHUQR
argentino, ao qual, frisou, seu país não seguia. Acrescentou que a cada
´VROLFLWDo}HVµGH$VVXQomRD%XHQRV$LUHVDSHQDVXPDRXGXDVHUDP
DWHQGLGDV REULJDQGR D FRQVWDQWHV QHJRFLDo}HV FXMD IUHTXrQFLD GDYDP
DSDUrQFLDGHtQWLPRHFRUGLDOHQWHQGLPHQWRELODWHUDOTXDQGRQDYHUGDGH
se constituíam na própria negação dessa suposta cordialidade. Esclareceu
Ayala que quando o Paraguai era mais enérgico ou insistente na defesa de
algum direito, logo era vitimado por represálias argentinas774.
Para Fonseca Hermes o Brasil poderia recuperar posições no
3DUDJXDL2FRQWH[WRHUDIDYRUiYHOGHYLGRDR´HVWDGRGHGHVJRYHUQRµ
em que se encontrava a Argentina775H´DDQLPRVLGDGHHRUHVVHQWLPHQWRµ
existentes contra ela entre os paraguaios. Entusiasmado, Fonseca
+HUPHV PRVWURXVH FRQYHQFLGR GD ´QHFHVVLGDGHµ GH R %UDVLO GRPLQDU
o Paraguai econômica e politicamente e via como ponto de partida para
tanto o estabelecimento de ligações físicas entre os dois países, para
GHVYLDU R ÁX[R FRPHUFLDO SDUDJXDLR GD $UJHQWLQD SDUD R %UDVLO (VWH
deveria estabelecer com o país guarani linhas de navegação, estradas de
IHUURHUDGLRWHOHJUDÀDDOpPGHFRQFHGHUOKHXPSRUWRIUDQFRQDVFRVWDV
772
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HERMES para GAMA, of. 2, 2a. sec., Assunção, 11.4.1919. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
POVOAS, p. 52.
HERMES para GAMA, of. 2, 2a. sec., Assunção, 11.4.1919. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
A oligarquia argentina tivera de abrir espaço político para os setores médios, representados pela Unión Cívica Radical, que
elegeu, em 1916, para um mandato de seis anos, Yrigoyen à Presidência da República. Ao chegar ao poder, os radicais
anunciaram que iriam tolerar os sindicatos e que as greves não seriam reprimidas. Na Presidência, Yrigoyen, ao contrário
de seus antecessores, concedeu audiências a líderes sindicais e encarregou altos funcionários governamentais de arbitrar
conflitos trabalhistas. Essa política de abertura conciliatória com os trabalhadores foi frustrada pelo processo inflacionário,
causado pela I Guerra Mundial, que renovou as reivindicações sindicais, sucedendo-se as greves em diferentes atividades.
ROCK, David. La Argentina autoritária; los nacionalistas, su historia y su influencia en la vida pública, 2.ed. Buenos Aires:
Ariel, 1993, p. 81.
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EUDVLOHLUDV/HPEURXDLQGDD´FRQYHQLrQFLDµGHVHLQVWDODUVXFXUVDOGH
banco brasileiro em Assunção776.
À exceção da ligação ferroviária, jamais estabelecida, as propostas
de Fonseca Hermes antecipavam as iniciativas que o Brasil tomaria em
relação ao Paraguai a partir de 1941, quando da visita ao país do ditador
Getúlio Vargas. A hegemonia brasileira sobre o Paraguai, defendida
por esse diplomata, era ideia abandonada há mais de uma década por
seus antecessores e pela própria Chancelaria brasileira. Não se tratava,
FRPRQRSDVVDGRUHPRWRDQWHULRUjSUHVHQoDGH5LR%UDQFRjIUHQWHGD
&KDQFHODULDEUDVLOHLUDGHKHJHPRQLD´GHIHQVLYDµFRQWUDRVHXH[HUFtFLR
SHOD $UJHQWLQD 7UDWDYDVH VHJXQGR GHÀQLomR GH )RQVHFD +HUPHV GH
XPD SUHVHQoD EUDVLOHLUD ´DJUHVVLYDµ XP YHUGDGHLUR ´SURJUDPD GH
DEVRUSomR SROtWLFD H HFRQ{PLFDµ 2V UHVXOWDGRV PDWHULDLV GHVVH SODQR
YLULDPSRVWHULRUPHQWHjTXHOHVGHRUGHPHVWUDWpJLFD777.
2 ,WDPDUDW\ SRUpP QmR VH GHL[RX LQÁXHQFLDU SHOR HQWXVLDVPR
de seu voluntarioso diplomata. No plano econômico, o limitado
SRWHQFLDOGHFRPpUFLRHQWUH%UDVLOH3DUDJXDLQmRMXVWLÀFDYDRVJDVWRVGD
LPSOHPHQWDomRGDVPHGLGDVVXJHULGDVSRU)RQVHFD+HUPHV$ÀQDOWRGR
o poder de compra da população paraguaia – de 800.000 a 900.000 pessoas
– era equivalente, provavelmente, ao de uma cidade norte-americana de
150.000 habitantes778.
Essa realidade econômica e a própria transitoriedade do governo
'HOÀP 0RUHLUD H[SOLFDP SDUFLDOPHQWH D DXVrQFLD GH HQWXVLDVPR GR
chanceler Domício da Gama com o ambicioso projeto de Fonseca
Hermes. Havia, ainda, um fator político, conforme alerta de Domício
da Gama sobre o caráter delicado das considerações desse diplomata,
por afetarem interesses argentinos, e, mais, por serem baseadas em
conversa reservada com Eusebio Ayala, que não representava posição
RÀFLDOGRJRYHUQRSDUDJXDLR(ORJLDQGRR´]HORH>D@GLOLJrQFLDµFRP
que Fonseca Hermes cuidava dos interesses brasileiros, esse chanceler
recomendou-lhe cautela para:
não despertar suspeitas de que esse zelo possa representar uma política antiargentina. Nosso programa deve ser a promoção de melhores relações com o
3DUDJXDLVHPTXHLVVRVLJQLÀTXHRSRVLomRj$UJHQWLQDTXHQRUPDOPHQWHDtVH
deve achar no mesmo pé que o Brasil, se seguirmos a velha política amistosa
IDYRUiYHODRVLQWHUHVVHVFRPXQVGDVWUrVUHS~EOLFDV779.
776
777
778
779

HERMES para GAMA, of. 2 e res. 1, 2a. sec., Assunção, 11.4 e 1.5.1919. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
Idem, of. res. 1, 2a. sec., Assunção, 1.5.1919. Ibidem.
DEPARTMENT OF COMMERCE - USA, p. 143.
GAMA para HERMES, of. res. 3, 2a. sec., Rio de Janeiro, 28.5.1919. AHI, LBPDR, 202-1-4.
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Era quase a continuidade da política implementada pelo barão do
5LR%UDQFRSHODTXDODLQÁXrQFLDEUDVLOHLUDQR3DUDJXDLQmRYDOLDRSUHoR
de comprometer as relações entre Brasil e Argentina. A diferença estava
HPTXHSDUDWDQWR5LR%UDQFRVHGLVSXQKDDDFHLWDUDSUHSRQGHUkQFLD
argentina sobre o país guarani, enquanto Domício da Gama pensava
QXPHTXLOtEULRGHLQÁXrQFLDGH%UDVLOH$UJHQWLQDQR3DUDJXDL780.
O entusiasmo voluntarista e a rudeza das análises de Fonseca
+HUPHVOHYDUDPjGHYROXomRSHOR,WDPDUDW\GHXPUHODWyULRFRQÀGHQFLDO
VHX SDUD VHU UHIHLWR 1mR WLQKD ´FDELPHQWRµ DGPRHVWRX 'RPtFLR
da Gama, que nesse documento constassem críticas e comentários
QHJDWLYRV j RULHQWDomR GR JRYHUQR EUDVLOHLUR QR TXH VH UHIHULD DR SDtV
JXDUDQL)RQVHFD+HUPHVUHIH]RUHODWyULRLQWLWXODQGRR´'HSHQGrQFLD
GR3DUDJXDLSDUDFRPD$UJHQWLQDµ781.
Nesse documento apontava-se que o Paraguai se compusera
FRP R QHXWUDOLVPR DUJHQWLQR QD , *XHUUD 0XQGLDO HP OXJDU GH ÀFDU
GR ODGR GRV $OLDGRV FRPR À]HUD R %UDVLO $ÀUPDYDVH TXH R JRYHUQR
paraguaio obedecia a todas as indicações em questões internacionais
que lhes eram feitas pela Chancelaria argentina. O Paraguai, porém,
continuava o relatório, parecia querer recuperar sua autonomia externa,
mas encontrava-se impotente, com suas comunicações externas em mãos
argentinas.
$GHSHQGrQFLDSDUDJXDLDGD$UJHQWLQDVHULDPDLVJUDYHHPFDVR
GHFRQÁLWRGHVWDFRPR%UDVLO(PERUDUHFRQKHFHVVHLQH[LVWLUHPWHQV}HV
TXH MXVWLÀFDVVHP HVVD JXHUUD R UHODWyULR HVSHFXODYD TXH FDVR HOD
ocorresse, o Paraguai não conseguiria manter-se neutro. Para Fonseca
Hermes o país guarani, se aliado ao Brasil, teria importante papel nas
questões de abastecimento, transporte e comunicações. Se aliado ao
´LQLPLJRµ DUJHQWLQR REULJDULD R GHVYLR GH WURSDV EUDVLOHLUDV SDUD D
fronteira paraguaia. Defendia, então, que o Rio de Janeiro nomeasse um
DGLGRPLOLWDUSDUDD/HJDomRFRPDÀQDOLGDGHGHREWHULQIRUPDo}HVH
desfazer preconceitos contra o Brasil no meio castrense paraguaio. A
sugestão foi acatada, pois em meados do ano seguinte o capitão Almerio
Moura assumiria a função de adido militar brasileiro782.
780
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782

DORATIOTO, Francisco. A política platina do Barão do Rio Branco in: Revista Brasileira de Política Internacional. Brasília:
IBRI, ano 43, n. 2, p. 130-149, dez/2.000.
“Dependencia do Paraguay para com a Argentina”, relatório confidencial (12 laudas) anexo ao ofício res. 3, 2a. Ssec.,
Assunção, 15.7.1919. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
FEITOSA para MARQUES, of. res. 1, 1a. sec., Assunção, 15.4.1920. Idem.
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b) Gondra: a busca do equilíbrio externo
Em meados de 1920, Brasil e Paraguai tinham novos presidentes.
O presidente Franco faleceu em junho de 1919, por problemas cardíacos,
FDXVDQGR SHVDU SRLV VHX JRYHUQR FDUDFWHUL]DYDVH ´SHOD KRQUDGH]
DGPLQLVWUDWLYD H R DOWUXtVPR SROtWLFRµ783. Foi substituído pelo Vice-presidente, José P. Montero, que permaneceu no poder até 15 de agosto do
ano seguinte, concluindo o mandato presidencial. Enquanto isso, no Rio de
-DQHLUR(SLWiFLRGD6LOYD3HVVRDDVVXPLXDSUHVLGrQFLDHPGHMXOKR
O presidente Epitácio Pessoa nomeou Manuel de Azevedo
Marques para o cargo de ministro das Relações Exteriores. Desde 1902,
foi característica da política externa brasileira ser elaborada pelo titular
do Itamaraty, sem que o próprio presidente nela se imiscuísse. Pessoa,
porém, ao tornar-se presidente o fazia com o prestígio das vitórias que
REWLYHUD FRPR FKHIH GD GHOHJDomR EUDVLOHLUD QDV FRQIHUrQFLDV GH SD] GH
Versalhes. O novo presidente buscou estabelecer seu poder também sobre
o Itamaraty, de cuja titularidade demitiu Domício da Gama, diplomata de
SUHVWtJLR SDUD QRPHDU $]HYHGR 0DUTXHV ´KRPHP PHGtRFUH DSDJDGR
TXHOKHQmRRIXVFDULDHSRURXWURODGRVHULDXPIDQWRFKHHPVXDVPmRVµ784.
O ministro Nascimento Feitosa reassumiu, no início de 1920, a
FKHÀD GD /HJDomR EUDVLOHLUD QR 3DUDJXDL (VWD VRIULD FRP D GLÀFXOGDGH
de comunicação rápida com o Rio de Janeiro, pois, inexistindo ligação
WHOHJUiÀFD HQWUH R %UDVLO H R 3DUDJXDL RV WHOHJUDPDV WURFDGRV HQWUH
HVVD UHSUHVHQWDomR H R ,WDPDUDW\ WUDQVLWDYDP SRU OLQKDV WHOHJUiÀFDV QD
Argentina, antes de chegarem a seu destino. Do lado argentino havia a
SUiWLFDGHOLEHUDGDGHGLÀFXOWDUWDOWUkQVLWRUHWDUGDQGRDWUDQVPLVVmRGRV
WHOHJUDPDVj/HJDomRDTXDOQRFDVRGDTXHOHVFRGLÀFDGRVHUDREULJDGD
DID]HUXPWUDEDOKRGH´TXDVHDGLYLQKDomRGRVHXFRQWH~GRSHODWURFDH
HUURVFRQVWDQWHVHSUHPHGLWDGRVµ)D]LDVH´XUJHQWHµRFRQWDWRWHOHJUiÀFR
direto entre Brasil e Paraguai e o governo Montero estava pronto a
proporcionar a concessão a qualquer empresa brasileira que se dispusesse
DHVWDEHOHFrOR785.
Enquanto isso, foi implementada lei proposta pelo deputado
(XVHELR 9HOi]TXHV ´DGYRJDGR GD &LD DUJHQWLQD 0LKDQRYLFKµ $ OHL
criou um imposto sobre as embarcações estrangeiras que faziam serviço
de cabotagem em portos paraguaios, sendo que os barcos com bandeira
paraguaia pagariam 50% desse tributo. A lei era dirigida contra o Lloyd
783

784
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Encarregado de negócios interino espanhol Pérez PAVÓN para o Ministério de Asuntos Exteriores, nota 3, Assunção,
31.7.1918. AMAE, Correspondencia Embajadas e Legaciones - Paraguay, Legajo 1674.
VINHOSA, p. 239.
FEITOSA para MARQUES, of. res. 1, 1a. sec., e 2, 2a. sec., Assunção, 15.4.1920. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
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Brasileiro e a Cia. Minas e Viação, pois a empresa Mihanovich estava
autorizada a navegar também com bandeira paraguaia, quando em serviço
de cabotagem. Feitosa responsabilizou as próprias empresas brasileiras
pelo ocorrido, pois perderam apoio local devido ao péssimo e irregular
serviço que prestavam786.
(VVHHUDPDLVXPH[HPSORGDLQÁXrQFLDDUJHQWLQDQR3DUDJXDLD
qual, por sua intensidade, provocava, segundo Fonseca Hermes, reações
em contrário. Assim, o coronel Adolfo Chirife, ministro da Guerra
SDUDJXDLRPDQLIHVWRXD)HLWRVDRGHVHMRGHDVVLVWLUjVJUDQGHVPDQREUDV
que o Exército brasileiro iria realizar em outubro de 1920. Chirife era o
militar de maior prestígio no Paraguai, tendo estudado na Escola Militar
do Chile e permanecido longo tempo estagiando na Alemanha. Esse
FRURQHOHUDVHJXQGRRUHSUHVHQWDQWHEUDVLOHLUR´QRVVRDPLJRµWDPEpP
VLPSiWLFRDR&KLOHHDYHVVRj$UJHQWLQD´FXMDLQÁXrQFLDQR3DUDJXDLH
SULQFLSDOPHQWHQRH[pUFLWRHOHFRPEDWHµ2JRYHUQREUDVLOHLURFRQFHGHX
a autorização pedida por Chirife, mas esse militar acabou não tendo
oportunidade de viajar ao Brasil787.
O ambiente era propício para o Brasil ter um observador militar
QR 3DUDJXDL (P ÀQV GH MXQKR GH  R FDSLWmR GH &DYDODULD $OPHULR
0RXUDDVVXPLXDIXQomRGH$GLGR0LOLWDUQD/HJDomREUDVLOHLUD1RPrV
seguinte, em agosto, em ato político e também para demonstrar presença
militar brasileira, o monitor Pernambuco entrou na baía de Assunção,
para prestigiar a posse do novo presidente da República do Paraguai,
Manuel Gondra788.
(P DJRVWR GH  0DQXHO *RQGUD DVVXPLX D 3UHVLGrQFLD GR
Paraguai. Vindo de Washington e de passagem pelo Rio de Janeiro a
caminho de Assunção, já como presidente eleito, Gondra jantou, em 17
de junho, com Azevedo Marques. Este não pôde prestar homenagem de
PDLRUYXOWRGHYLGRDLQFHUWH]DTXDQWRDRWHPSRGHSHUPDQrQFLDQRSRUWR
carioca do navio Huron, que transportava o presidente eleito paraguaio.
'HWRGRPRGRRRÀFLRVR-RUQDOGR&RPPpUFLRQRWLFLRXR´MDQWDUtQWLPRµ
que o chanceler brasileiro oferecera a Gondra no Jockey Club789.
786
787

788
789

Idem, of. res. 1, 3a. sec., Assunção, 10.1.1920. Ibidem.
Id., of. conf. 1, 2a. sec., Assunção, 28.5.1920. Ibid.Estava certo Nascimento Feitosa em apontar Chirife como avesso à
Argentina. O motivo, explicou o representante argentino em Assunção, Laurentino Olascoaga, era que Chirife se educara
no Chile e, ao ocupar o Ministério da Guerra e da Marinha, cercou-se de seus amigos pessoais do Exército, coronéis
Schenoni e Rojas. Também estes tinham-se formado na academia militar chilena, e, por isso, “no se interesan por el
acercamiento á nuestro país”. OLASCOAGA para TORELLO, nota 142, res., Assunção, 26.11.1920. AMRECIC, Legaciones
Argentinas en América - Paraguay, Cx. 1974.
FEITOSA para MARQUES, of. 17 e 21, Assunção, 8.7 e 27.8.1920. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 29, Rio de Janeiro, 18.6.1920. Idem, MDBATR, 202-2-1. “Notas Diplomáticas”
in: Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 18.6.1920, p. 5. BN, Micr. PR-SPR-1(421).
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De acordo com informe diplomático brasileiro posterior, o
SUHVLGHQWH (SLWiFLR 3HVVRD WDPEpP HVWHYH SUHVHQWH QHVVH MDQWDU 7UrV
anos depois, em 1923, o chanceler paraguaio Rogélio Ibarra relatou
ao Encarregado de Negócios brasileiro, Octávio Fialho, o conteúdo da
conversa entre Epitácio Pessoa e Manuel Gondra nesse jantar. Gondra
teria exposto, então, que a dívida de guerra entorpecia o desenvolvimento
econômico paraguaio, pois, ao amedrontar os banqueiros estrangeiros,
inviabilizava esforços de seu país para conseguir créditos no exterior.
O presidente brasileiro respondeu, segundo Ibarra, estar disposto a
promover iniciativas para chegar-se a uma liquidação honrosa dessa
questão790.
As relações de Gondra com a Legação brasileira, nos anos
anteriores, tinham sido respeitosas, mas despidas de cordialidade. Esta
VLWXDomRPXGRXFRPVXDSRVVHQD3UHVLGrQFLDHMiHPGHDJRVWR*RQGUD
visitou essa representação diplomática para agradecer a Embaixada
(VSHFLDOGR%UDVLOjVXDSRVVHFKHÀDGDSHORSUySULR)HLWRVDHGDTXDOIH]
parte o monitor Pernambuco. O novo presidente pediu que se transmitisse
D(SLWiFLR3HVVRDRVHX´SHQKRUµH´DFUHVFHQWRXTXHWHUiVHPSUHSUHVHQWH
LGHLDWUDoDGDFRP9([DDtSDUDFXMDUHDOL]DomRQmRSRXSDUiHVIRUoRVµ791.
A documentação diplomática brasileira e, principalmente,
argentina, enviada de Assunção, demonstram que Manuel Gondra,
durante sua segunda gestão presidencial, reorientou a política externa
paraguaia. Ao que tudo indica essa alteração foi acertada com o governo
brasileiro, no encontro entre Gondra e Epitácio Pessoa no Rio de Janeiro,
em 1920.
(PÀQVGHPDLRGHRUHSUHVHQWDQWHDUJHQWLQRHP$VVXQomR
Laurentino Olascoaga, estava convencido de que o objetivo da política
exterior gondrista não era o de estreitar as relações com a Argentina, mas,
VLPGHFRPSHQVDUDLQÁXrQFLDGHVWDSURPRYHQGRXPDPDLRUDSUR[LPDomR
com o Brasil. Gondra, acreditava o diplomata, buscava uma posição de
equilíbrio de seu governo nas relações com Argentina e Brasil, o que seria
uma garantia ao Paraguai contra eventuais pretensões de qualquer um
dos dois792.
A política exterior gondrista era pragmática, buscando posicionar
o país em ponto de equilíbrio entre a Argentina e o Brasil. Assim, quando
o presidente Yrigoyen propôs-se a perdoar a dívida de guerra paraguaia,
Gondra recusou-se a tratar do assunto de forma bilateral, sem que o Brasil
790
791
792

FIALHO para PACHECO, of. res. 1, gabiente do ministro, Assunção, 27.6.1923. AEBAOE, Ano 1923.
FEITOSA para MARQUES, tel. cifr. 73, Assunção, 21.8.1920. AHI, MDBATE, 202-1-13.
OLASCOAGA para chanceler Horacio PUEYRREDÓN, nota 111, conf., Assunção, 31.5.1921. AMRECIC, Legaciones Argentinas
en América - Paraguay, Cx. 2013.
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tomDVVH LGrQWLFD DWLWXGH $ EXVFD GDTXHOH HTXLOtEULR HUD DSRLDGD SRU
importantes políticos radicais, como José Guggiari, Eligio Ayala, Ramon
Lara Castro e vários deputados, a maioria eleitos graças ao apoio do
próprio Gondra793. Este contava, ainda, com o apoio de Eusebio Ayala,
TXH IRUD FRQYLGDGR SDUD FKHÀDU R 0LQLVWpULR GH 5HODo}HV ([WHULRUHV
Ayala, porém, logo renunciou ao cargo, para poder dedicar-se a assuntos
FRPHUFLDLVDVVXPLQGRDGLUHomRGHXPGRVIULJRUtÀFRVQRUWHDPHULFDQRV
instalados no Paraguai794. A Chancelaria paraguaia passou, então, a ser
ocupada por Rogélio Ibarra, o qual, nos anos posteriores, como se verá
no próximo capítulo, demonstrou ser um adepto da política externa
gondrista, de equilíbrio entre Argentina e Brasil.
Ao recusar-se a tratar com Yrigoyen, Gondra tinha esperanças
de que também o governo brasileiro concederia o perdão da dívida de
guerra. Baseava-se, para tanto, na promessa que o presidente Epitácio
Pessoa lhe teria feito, quando do encontro de ambos em 1920795. Contudo,
o presidente brasileiro não tomou qualquer medida nesse sentido.
Também no plano comercial, a orientação da administração
gondrista era, segundo Laurentino Olascoaga, a de reduzir a presença
DUJHQWLQDDXPHQWDQGRRVYtQFXORVGR3DUDJXDLFRPRV(VWDGRV8QLGRV
e o Brasil. Para tanto, Gondra empenhou-se em prolongar as ferrovias
paraguaias, de modo a conectar uma delas com o sistema ferroviário
do Brasil e alcançar, assim, um porto brasileiro, livrando o comércio
H[WHULRUGHVHXSDtVGDGHSHQGrQFLDGH%XHQRV$LUHV$TXHOHVYtQFXORV
HUDPDSRLDGRVSRU(XVHELR$\DODOLJDGRSURÀVVLRQDOPHQWHDLQWHUHVVHV
norte-americanos no Paraguai, e que sofria oposição do ex-presidente
Eduardo Schaerer. Este, segundo Olascoaga, tanto em política interior,
quanto na exterior, defendia que se seguisse a Argentina796.
(VVD GLYHUJrQFLD QR UDGLFDOLVPR QmR VH UHVWULQJLX j RULHQWDomR
H[WHULRU GR SDtV PDV j SUySULD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD 'H XP ODGR
estavam os partidários do ex-presidente Eduardo Schaerer, aos quais
também haviam aderido ex-jaristas e alguns liberais cívicos, e que
contavam com o apoio do Exército, da Igreja e parte do campesinato
rural, controlado por chefes políticos locais. De outro lado havia os
793
794
795
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Idem.
FEITOSA para MARQUES, of. 25, 2a. sec., Assunção, 26.10.1920. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
FIALHO para Félix PACHECO, ministro das Relações Exteriores, of. res. 1, Gabinete do Ministro, Assunção, 27.6.1923.
AEBAOE, Ano 1923.
OLASCOAGA para PUEYRREDÓN, nota 111, conf., Assunção, 31.5.1921. AMRECIC, Legaciones Argentinas en América Paraguay, Cx. 2013.
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seguidores de Manuel Gondra, aos quais aderiam parte dos liberais
cívicos, com base urbana e com contatos com o movimento sindical de
Assunção e aos quais aderiram outros liberais cívicos797.
Antes de tomar posse, Manuel Gondra solicitou ao governo
argentino a doação de seis mil toneladas de farinha de trigo, para minimizar
a fome que grassava nos setores mais pobres da população paraguaia.
A essa altura, nem Buenos Aires, nem seu representante em Assunção,
sabiam das intenções do futuro presidente paraguaio de redirecionar a
política externa de seu país. Reorientação esta que pode ter sido, inclusive,
HVWLPXODGD SHOD UHFXVD DUJHQWLQD GH DWHQGHU jTXHOH SHGLGR FHGHQGR
apenas duas mil toneladas de trigo sem moer.
A recusa provocou irado protesto do próprio representante
argentino em Assunção. Olascoaga argumentou que a economia
paraguaia era precária e dependente da Argentina. Por esse motivo a
política argentina com o país guarani não poderia se pautar pelos mesmos
SDUkPHWURVGHSROtWLFDGHVWLQDGRVDRXWURV(VWDGRV3DUDHVVHGLSORPDWD
HPERUD VH GHYHVVH UHVSHLWDU D VREHUDQLD SDUDJXDLD HUD ´LQGLVSHQViYHOµ
DWXDU QR SDtV ´FRPR VH IRVVH XPD SURYtQFLD QRVVDµ 3RU HVVH PRWLYR
defendia a doação da farinha de trigo798.
+DYLD´PiYRQWDGHµSRUSDUWHGDSRSXODomRSDUDJXDLDHPUHODomR
j $UJHQWLQD H HVVD ´REUD GH PDOTXHUHQoDµ LQWHUHVVDYD SULQFLSDOPHQWH
DR %UDVLO (VVH VHQWLPHQWR DÀUPRX 2ODVFRDJD GHFRUULD GD LQGLIHUHQoD
DUJHQWLQDHPPHOKRUDURWUDQVSRUWHÁXYLDO$UJXPHQWRXRGLSORPDWDTXH
a fome que assolava o Paraguai somente poderia ser amenizada com a
doação de pão pela Argentina e que aquela recusa seria interpretada como
mais um ato de má vontade de Buenos Aires para com o país guarani.
Olascoaga acusou seu próprio governo de, ao doar trigo e não farinha, agir
LQÁXHQFLDGR SHORV PRLQKRV SDUDJXDLRV TXH OXFUDULDP FRP D PRDJHP
Solicitou, então, o envio adicional de duas mil toneladas de farinha de
trigo, além da quantidade de grãos já prometida799.
Essa solicitação foi transmitida ao Ministério da Fazenda argentino
TXHHPUHVSRVWDOHPEURXDH[LVWrQFLDGHSURLELomRSDUDH[SRUWDomRGH
farinha de trigo argentina; apenas a exportação de grãos era permitida.
7DPEpPDUJXPHQWRXTXHQmRVHULD´SUXGHQWHµHQYLDUTXDOTXHUTXDQWLGDGH
de farinha de trigo ao Paraguai, quando a oferta desse produto mal atendia
a demanda interna argentina. Foi recusado, ainda, o pedido do governo
Gondra para que se adiantasse a doação de duzentas toneladas de trigo,
797
798

799

RIVAROLA, p. 225.
OLASCOAGA para Pablo TORELLO, nota 122, conf. res., Assunção, 30.10.1920. AMRECIC, Legaciones Argentinas en
América - Paraguay, Cx. 1974.
Idem.
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com vistas a aproveitar a oportunidade da presença, no porto de Rosário,
do vapor paraguaio Arapey. Quase simultaneamente, o governo argentino
LQIRUPRXTXHRPRPHQWRQmRHUD´SURStFLRµDR3DUDJXDLSDUDQHJRFLDU
um empréstimo de dez milhões de pesos argentinos na praça bonaerense,
como insinuara Gondra800)UHQWHjIDOWDGHUHVSRVWDVSRVLWLYDVDUJHQWLQDV
para os problemas urgentes de seu país, o presidente paraguaio acelerou
a busca de uma alternativa internacional, vendo-a no Brasil.
Em novembro de 1920, Modesto Guggiari assumiu a função de
PLQLVWUR SOHQLSRWHQFLiULR GR 3DUDJXDL QR %UDVLO H SDUD ID]rOR UHMHLWRX
a pasta de Relações Exteriores. Sua ida para o Rio de Janeiro, destacou
Feitosa, era uma prova de que Guggiari e Gondra julgavam ser o momento
GHR3DUDJXDLUHVROYHUVHXV´SUREOHPDVYLWDLVµDSUR[LPDQGRVHGR%UDVLO
´LQGHSHQGL]DQGRVH GD RSUHVVmR >GD $UJHQWLQD@µ )HLWRVD VROLFLWRX DR
,WDPDUDW\DSRLRD*XJJLDULSRUVHUHOH´XPERPDPLJRQRVVRµHDLQGD
SRUVHFRQVWLWXLUHPXPD´H[FHOHQWHRSRUWXQLGDGHSDUDUHDGTXLULUPRVD
QRVVDLQÁXrQFLDQR3DUDJXDLµ801.
As iniciativas do governo Epitácio Pessoa comprovam ter sido sua
SROtWLFDDXPHQWDUDLQÁXrQFLDEUDVLOHLUDQR3DUDJXDL1RLQtFLRGH
as autoridades paraguaias manifestaram o interesse de ter um professor
brasileiro lecionando Fisiologia na única Faculdade de Medicina do país.
Para Feitosa, seria vantajoso ao Brasil enviar esse professor, não só por
LQÁXHQFLDUDMXYHQWXGHORFDOFRPRWDPEpPSDUDID]HUSURSDJDQGDGRV
produtos dos Institutos Butantã, de São Paulo, e Osvaldo Cruz, do Rio
de Janeiro. Ademais, todas as obras de saneamento básico de Assunção
estavam por ser realizadas e a presença do médico brasileiro também
QHVVHDVSHFWRVHULDEHQpÀFD802.
O Itamaraty esforçou-se por encontrar tal professor. Não se
apresentaram, porém, candidatos e o governo brasileiro para obter alguém
SDUDRFDUJRPRVWURXVHGLVSRVWRDRIHUHFHUXPDGLFLRQDOjUHPXQHUDomR
paga pela Faculdade paraguaia803. O Dr. Edgard Roquette Pinto, médico e
SURIHVVRUGH%LRORJLDGD)DFXOGDGHGH)LORVRÀDH/HWUDVGR5LRGH-DQHLUR
aceitou a oferta. Ele fez visita preliminar a Assunção, onde o governo
paraguaio, por sugestão da Legação brasileira, chegou a doar terreno
800

801

802
803

Domingo SALABERRY, ministro da Fazenda, para TORELLO, nota 172, res., Buenos Aires, 24.11.1920. AMRECIC, Legaciones
Argentinas en América - Paraguay, Cx. 1974. Pedro SAGUIER, representante paraguaio na Argentina, para TORELLO,
Buenos Aires, 3.12.1920. Idem. OLASCOAGA para TORELLO, notas 141, Res., e 152, Conf., Assunção, 26.11 e 9.12.1920.
Id.SALABERRY para TORELLO, “APC”, Buenos Aires, 22.12.1920. Id.
FEITOSA para MARQUES, tel. cifr. 66, Assunção, 31.7.1920. AHI, MDBATE, 202-1-13.Idem, of. 29, protocolo, Assunção,
13.11.1920. Idem, MDBAOE, 201-3-10.
Id., tels. cifr. 10, 13 e 16, Assunção, 22.1; 14.2; 10.3 e 24.3.1920. Id., MDBATE, 202-1-13.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 3 e s/nº, Rio de Janeiro, 28.2 e 12.3.1920. Id., MDBATR, 202-2-1. FEITOSA para
MARQUES, tel. cifr. s/nº, Assunção, 24.3.1920. Id., MDBATE, 202-1-13.
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para instalar sucursal do Instituto Osvaldo Cruz. Sobre esta iniciativa
o Itamaraty não havia sido consultado e, por não dispor de verba para
implementar a sucursal, o projeto foi inviabilizado. Em 4 de setembro
de 1920 o governo paraguaio assinou o contrato desse professor o qual,
SRUpPPDQWHYH´LQH[SOLFiYHOVLOrQFLRµTXDQWRDVXDYROWDDRSDtVJXDUDQL
Roquette Pinto, invocando motivo de doença desistiu, em fevereiro de
1921, de assumir o cargo na Faculdade de Medicina paraguaia804.
Houve um mal entendido – que a documentação pesquisada
não esclareceu – entre o governo Gondra e Roquette Pinto, em torno do
cumprimento das condições do contrato. O ministro de Relações Exteriores
SDUDJXDLRLQFOXVLYHFRPXQLFRXj/HJDomREUDVLOHLUDTXHVHXJRYHUQRQmR
tivera intenção de magoar Roquette Pinto e desejava sua volta. Tal não se
deu e o Itamaraty, meses depois, em novembro de 1921, chegou a propor
um substituto, mas a essa altura a Faculdade de Medicina já contratara um
professor europeu805.
2XWUDLQLFLDWLYDGR%UDVLOSDUDDXPHQWDUVXDLQÁXrQFLDQR3DUDJXDL
deu-se na área militar. Como visto, logo no início da administração de
Epitácio Pessoa, foi nomeado um adido militar brasileiro em Assunção.
Este criou condições para o envio, em fevereiro de 1921, do primeiro militar
paraguaio ao Brasil: Emilio Nudelman foi cursar a escola de aviação do
Exército brasileiro806.
Em meados desse mesmo ano, o governo brasileiro pediu e
obteve o apoio do Paraguai para a eleição de Ruy Barbosa para a Corte
Internacional de Justiça, na Holanda. Ressaltou o chanceler Ibarra que
WUDWDYDGHXPDGHIHUrQFLDHVSHFLDOGRSUHVLGHQWH*RQGUDDR%UDVLOSRLV
Rui Barbosa, em diversas ocasiões, havia manifestado opiniões contrárias
ao país guarani, ao atuar como advogado dos brasileiros portadores de
títulos de dívida de guerra paraguaia807.
Em outubro de 1921, Samuel de Souza Leão Gracie, novo
HQFDUUHJDGR GH QHJyFLRV EUDVLOHLUR UHODWRX DV GLYHUJrQFLDV HQWUH DV
duas correntes liberais radicais, lideradas por Eduardo Schaerer e pelo
PLQLVWURGR,QWHULRU-RVp3*XJJLDUL*RQGUDUHVLVWLUDDVHFDQGLGDWDUj
804
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FEITOSA para MARQUES, tels. cifr. 22, 29, 42, 48 e 78, Assunção, 2 e 13.4; 13.5; sem data (2ª quinzena de maio) e
4.9.1920 e tel. cifr. 15, 6.4.921. Id. EXTERIORES para BRASLEG-A, tels. cifr. 12; 20; 41, Rio de Janeiro, 27.3; 19.4 e
27.8.1920 e tel. 11, 11.41921. Id., MDBATR, 202-2-1.
FEITOSA para MARQUES, tel. cifr. 80, Assunção, 29.11.1921. Id., MDBATE, 202-1-13.
Idem, of. 1, procotocolo, Assunção, 15.2.1921. Id., MDBAOE, 201-3-10.
Samuel de Souza Leão GRACIE para MARQUES, of. res. 4, protocolo, Assunção, 25.6.1921. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
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3UHVLGrQFLDHRÀ]HUDFRPRDSRLRXQkQLPHGRVUDGLFDLVH´URGHDGRGH
UHVSHLWRHFRQÀDQoDGHWRGRVRVSDUDJXDLRVµ6HXJRYHUQRIRLFRQVWLWXtGR
com´VFKDHULVWDVµH´JXJJLDULVWDVµ-RVp3*XJJLDULHUD´MRYHPDWLYRH
LQWHOLJHQWHµHVXDIDFomRHVWDYDFRQYHQFLGDGDQHFHVVLGDGHGHLQDXJXUDU
novas práticas políticas e administrativas no Paraguai, buscando
alcançar, altos cargos da administração. Tal fato não passou despercebido
´DR DVWXWR VHQDGRU 6FKDHUHUµ TXH GHUURWDGR QDV HOHLo}HV SDUWLGiULDV
permaneceu com minoria na Comissão Central do Partido Liberal.
Acusou, então, Guggiari de abuso de poder e exigiu sua demissão808.
2SUHVLGHQWH*RQGUDFRQVHJXLXTXHRV´JXJJLDULVWDVµLJQRUDVVHP
o resultado da eleição partidária e aceitassem representação paritária
naquela Comissão Central. No acordo para tanto, Gondra prometeu uma
reorganização do Ministério, a qual, porém, postergava, frustrando as
esperanças dos schaeristas quanto ao afastamento de José P. Guggiari809.
Essas lutas políticas intestinas no radicalismo liberal custariam a Gondra
D3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD
José de Paula Rodrigues Alves assumiu o cargo de ministro
residente do Brasil em Assunção em 21 de outubro de 1921. Dias depois,
em 28, ao apresentar suas credenciais ao presidente Gondra, discursou
defendendo os princípios de não intervenção nos assuntos internos de
RXWURV SDtVHV H R UHVSHLWR jV VREHUDQLDV DOKHLDV 2 IH] SDUD HOLPLQDU D
´LGHLDDEVXUGDµGHTXHKDYLDRSHULJRGHDQH[DomRGR3DUDJXDLSRUVHXV
YL]LQKRV H PDLV ´DFDOPDU HVStULWRV DLQGD QmR DIHLWRV j LGHLD GH SD] H
FRQFyUGLDTXHQHFHVVLWDPWRGDVDVQDo}HVµ810.
1RGLDVHJXLQWH6FKDHUHUH[LJLXDPRGLÀFDomRGR0LQLVWpULRGH
*RQGUDFRPDGHPLVVmRGH-RVp3*XJJLDUL*RQGUDUHFXVRXVHHPID]rOR
e buscou, inutilmente, conciliar as duas correntes radicais. Schaerer
VXEOHYRXRTXDUWHOGDSROtFLDQDFDSLWDOH*RQGUD´TXHQmRpKRPHPGH
FRPEDWHHGXFDGRQDHVFRODF{PRGDTXHDFRQVHOKDDSUXGrQFLDDOLRQGH
GHYH KDYHU HQHUJLD VHUHQDµ UHWLURXVH SDUD VXD FDVD 6HP WURSD FDSD]
GHRSRUVHj3ROtFLDVXEOHYDGD*RQGUDUHQXQFLRXSHODVHJXQGDYH]j
3UHVLGrQFLDGR3DUDJXDL811.
808
809
810
811

Idem, of. res. 10 e 11, Seção da América, Assunção, 5 e 11.11.1921. Ibidem.
Id.
Id., of. 20, protocolo, Assunção, 29.19.1921. Ibid.
Id., of. res. 11, Seção da América, Assunção, 11.11.1921. Ibid. Segundo o general Amancio Pampliega, cadete em 1921,
Schenoni teria dito a Gondra que poderia mobilizar a Escola Militar na defesa da legalidade. Gondra, porém, respondera
que “estos muchachos están recibiendo educación y no es el caso de sacrificarlos en esta cuestión”. PAMPLIEGA, Amancio.
Fusil al hombro. 2. ed., Asunción: Ediciones NAPA, 1983, p. 40.
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Schaerer envolvera Chirife e o convencera de que, para o golpe
contra Gondra ser bem-sucedido, não era necessário que o Exército se
sublevasse, mas, sim, que se mantivesse neutro812 8P JUXSR OLEHUDO
do qual fazia parte José P. Guggiari, protestou contra a deposição de
*RQGUD DWULEXLQGRD HP IHOL] FODVVLÀFDomR D ´FLYLV VHP PRUDO H D
PLOLWDUHVVHPKRQUDµ813.
O Congresso estava em recesso e Manuel Gondra baixou decreto
transferindo o poder para o vice-presidente Félix Paiva814. O governo
EUDVLOHLUR LQVWUXLX 5RGULJXHV $OYHV D JXDUGDU ´YLJLODQWH UHVHUYDµ
quanto ao ocorrido. Segundo essas instruções a renúncia de Gondra,
independente de sua causa, seguira as normas constitucionais. A Legação
brasileira deveria aguardar que o Congresso paraguaio se pronunciasse
sobre o novo chefe de Estado, legalizando a situação interna do país e
permitindo a constituição de um governo estável815.
2FXSDQGRSURYLVRULDPHQWHD&KHÀDGR(VWDGRSDUDJXDLR)pOL[
3DLYD WHYH GLÀFXOGDGHV HP RUJDQL]DU R 0LQLVWpULR $ VLWXDomR SROtWLFD
complicou-se, opondo-se as correntes lideradas por Gondra e Schaerer
e o coronel Chirife ameaçou ocupar o poder caso as facções liberais não
FKHJDVVHPDXPDFRUGR$LPLQrQFLDGHXPDGLWDGXUDPLOLWDUOHYRXRV
políticos a encontrarem uma solução, com Gondra propondo e Schaerer
aceitando que o Vice-presidente também renunciasse. O Congresso
indicaria, então, conforme determinava a Constituição, um presidente
provisório, o qual, por esse acordo, seria o senador Eusebio Ayala,
quem organizaria nova eleição presidencial. Ayala era, nas palavras de
5RGULJXHV $OYHV ´XP VLQFHUR H YHOKR DPLJR GR %UDVLO H JR]D GH DOWD
UHSXWDomR>GH@WRGRVRVPHLRVSROtWLFRVµ816.

812
813
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URIZAR, t. II, p. 411.
Apud. RIVAROLA, p. 226.
Rodrigues Alves enviou o Secretário Gracie para visitar o ex-presidente, saber de sua opinião sobre o ocorrido e
oferecer-lhe assistência, caso sentisse sua integridade física ameaçada. Gondra afirmou que renunciara para evitar luta
e derramamento inútil de sangue, pois não encontrara o apoio esperado nas Forças Armadas. ALVES para MARQUES,
tel. cifr. 65, 31.10.1921. AHI, MDBATE, 202-1-13.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. s/nº, Rio de Janeiro, 8.11.1921. Idem, MDBATR, 202-2-1. Desde então, e até sua
morte, em 1927, Manuel Gondra não ocupou cargo político no Paraguai, embora mantivesse liderança política respeitável.
No plano externo, foi o Delegado Plenipotenciário do Paraguai na Quinta Conferência Pan-americana, ocorrida no Chile
entre 25 de março e 3 de maio de 1923. Na 15ª sessão plenária dessa Conferência, foi aprovada a convenção intitulada
“Tratado para evitar ou prevenir conflitos entre os Estados Americanos”, mais conhecido como Tratado Gondra, em
homenagem a seu autor.
ALVES para MARQUES, tel. cifr. 69, Assunção, 4.11.1921. Idem, MDBATR, 202-2-1. Comunicação do capitão MOURA,
adido militar, para o Ministério da Guerra, transmitida por ALVES para EXTERIORES, Tel. Cifr. 70, Assunção, 5.11.1921.
Id., MDBATR, 202-2-1.
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3 - A reaproximação brasileiro-paraguaia
Em 1922 e 1923, o Paraguai viveu nova guerra civil. O Itamaraty,
GDQGR FRQWLQXLGDGH j WUDGLomR LQLFLDGD SRU 5LR %UDQFR SHUPDQHFHX
QHXWURQRFRQÁLWRLQWHUQRHPERUDIRVVHVLPSiWLFRDRJRYHUQRSDUDJXDLR
1HVVHVDQRVÀFRXFRQÀJXUDGDDUHDSUR[LPDomRHQWUH%UDVLOH3DUDJXDL

a) Eusebio Ayala: “tendências amistosas” com o Brasil817
Conforme o combinado entre Gondra e Schaerer, em 7 de
novembro de 1921 o Congresso paraguaio elegeu Eusebio Ayala
presidente provisório. Ayala recebeu respostas negativas a convites para
SDUWLFLSDU GR VHX 0LQLVWpULR SRU SDUWH GH KRPHQV ´GH PDLV SUHVWtJLR H
UHVSRQVDELOLGDGHµ$FRPSRVLomRPLQLVWHULDOQmRDJUDGRXRVVFKDHULVWDV
GHVFRQWHQWHV SRU VHUHP PLQRULWiULRV QHVVD LQVWkQFLD GH JRYHUQR QHP
gondristas, muitos dos quais preferiram ir para a oposição818.
2PLQLVWURGR,QWHULRUHUD5RJpOLR,EDUUDXP´MRYHPLQWHOLJHQWHµ
e amigo pessoal de Schaerer, mas que permanecera leal a Gondra. Na
opinião de Rodrigues Alves, Ibarra devia sua inclusão no governo ao
fato de ser cunhado do presidente provisório. O chanceler era Alejandro
Arce, chefe de Polícia do governo anterior e único auxiliar de Gondra que
tentou reagir ao golpe, sendo, por isso, preso. Já no Ministério da Fazenda
FRQWLQXRX (OLJLR $\DOD XPD GDV PDLRUHV DXWRULGDGHV ÀQDQFHLUDV GR
Paraguai e chefe de uma das alas dos liberais radicais. A estratégica Pasta
da Guerra, por sua vez, foi ocupada pelo coronel Manuel Rojas, formado
na academia militar chilena e que também estudara na Alemanha.
Esperava-se que sua nomeação fosse garantia de paz para o novo governo.
Ressalvou, porém, o representante brasileiro que essa mesma garantia se
esperara do coronel Chirife, o qual, porém, manteve-se inerte no golpe
contra Gondra819. Chirife, aliás, foi transferido pelo presidente Eusebio
Ayala para o comando da II Zona Militar, em Paraguarí.
Para a Legação brasileira o descontentamento com o Ministério
de Eusebio Ayala poderia causar nova revolução. Rodrigues Alves temia,
FRP UD]mR FRPR GHPRQVWUDULDP RV IDWRV TXH R 3DUDJXDL ´WHQKD >VH@
817
818
819

ALVES para MARQUES, of. res. 13, 2a. sec., Assunção, 22.11.1921. Id., MDBAOE, 201-3-10.
Idem, of. res. 11, protocolo, Assunção, 10.11.1921. Id.
Id.
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enveredado novamente pelo caminho dos movimentos armados, de que
HVWDYDOLYUHKiTXDVHGH]DQRVµ820.
Em meio a esses acontecimentos, e ainda sem a certeza de que
Eusebio Ayala se imporia como chefe de Estado, o Corpo Diplomático
credenciado no país reuniu-se, em 9 de novembro, para deliberar uma
posição comum. Na ocasião, o representante argentino, Laurentino
Olascoaga, opôs-se ao reconhecimento da nova situação, posição que
comunicou antecipadamente a seu colega brasileiro. Nesta oportunidade
5RGULJXHV$OYHVUHVSRQGHXTXHHPREHGLrQFLDjVLQVWUXo}HVGR,WDPDUDW\
de não intervir nos assuntos internos do país, a Legação brasileira
reconheceria o novo governo caso o Legislativo paraguaio legitimasse o
golpe. Na reunião do Corpo Diplomático, a posição de Rodrigues Alves
HP IDYRU GR UHFRQKHFLPHQWR DFDERX SRU VHU DFHLWD H 2ODVFRDJD ´IRL
IRUoDGRVHEHPTXHDFRQWUDJRVWRDDGRWDUDQRVVDRSLQLmRµ821.
5RGULJXHV $OYHV IRL UHFHELGR HP DXGLrQFLD SRU (XVHELR $\DOD
HPGHQRYHPEUR(VWHHUDXPSROtWLFRPRGHUQR´HGXFDGRQDHVFROD
GR WUDEDOKRµ YLQFXODGR DRV VHWRUHV FRPHUFLDO H SURGXWLYR GR 3DUDJXDL
2 JUDQGH IULJRUtÀFR QRUWHDPHULFDQR GR TXDO (XVHELR $\DOD IRUD
DGPLQLVWUDGRUSHUWHQFHQWHj´,QWHUQDWLRQDO3URGXFWV&RUSRUDWLRQµFRP
VHGHHP1RYD,RUTXHIRUDREULJDGRDHQFHUUDUVXDVDWLYLGDGHVGHYLGR´jV
H[LJrQFLDVDEVXUGDVHUHVWULo}HVµTXHD$UJHQWLQDLPSXVHUDSDUDDHQWUDGD
de carne paraguaia em Buenos Aires822. Ninguém melhor, portanto, que o
SUHVLGHQWHSURYLVyULRSDUDFRPSUHHQGHUTXHDGHSHQGrQFLDGD$UJHQWLQD
era um obstáculo ao desenvolvimento do Paraguai.
(XVHELR$\DODHVFUHYHX5RGULJXHV$OYHV´pFRQKHFLGRSRUVXDV
WHQGrQFLDVDPLVWRVDVYLVjYLVGR%UDVLOµ1RHQFRQWURFRPRGLSORPDWD
$\DOD IDORX ´FRP HQWXVLDVPRµ VREUH R SURMHWR GH XPD HVWUDGD GH IHUUR
ligando Assunção a Santos, em São Paulo. Com ela o Paraguai seria
colocado em contato com um centro comercial, industrial, bancário e
universitário, como o era a capital paulista, e, ainda, contaria com um porto
´PDJQtÀFRµ3RQGHURXRSUHVLGHQWHTXHHPERUDHVVDOLJDomRIHUURYLiULD
de 1827 quilômetros, superasse em quase 300 quilômetros, a alternativa
Assunção-São Francisco (em Santa Catarina), seu custo seria menor, posto
que o porto de São Francisco deveria ser aparelhado, enquanto o de Santos
HVWDYDHPSOHQRIXQFLRQDPHQWR-iRVMRUQDLVDVVXQFHQKRV´QmRVHFDQVDP
GH EHQGL]HU D LGHLD IHUURYLiULD TXH QRV OLJDUi HP WHPSR QmR UHPRWR jV
PDUJHQVGR3DUDJXDLµ823.
820
821
822
823

Id.
Id., of. conf. 1, 2a. sec., Assunção, 18.11.1921. Ibid.
Id., of. res. 13, 2a. sec., Assunção, 22.11.1921. Ibid.
Id., ibid.
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Nesse encontro do dia 21, Ayala demonstrou distanciamento da
$UJHQWLQD 8P H[HPSOR IRL VHX FRPHQWiULR DFHUFD GDV UHVWULo}HV TXH
%XHQRV$LUHVLPSXVHUDjLPSRUWDomRGHFDUQHEUDVLOHLUD$ÀUPRXTXHR
Paraguai fora pressionado pelo governo argentino a seguir essa medida
TXHWRPDGDVREDMXVWLÀFDWLYDGHH[LVWLUIHEUHDIWRVDQR%UDVLOGHFRUULD
QDYHUGDGHGRIDWRGHD$UJHQWLQDTXHUHUOLYUDUVHGHXPDFRQFRUUrQFLD
incômoda824.
As relações do Brasil com o Paraguai avançavam inclusive no
plano militar. O Ministério da Guerra paraguaio resolveu enviar para o
Brasil mais dois sargentos para cursar a Escola de Aviação Militar, no
Rio de Janeiro, que se juntariam a Emilio Nudelman que lá se encontrava
desde o ano anterior. Argentina e Chile, enquanto isso se esforçavam para
DWUDLUjVXDVHVFRODVPLOLWDUHVDOXQRVSDUDJXDLRV)D]LDPQRSRUVDEHUHP
TXHHVWHVDRUHWRUQDUHPDVHXSDtVVHULDP´HOHPHQWRVSHUPDQHQWHVHjV
YH]HVGHFLVLYRVQDVUHODo}HVLQWHUQDFLRQDLVGR3DUDJXDLµ825.
O aumento de demanda pela escola brasileira resultava de a
PDLRULD GRV SDUDJXDLRV VXVSHLWDU GH TXH RV DFLGHQWHV PRUWDLV FRP WUrV
de seus aviadores que estudavam na Argentina, haviam sido provocados.
O representante brasileiro escreveu que se esses militares-estudantes
SDUDJXDLRV VRIUHVVHP DOJXP DFLGHQWH QR %UDVLO ´D GHVFRQÀDQoD
natural deste povo não tardaria em nos julgar do mesmo modo que aos
DUJHQWLQRVµ826.
Em dezembro de 1921 e tal qual seus antecessores, Rodrigues Alves
YLXVHREULJDGRDWUDWDUGR´HVWDGRGHTXDVHDEDQGRQRµSHOR%UDVLOGD
navegação dos rios Paraná e Paraguai. Esta continuava monopolizada,
do lado argentino, pela Compañia Argentina de Navegación e, do lado
brasileiro, pela Companhia Minas e Viação de Mato Grosso. A empresa
EUDVLOHLUD SRUpP SUHVWDYD VHUYLoRV LQVDWLVIDWyULRV ´H[SRQGR j UXtQD
o material que, em hora de infeliz inspiração, lhe foi cedido pelo Lloyd
%UDVLOHLURµ$0LQDVH9LDomRGLVSXQKDGHWUrVQDYLRVSDUDID]HURVHUYLoR
de carga entre Corumbá e Montevidéu, que se bem operados poderiam
VHU GH JUDQGH XWLOLGDGH ´PHVPR TXDQGR VH HQFRQWUH FRQVWUXtGD QRVVD
OLJDomR IHUURYLiULD FRP R 3DUDJXDLµ (VVD FRPSDQKLD WLQKD VHLV QDYLRV
pequenos parados, talvez inutilizados, em Corumbá e abandonara a rota
para Cuiabá. Desleixada, a Minas e Viação perdeu contratos em Assunção
824
825

826

Id., of. res. 13, 2a. sec., Assunção, 22.11.1921. Ibid.
Id., of. res. 15 e 36, 2a. Sec., Assunção, 12.12.1921 e 8.5.1922. Ibid. Emilio Nudelman acabou por prorrogar em um
ano sua permanência na Escola de Aviação Militar, para curso de aperfeiçoamento. Em cartas a colegas e amigos em
Assunção, Nudelman demonstrou contentamento pelo tratamento que lhe dispensavam no Rio de Janeiro, fato este que,
de acordo com Rodrigues Alves, contribuíra para a melhoria das relações de amizade entre Brasil e Paraguai. Cf. of. 36.
Id., of. res. 15, 2a. sec., Assunção, 12.12.1921. Ibid.

277

FRANCISCO DORATIOTO

e teria sido obrigada a suspender suas atividades não fosse o zelo de
seu gerente nessa cidade, Américo Arce, irmão do ministro de Relações
Exteriores do Paraguai827.
$SUHFDULHGDGHGRVHUYLoRÁXYLDOGR%UDVLOQR3UDWDOHYRXRJRYHUQR
brasileiro a tomar uma atitude. Em maio de 1922, o Itamaraty informou
a Rodrigues Alves que o Lloyd Brasileiro iria iniciar uma viagem mensal
para passageiros e outra para carga entre Montevidéu e Corumbá, com
escala em Assunção. A empresa estatal criaria também uma linha entre
Porto Esperança e Corumbá e outra entre Corumbá e Puerto Suárez, na
Bolívia, para facilitar o comércio brasileiro na região828.
O governo Epitácio Pessoa tomava, na verdade, medidas para
estreitar as relações do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Em importante
decisão de política externa, Epitácio Pessoa sancionou lei do Congresso
EUDVLOHLUR DXWRUL]DQGR D OLJDomR IHUURYLiULD H WHOHJUiÀFD GR %UDVLO FRP
esses dois países. A ligação ferroviária Assunção-Santos provocava
GHVFRQÀDQoDQD$UJHQWLQDTXHHVSDOKDYDRERDWRGDLPSRVVLELOLGDGHGH
VXDFRQVWUXomRGHYLGRjFULVHÀQDQFHLUDEUDVLOHLUD(VWDIHUURYLDSHUPLWLULD
o acesso dos produtos manufaturados brasileiros ao mercado paraguaio
´HTXLoiPHVPRQRVGDV3URYtQFLDVGH&RUULHQWHV(QWUH5tRVH3DUDQiµR
que não interessava a Buenos Aires829.
2 JRYHUQR (SLWiFLR 3HVVRD D SRXFRV PHVHV GH VHX ÀQDO DJLX
rapidamente, criando em março desse mesmo ano a Comissão de Estudos
da Estrada de Ferro Brasil-Paraguai. Era presidida pelo engenheiro Carlos
Euler, dispunha de verba de 150 contos de réis para seu funcionamento, e
deveria apresentar um estudo sobre a viabilidade e o trajeto dessa ferrovia.
A Comissão apresentou relatório preliminar em março de 1923, analisou
quatro possíveis traçados: dois deles ligavam Assunção diretamente a
um porto brasileiro (São Francisco, em Santa Catarina, e Paranaguá, no
Paraná) e dois outros o faziam indiretamente, pois chegariam a São Paulo,
de onde se poderia alcançar Santos por outra estrada de ferro830.
O porto de São Francisco já estava ligado por 450 quilômetros de
WULOKRVD3RUWR8QLmRHWUHFKRGHTXLO{PHWURVDWp)R]GR,JXDoXMiIRUD
estudado. Este trecho –calculou-se em 1913 – custaria Rs. 81.447 contos de
827
828

829

830

Id., of. res. 3, Diretoria Geral Negócios Consulares e Comerciais, Assunção, 13.12.1921. Ibid.
Raul de CAMPOS, director-geral dos Negócios Comerciais e Consulares, para ALVES, Rio de Janeiro, 31.5.1922. Id.,
MDBADR, 202-1-4.
“Gazetilha - Decretos Assinados” e “Várias Notícias” in: Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 4 e 11.1.1922, p. 3. BN,
Micr. PR-SPR-1(431). ALVES para MARQUES, of. 5 e 14, 2a. sec., Assunção, 24.1 e 9.2.1922. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
Estradas de Ferro Brasil-Paraguai; Estudos Preliminares. Relatório Apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Francisco Sá, DD.
Ministro da Viação pelo Engenheiro Carlos Euler, Engenheiro-chefe da Commissão de Estudos da Estrada de Ferro BrasilParaguay - março 1923”. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commércio, 1923. p. 7.
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UpLVYDORUTXHSDVVDGRVGH]DQRVGHYHULDHOHYDUVH´HPSHORPHQRVµ
De Foz do Iguaçu os trilhos seriam prolongados em 175 quilômetros até
FRQHFWiORVHP&KDUDUijOLQKDGDParaguay Central Railway Co., que ligava
Assunção a Encarnación. O citado relatório desaconselhou essa alternativa,
TXHLPSOLFDYDDWUDYHVVDURULR3DUDQi´QDVSLRUHVFRQGLo}HVSRVVtYHLVµ
SRUWUrVPRWLYRVQHFHVVLGDGHGHSRQWHSUR[LPLGDGHGDIURQWHLUDFRPD
$UJHQWLQD H SRU ~OWLPR R HQWURQFDPHQWR FRP D 3&5& ´HP PmRV GH
FDSLWDO DUJHQWLQR VXERUGLQDQGRD D YRQWDGHV HVWUDQKDVµ831. Para evitar
esses problemas, os trilhos deveriam seguir o trajeto Guarapuava-Guaíra$VVXQomR DOWHUQDWLYD FRQWUD D TXDO SHVDYD R ´RQHURVR GHVYLRµ GR YDOH
GRULR,JXDoXGHYLGRDFRQGLo}HVWRSRJUiÀFDVLUUHJXODUHVHGLItFHLV(VWH
WUDMHWRDGHPDLV´VRERSRQWRGHYLVWDHVWUDWpJLFRµWLQKDDGHVYDQWDJHP
´GHÀFDUVREDLPLQrQFLDGHXPDDJUHVVmRLQLPLJDµSRLVDIURQWHLUDGD
Argentina com o Brasil era exatamente esse curso de água. Assim, também
foi desaconselhado o Guarapuava-Assunção.
8WLOL]DQGR XP HQIRTXH HFRQ{PLFRHVWUDWpJLFR R UHODWyULR GD
Comissão de Estudos da Estrada de Ferro Brasil-Paraguai defendeu que
os trilhos ligassem Assunção a São Paulo. Constatou essa Comissão que o
SUHoRGRWUDQVSRUWHÁXYLDOGH%XHQRV$LUHVD$VVXQomRHUDPDLVEDL[RGR
que o da ferrovia a ser construída pelo Brasil. Ela não poderia, portanto,
ter como objetivo concorrer com o porto da capital argentina, mas, sim,
tornar mais fácil o comércio do Paraguai com São Paulo e Rio de Janeiro,
os centros econômicos brasileiros mais desenvolvidos. Quando se fez a
ligação ferroviária entre a capital paulista e Corumbá, ponderou aquele
estudo, houve um grande incremento comercial entre o dois estados. O
mesmo ocorreria com o país guarani, caso fosse unido por trilhos a São
Paulo, centro econômico brasileiro, do qual compraria manufaturados e
ao qual venderia gado; tanino para curtumes; couros; algodão e outras
matérias-primas832.
,GrQWLFDIRLDRSLQLmRPDQLIHVWDGDSHORSUHVLGHQWH(XVHELR$\DOD
ao comentar, em sua mensagem anual ao Congresso. Ao comentar a
sanção, pelo governo Epitácio Pessoa, da lei autorizando a construção
GHVVD IHUURYLD R SUHVLGHQWH SDUDJXDLR DÀUPRX TXH HVWD QmR DSHQDV
VHUYLULDFRPRVDtGDRFHkQLFDSDUDR3DUDJXDLPDVWDPEpPHVWLPXODULD
´R OkQJXLGR FRPpUFLR HQWUH RV GRLV SDtVHVµ 6HJXQGR R SUHVLGHQWH
provisório o Brasil estava empenhado em desenvolver-se industrialmente
H R 3DUDJXDL SRGHULD DEVRUYHU SDUWH GHVVD SURGXomR ´H WDOYH] FRRSHUDU
FRPVHXVSUySULRVSURGXWRVSDUDDOLPHQWDURVFHQWURVIDEULV>EUDVLOHLURV@µ
831
832

Idem, p. 9.
Id., pp. 9, 21.
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$VVLP´TXDQGRFKHJDUDRSRUWXQLGDGHRJRYHUQRGR3DUDJXDLKDYHUiGH
PRVWUDUDLPSRUWkQFLDTXHGijYLD>IpUUHD@SDUDJXDLREUDVLOHLUDµ833.
A vinculação econômica do Paraguai ao Brasil, por meio da ferrovia
$VVXQomR6mR3DXORWHULDDLQGDXPDFRQVHTXrQFLDPLOLWDU(PFDVRGH
´DJUHVVmRYLQGDGRVXOµHXIHPLVPRGRUHODWyULRGD&RPLVVmRGH(VWXGRV
SDUDVHUHIHULUj$UJHQWLQDR3DUDJXDLQmRVHHQYROYHULDFRPRDJUHVVRU
Ademais, tal ferrovia permitiria o rápido transporte de tropas brasileiras
SDUDREDL[R3DUDQiSDUDHQIUHQWDUHP´DWDTXHGHÁDQFRDUJHQWLQRYLQGR
GH3RVDGDVµ834.
8PD IHUURYLD EUDVLOHLUDSDUDJXDLD FRP WUDMHWR SHOR YDOH GR ULR
Iguaçu não permitiria tal defesa. O poder militar brasileiro, destacou a
Comissão de Estudos da Estrada de Ferro Brasil-Paraguai, baseava-se nos
recursos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e não nos do Paraná
ou Santa Catarina. Isto posto, defendia-se a ligação ferroviária São PauloAssunção, com duas alternativas: por Sete Quedas, onde o rio Paraná era
mais estreito, a ponte mais fácil de ser construída e menos vulnerável a
um ataque; ou por Guaíra-Salto Grande, para conectar-se com a Estrada
de Ferro Sorocabana835. As sugestões dessa Comissão não chegaram a
ser implementadas pelo presidente Arthur Bernardes (1922-1926), mas
seu sucessor, Washington Luís (1926-1930), as teve em consideração.
Na tentativa deste governo de estabelecer uma ligação ferroviária com
R 3DUDJXDL FRQVLGHURXVH HQWmR ID]rOD HP 3RQWD 3RUm GLVWDQWH GD
fronteira com a Argentina.
Tendo avançado na questão ferroviária, o governo Epitácio Pessoa
também tomou iniciativas em outros aspectos das relações brasileiroparaguaias. Assim, em 24 de fevereiro de 1922, Rodrigues Alves assinou
com o governo Eusebio Ayala um Tratado de Extradição de criminosos e
desertores836. Também se propôs ao governo paraguaio a demarcação do
limite entre Bahía Negra e da foz do rio Apa, únicos trechos fronteiriços
ainda não demarcados entre os dois países. A demarcação não fora
determinada pelo Tratado de Limites de 9 de janeiro de 1872 por ser a
área litigiosa entre Paraguai e Bolívia, o que levou o Itamaraty a ressalvar,
em 1922, que o Tratado de Limites que viesse a ser assinado teria caráter
condicional, reservando eventuais direitos bolivianos. O governo
EUDVLOHLURSHQVDYDHPDSUHVHQWDUj%ROtYLDSURSRVWDLGrQWLFDjTXHÀ]HUD
833

834
835
836

Mensaje al Congreso Nacional del presidente Provisional de la República Eusebio Ayala, 1.4.1922 in: CENTURIÓN, Armando
(coord). El estado general de la Nación durante los gobiernos liberales. Asunción: Archivo del Liberalismo, v. I . p. 490.
Estradas de Ferro Brasil-Paraguai; Estudos Preliminares. Relatório (...), p. 22.
Idem, p. 24.
ALVES para MARQUES, of. 10 e 21, 2a. sec., Assunção, 28.1 e 26.2.1922. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
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ao Paraguai, para demarcar a fronteira no trecho Bahía Negra-Apa.
Rodrigues Alves foi orientado a descobrir qual seria a postura do governo
paraguaio para a proposta dessa dupla negociação837.
(PERUD UHFHSWLYR j GHOLPLWDomR R JRYHUQR SDUDJXDLR UHVVDOYRX
GHYHUR7UDWDGR´VHUVLPSOHVHGHÀQLWLYRHQmRFRQGLFLRQDOµ$UJXPHQWRX
RFKDQFHOHU$UFHTXHDGLYHUJrQFLDVREUHOLPLWHVHQWUHVHXSDtVHD%ROtYLD
QmR SRGHULD DIHWDU ´GH QHQKXP PRGRµ RV GLUHLWRV SDUDJXDLRV VREUH R
ULR3DUDJXDLHQWUHDIR]GR$SDH%DKtD1HJUD$ÀUPRXTXHWDLVGLUHLWRV
tinham sido reconhecidos pelo Brasil, pelo Tratado de Amizade, Comércio
e Navegação, assinado com o Paraguai em 1858838.
$]HYHGR 0DUTXHV SHGLX XPD ´UHVSRVWD ÀQDOµ GR JRYHUQR
paraguaio, argumentando que, ao propor assinar um Tratado
FRQGLFLRQDO R JRYHUQR EUDVLOHLUR EXVFDYD DSHQDV ´QmR PROHVWDUµ D
%ROtYLD'LVFUHSDQGRGHVHXFROHJDSDUDJXDLR$]HYHGR0DUTXHVDÀUPRX
que a omissão sobre os limites no trecho entre o Apa e Bahía Negra, no
7UDWDGRGHGHFRUUHUDH[DWDPHQWHGDUHVVDOYDTXHR%UDVLOÀ]HUDHP
1858 e repetira em 1865, no Tratado da Tríplice Aliança, sobre eventual
direito da Bolívia sobre esse território. O Brasil não queria assinar um
acordo provisório, mas apenas ressalvar possíveis direitos bolivianos
e ao estabelecer acordo, separadamente, com ambos litigantes, não
menosprezaria a nenhum dos dois839.
O governo paraguaio, porém, não cedeu, mantendo sua posição
de que o Tratado não deveria ser condicional840. O assunto somente seria
solucionado em 1929, com o Tratado Rogélio Ibarra – Octávio Mangabeira.
Se Eusebio Ayala aceitasse a proposta de Tratado condicional, daria
SUHWH[WRjRSRVLomRSDUDOHYDQWDUDRSLQLmRS~EOLFDFRQWUDXPDSUHWHQVD
pusilanimidade de seu governo na defesa da integridade territorial
paraguaia.
Outro tema sobre o qual não se avançou foi o da dívida de
guerra paraguaia com o Brasil. Em 31 de dezembro de 1921 o chanceler
Alejandro Arce comunicou a Rodrigues Alves que o presidente Yrigoyen
empenhava-se, junto ao Congresso argentino, em obter o cancelamento
dessa dívida com a Argentina. O diplomata brasileiro, seguindo instruções
anteriores de Azevedo Marques e do presidente Epitácio Pessoa, tratou
GH´IXJLUGDGLVFXVVmRµ$ÀUPRXRGLSORPDWDQmRVHUDTXHOHRPRPHQWR
837
838

839
840

MARQUES para BRASLEG-A, tel. cifr. 15, Rio de Janeiro, 8.4.1922. Idem, MDBATR, 202-2-1.
República del Paraguay - Ministerio de Relaciones Exteriores - Sección Política y Diplomática, Assunção, 1.5.1922. Anexo ao
of. de ALVES para MARQUES, nº 35, 2a. sec., Assunção, 10.5.1922. Ibid., MDBAOE, 201-3-10. ALVES para EXTERIORES,
tel. cifr. 37, Assunção, 2.5.1922. Idem, MDBATE, 202-1-13.
MARQUES para BRASLEG-A, tel. cifr. 17, Rio de Janeiro, 9.5.1922. Id., MDBATR, 202-2-1.
ALVES para EXTERIORES, tel. cifr. 45, Assunção, 10.5.1922. Id., MDBATE, 202-1-13.
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propício para discutir o tema, pois as atenções no Brasil estavam voltadas
para a sucessão presidencial e para as comemorações do Centenário da
,QGHSHQGrQFLD841.
$UFH DÀUPRX TXH Vy HOH VDELD GHVVH DVVXQWR TXH HUD WUDWDGR
diretamente entre Eusebio Ayala e Irygoyen. Rodrigues Alves não
acreditava que assim fosse, sendo contrário a que o Brasil perdoasse essa
GtYLGDSRUYrODFRPRJDUDQWLDGHTXHDR3DUDJXDLQmRVHULDPLPSRVWDV
diretrizes da Argentina, que poderiam criar obstáculos ao comércio
EUDVLOHLUR H j OLYUH QDYHJDomR QD UHJLmR 3DUD HVVH GLSORPDWD WDO SHUGmR
poderia ser concedido quando o Brasil estabelecesse ligação ferroviária
FRP R SDtV JXDUDQL H REWLYHVVH ´IDYRUHV HVSHFLDLVµ HP FRPSHQVDomR D
outros que concederia a Assunção em um dos portos brasileiros no
$WOkQWLFR $LQGD DVVLP R 3DUDJXDL GHYHULD DQWHV GHPRQVWUDU HIHWLYD
ERDYRQWDGHFRPR%UDVLOSRLVDWpHQWmRPDQWLQKDSRVWXUD´UHVHUYDGDH
GHVFRQÀDGDGHQRVVDVLQWHQo}HVµ842.
&RQVWDWRX 5RGULJXHV $OYHV TXH ´HVWH SDtV QDGD UHVROYH QDGD
GHFLGH VHP SUpYLD FRQVXOWD GD &KDQFHODULD DUJHQWLQDµ (VSHFXORX
que, na questão da dívida, o Paraguai poderia estar fazendo um jogo
´VLPXOWDQHDPHQWH FRP D QRVVD ERDIp H D GRV DUJHQWLQRVµ (UD ´EHP
SRVVtYHOµ TXH DR PHVPR WHPSR R UHSUHVHQWDQWH SDUDJXDLR HP %XHQRV
$LUHV HVWLYHVVH GL]HQGR DR JRYHUQR DUJHQWLQR SDUD GHOH REWHU LGrQWLFD
medida, que o Brasil pretendia perdoar a dívida de guerra843. Era, de fato,
uma hipótese, embora nas pesquisas para a elaboração deste livro não se
tenha encontrado indício documental que a corrobore.
No início de 1922, a situação política paraguaia se deteriorava, apesar
de Manuel Gondra e Eusebio Ayala buscavam promover a conciliação
HQWUHR´VFKDHULVPRµHR´JXJJLDULVPRµ+DYLDXPDSHUPDQHQWHDPHDoD
GH UHFUXGHVFLPHQWR GD FULVH SROtWLFD H IDODYDVH ´DEHUWDPHQWHµ HP
revolução844 1R ÀQDO GH PDUoR $\DOD KDYLD IUDFDVVDGR HP KDUPRQL]DU
as duas correntes radicais, que se enfrentavam violentamente, podendo,
PHVPR OHYDU j TXHGD GR SUHVLGHQWH SURYLVyULR845. De fato, Eduardo
Schaerer, presidente do Senado, não suportava que seu controle da
situação política fosse ameaçado pela autonomia com que agia Eusebio
Ayala846.
841
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ALVES para MARQUES, of. conf. 1, 2a. sec., Assunção, 5.1.1922. Id., MDBAOE, 201-3-10.
Idem.
Id.
Id., of. res. 2, 2a. sec., Assunção, 24.1.1922. Ibid.
Id., of. 29, 2a. sec., Assunção, 29.3.1922. Ibid.
FLECHA,Victor Jacinto. Años 20: Movimientos Socio-Políticos en el Paraguay y Proyección Posterior in: CENTRO
PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS. Pasado y presente de la realidad social Paraguaya. Asunción, 1995, v. I,
Historia Social. p. 529.
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Essa autonomia era, em última análise, o esforço do presidente
provisório de cuidar verdadeiramente da administração do país,
ignorando o jogo político no qual o Estado era um reduto a ser tomado
H VDTXHDGR (ÀFLrQFLD DGPLQLVWUDWLYD HUD XPD QHFHVVLGDGH XUJHQWH
SRLV FRPR DÀUPRX (XVHELR $\DOD HP PHQVDJHP DR &RQJUHVVR QD
reabertura dos trabalhos legislativos em 1º de abril de 1922, tudo estava
SRU ID]HU QR 3DUDJXDL $ÀUPRX VHU WDUHID SULRULWiULD ´ODQoDU DV EDVHV
GD RUJDQL]DomR QDFLRQDOµ YLVWR TXH ´QRVVR SDtV HVWi GHVRUJDQL]DGR
quer dizer que lhe faltam os elementos fundamentais sobre os quais se
DSRLDUiXPDHYROXomRSURJUHVVLYDµ5HDOLVWD$\DODGHVFUHYHXDVLWXDomR
desesperadora do Paraguai: o sistema político era frágil; as instituições
S~EOLFDV LQRSHUDQWHV D HFRQRPLD SUHFiULD R SRYR FDUHQWH GH ´XPD
HGXFDomRGHYDORUSRVLWLYRµHDPHDoDGR´SHORLQFUHPHQWRDODUPHQWHGH
FHUWDVGRHQoDVµ5HVVDOWRXID]HUHVVHEDODQoRQmRSDUDFDXVDUGHVkQLPR
PDV VLP SDUD TXH D SUySULD PDJQLWXGH GR GHVDÀR D VHU HQIUHQWDGR
VHUYLVVHGHHVWtPXORjDomRSDUDVXSHUiOR847.
Rodrigues Alves viu coragem e acerto na mensagem de Eusebio
Ayala ao Congresso. Corroborando o conteúdo dessa mensagem, expôs o
representante brasileiro que no Paraguai praticamente inexistiam serviços
públicos e sua Justiça, composta de juízes mal remunerados, funcionava
DQWHV FRPR ´HVSDQWDOKR D QRYDV LQLFLDWLYDV GH WUDEDOKRµ GR TXH FRPR
UHJXODGRUD GH GLUHLWRV $V ÀQDQoDV HVWDWDLV HUDP FRPSURPHWLGDV SHOR
contingente militar, pequeno mas que absorvia a maior parte das rendas
ÀVFDLV2TXDGURGHLQVWDELOLGDGHSROtWLFDQmRSHUPLWLDD$\DODUHGX]LURV
gastos militares, o que agravava a exiguidade de recursos e inviabilizava
que se minorasse o estado de precariedade do país848.

b) A guerra civil: “militares sem patriotismo” e “civis sem escrúpulos” 849
Em maio a crise política paraguaia chegou ao ponto máximo.
1D &kPDUD GH 'HSXWDGRV R 3DUWLGR &RORUDGR FRP DSRLR GD IDFomR
UDGLFDOGRV´VFKDHULVWDVµDSURYRXDFRQYRFDomRGDHOHLomRSUHVLGHQFLDO
(VVD FRQYRFDomR IUHQWH jV FRPELQDo}HV SROtWLFDV H[LVWHQWHV ´RX D VH
UHDOL]DUµSHUPLWLULDDHOHLomR´LQHYLWiYHOµGRFRURQHO&KLULIHDRFDUJRGH
presidente850.
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Mensaje al Congreso Nacional del presidente Provisional de la Republica Eusebio Ayala, 1.4.1922 in: CENTURIÓN, p. 501.
ALVES para MARQUES, of. 30, 2a. sec., Assunção, 3.4.1922. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
Idem, of. res. 8, 2a. sec., Assunção, 22.6.1922. Ibidem.
PAMPLIEGA, p. 41.
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1D DQiOLVH GD /HJDomR EUDVLOHLUD FRQVLGHUDQGR DV GLYHUJrQFLDV
entre os radicais, a melhor solução para a estabilidade política do país seria
R6HQDGRUHMHLWDUDOHLDSURYDGDSHOD&kPDUDSHUPLWLQGRD$\DODFRQFOXLU
RSHUtRGRGRPDQGDWRSUHVLGHQFLDOGH*RQGUD2V´VFKDHULVWDVµSDUHFLDP
apoiar a candidatura presidencial do coronel Chirife, comandante
da II Zona Militar, que foi admoestado por Eusebio Ayala, por vir
seguidamente a Assunção, sem autorização prévia do ministro da Guerra.
(VWH~OWLPRSRUVXDYH]WHQWRXMXVWLÀFDUVHXVXERUGLQDGRHGLVFRUGDQGR
GD DGYHUWrQFLD UHQXQFLRX DR 0LQLVWpULR (P XP SULPHLUR PRPHQWR R
presidente Provisório não só aceitou sua renúncia, como ainda demitiu
o próprio Chirife, mas terminou voltando atrás, reintegrando-os em seus
postos851. &RPRFRQVHTXrQFLD$\DODFRPSURPHWHXVXDDXWRULGDGH
26HQDGRSDUDJXDLRUDWLÀFRXRDWRGD&kPDUDPDV(XVHELR$\DOD
invocando que o mandato presidencial a ser concluído era de quatro anos,
vetou a decisão do Legislativo. A imprensa e o Congresso opuseram-se,
argumentando, com razão, que um presidente provisório não tinha poder
de veto. Houve grande agitação política e os Coronéis Chirife, Mendoza e
Brizuela, todos comandantes de zonas militares, recusaram-se a aceitar a
decisão presidencial852.
O governo paraguaio decretou a mobilização militar dos cidadãos
HQWUH  H  DQRV GH LGDGH H (XVHELR $\DOD UHFXRX UHWLUDQGR R YHWR j
FRQYRFDomR GH HOHLomR SUHVLGHQFLDO )D]LDR DÀUPRX SDUD QmR GHL[DU R
~QLFRSUHWH[WRTXHDRSRVLomRWLQKDSDUDVREXPDDSDUrQFLDGHOHJDOLGDGH
sublevar-se853. Era tarde, pois os schaeristas aproveitaram a oportunidade
para agitar a opinião pública e os militares e, mesmo após a retirada
do veto, o coronel Chirife continuou a exigir a renúncia do presidente
provisório e sua substituição por um Triunvirato Militar. Ayala chegou a
propor sua renúncia em favor do ministro da Guerra, coronel Rojas, que
lhe permanecera leal. Os revoltosos pareceram aceitar a proposta em 8
de junho, mas, no dia seguinte, atacaram Assunção. Após seis horas de
violentos combates, forças improvisadas pelos coronéis Rojas e Schenoni,
derrotaram os atacantes, que eram, na verdade, praticamente todo o
([pUFLWR SDUDJXDLR 5RGULJXHV $OYHV DÀUPRX FRP SURSULHGDGH VHU
DTXHODXPD´GDWDKLVWyULFDµQDYLGDSROtWLFDSDUDJXDLDSRLVVLJQLÀFDYD
´RFKRTXHYLROHQWRHQWUHRHVStULWRGHFDXGLOKDJHPDLQGDYLYRGHXPODGR
e a reação democrática (...) lutando pelo espírito de ordem e disciplina.
9HQFHXDERDFDXVD7ULXQIRXDRUGHPFLYLORUJDQL]DGDµ854.
851
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ALVES para MARQUES, of. conf. 3, 2a. sec., Assunção, 8.5.1922. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
Idem, of. 39, 2a. sec., Assunção, 23.5.1922. Ibidem.
Id., of. 40 e 41, 2a. sec., Assunção, 2 e 3.6.1922. Ibid.
Id., of. 43, 2a. sec., Assunção, 14.6.1922. Ibid.
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$ YLWyULD OHJDOLVWD GHXVH JUDoDV j DGHVmR GD Liga de Obreros
MarítimosIXQGDGDHPSHORVJUrPLRVVLQGLFDLVÁXYLDLVSDUDJXDLRV
Desprovido de forças, o governo Ayala armou os membros da Liga de
Obreros MarítimosTXH´EUDYDPHQWHµGHIHQGHUDP$VVXQomRGRSULPHLUR
DWDTXHGRFRURQHO&KLULIH´HOHVIRUDPDYHUGDGHLUDFDUQHGHFDQKmRµ2V
membros da Liga, comandados pelo major Estigarribia – futuro general
comandante paraguaio na Guerra do Chaco e presidente da República –,
À]HUDP SHQRVD SHUVHJXLomR GDV IRUoDV GH &KLULIH TXH VH UHWLUDYDP
SDUD 0LVLRQHV &RPR FRQVHTXrQFLD D /LJD H[LJLX ² H REWHYH ² SRVWRV
no governo, conseguindo nomear, por exemplo, o prefeito do porto
DVVXQFHQKR$QWRQLR)LJXHLUD´IRJXLVWDHTXDVHDQDOIDEHWRµ855.
À sublevação schaerista logo se juntaram alguns caudilhos
colorados, como Eugenio Garay, José Gill e Medardo Palacios. O Partido
Colorado, na oposição desde 1904, era, segundo M. Ferrier, encarregado
GHQHJyFLRVIUDQFrVHP$VVXQomRXPSDUWLGRWUDGLFLRQDOHQDFLRQDOLVWD
que, sem ser conservador nem clerical, contava com o apoio do clero e
tinha muitos aderentes entre a população rural856.
Iniciada a rebelião contra Eusebio Ayala, o decano do corpo
diplomático, o ministro argentino Olascoaga, reuniu seus colegas em 27
de maio. Na ocasião optou-se por não intervir nos acontecimentos, sequer
para fazer mediação. Ficou a critério de cada Legação decidir se havia ou
não motivo para conceder asilo político aos que o solicitassem. Entre os
diferentes políticos que pediram asilo, estava o senador Schaerer, que se
refugiou na representação argentina857.
Olascoaga temia a invasão de sua Legação pelos membros da Liga
de Obreros Marítimos&RPRFRQVHTXrQFLDRGLSORPDWDVROLFLWRXRHQYLR
de um navio de guerra adicional de seu país para fundear na baía de
$VVXQomR $SHQDV D GHPRQVWUDomR GH IRUoD HVFUHYHX ´LPS}H UHVSHLWR
jTXHODSRSXODomRLQFRQVFLHQWHGHTXHPVHVHUYHRSDUWLGREUDVLOHLULVWD>R
radicalismo gondrista] que hoje apoia este governo para seus desmandes
SROtWLFRVµ858. Acreditava esse representante argentino que o governo
paraguaio seguia políticas inspiradas em ideias brasileiras, oriundas de
0DQXHO*RQGUDHGHDOLDGRVGRPLQLVWURGR%UDVLOµ859.
855
856
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ALVES para MARQUES, of. 44, 2a. sec., Assunção, 18.6.1922. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
Os princípios do Partico Colorado, escreveu Ferrier, “consistem fazer a apología do ex ditador López - já reabilitado ante a
mayoría da população paraguaia – e en agradar ao exército, buscando poder servir-se dela algum dia”. RIVAROLA, Milda.
La contestación al orden liberal; la crisis del liberalismo en la preguerra del Chaco. Asunción: Centro de Documentación
y Estudios, Documento de Trabajo n. 40, 1993, p. 15.
ALVES para MARQUES, of. 44, 2a. sec., Assunção, 18.6.1922. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
OLASCOAGA para PUEYRREDÓN, nota 50, conf., Assunção, 11.6.1922. AMRECIC, Legaciones Argentinas en América Paraguay, Cx. 2103.
OLASCOAGA para YRIGOYEN, tel. cifr. 312, Assunção, 13/16 [sic!] de junho de 1922. AMRECIC, Legaciones Argentinas
en América - Paraguay, cx. 2103.
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Olascoaga era impaciente e, mesmo, petulante nas comunicações
TXHHQYLDYDDVHXJRYHUQR'RLVGLDVGHSRLVGHVROLFLWDUjVXD&KDQFHODULD
o envio do navio de guerra adicional, ele dirigiu-se diretamente ao
SUHVLGHQWH <ULJR\HQ UDWLÀFDQGR R SHGLGR H DÀUPDQGR ORJR QR LQtFLR
GR WHOHJUDPD TXH ´9([D HVWDUi PDO LQIRUPDGR VREUH PRYLPHQWR
UHYROXFLRQiULRµ 5HODWRX HQWmR TXH D UHYROXomR IRL IHLWD SHOR ´SDUWLGR
VFKDHULVWDµVHFXQGDGRSHORVPLOLWDUHVHTXHRJRYHUQRQmRLPSHGLDRV
´GHVPDQGRVµ GD Liga de Obreros Marítimos. A resposta de Buenos Aires
foi a de que a canhoneira Rosário, enviada em 9 de junho e que já se
HQFRQWUDYD HP $VVXQomR HUD VXÀFLHQWH SDUD ID]HU UHVSHLWDU D EDQGHLUD
DUJHQWLQD'HWRGRPRGRGLDVGHSRLVRWUDQVSRUWHÁXYLDO6DKXHTXHGD
Marinha de Guerra argentina, seguiu para o Paraguai860.
Há dez anos na oposição, o Partido Colorado, aproveitou-se
da guerra civil entre radicais. A oposição colorada não deu quórum ao
&RQJUHVVR Mi GHVIDOFDGR GRV PHPEURV ´VFKDHULVWDVµ SDUD UHXQLUVH H
aprovar o Estado de Sítio. Ao mesmo tempo, os colorados ofereceram
sua mediação a Ayala, que, claro, não poderia aceitá-la. A oferta buscava
lançar maior confusão no seio do governo, para debilitá-lo e se os rebeldes
FRQVHJXLVVHP GHSRU $\DOD RV FRORUDGRV WHQWDULDP YROWDU jV DQWLJDV
SRVLo}HV GH PDQGR 2V FRORUDGRV HVWLPXODYDP DVVLP ´D DPELomR GH
militares sem patriotismo, apoiados por políticos sem escrúpulos, que
YLVDPSXUDHVLPSOHVPHQWHjSRVVHGR3RGHUµ861.
Eusebio Ayala compreendia essa manobra oposicionista e a
FRPEDWLD ´VHUHQDPHQWHµ 7DQWR TXH R SUHVLGHQWH 3URYLVyULR SHQVDUD
PHVPR HP UHQXQFLDU SDUD SDFLÀFDU R SDtV PDV QmR R À]HUD SRUTXH RV
FRORUDGRV ÀQJLDP QmR FRPSUHHQGHU WDO JHVWR H VHJXLDP QD SROtWLFD GH
LQWULJDV H IDOVD QHXWUDOLGDGH ´QXP FRQÁLWR RQGH QmR VREUD OXJDU SDUD
YDFLODo}HVµ1HVWHHQIUHQWDYDPVHGHXPODGR´RJRYHUQRHPGHIHVDGD
ordem constitucional e de outro um simples grupo de militares desviados
GRGHYHUHDRVHUYLoRGHSROtWLFRVDPELFLRVRVHDXGD]HVµ862.
2 JRYHUQR SDUDJXDLR VROLFLWRX j $UJHQWLQD D YHQGD GH DUPDV
Manuel Gondra telegrafou ao presidente Yrigoyen, com quem mantinha
relações pessoais, e expôs que a crise no Paraguai – a instabilidade política
– somente poderia ser dominada, de forma duradoura, por um governo
que submetesse a rebelião e impusesse a ordem. O raciocínio era correto
HDSyVH[S{OR*RQGUDDÀUPRXTXHRJRYHUQRGH(XVHELR$\DODHUDD
860
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Idem. PUEYRREDÓN para OLASCOAGA, tel. cifr. 101 e nota s/nº, conf., Buenos Aires, 9.6 e 26.6.1922. Idem, cx. 2103,
Legajo IV. MINISTERIO DE MARINA para Luis MOLINARI, Subsecretário de Relaciones Exteriores, Nota 104, Buenos Aires,
23.6.1922. Id.
ALVES para MARQUES, of. res. 8, 2a. sec., Assunção, 22.6.1922. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
Idem, ibid.
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´~OWLPDHVSHUDQoDµLQFOXVLYHSDUDRVSDtVHVYL]LQKRVGHS{UÀPDHVVD
FULVH ´FRP R PHQRU SUHMXt]R SDUD RV LQWHUHVVHV QDFLRQDOHVµ 6ROLFLWRX
esse líder radical que Yrigoyen aceitasse as gestões de Pedro Saguier,
representante paraguaio na Argentina, para obter armas para o governo
de seu país863.
Yrigoyen recusou o pedido e respondeu a Gondra que, enquanto
IRVVHSUHVLGHQWHD$UJHQWLQDMDPDLVSUHVWDULDDX[tOLR´SDUDFRQWULEXLUDRV
GHVYLRVHPSDtVHVLUPmRVµ864. A Legação argentina em Assunção informou
TXHDUHFXVDWRUQDGDS~EOLFDFDXVDUD´H[FHOHQWHLPSUHVVmRµHPWRGRVRV
grupos políticos paraguaios, exceto junto aos radicais gondristas865.
Por trás da postura de Yrigoyen estava o receio de que o Brasil fosse
EHQHÀFLiULR GD PDQXWHQomR GH (XVHELR $\DOD QR SRGHU $ VLWXDomR HUD
delicada, pois o presidente provisório buscara perpetuar-se no governo
ao vetar a lei de eleição presidencial, embora recuasse posteriormente.
(VVD FLUFXQVWkQFLD REULJDYD R %UDVLO D SURFHGHU FRP ´PXLWD GLVFULomR H
UHVHUYDµSDUDQmRSDUHFHUHVWDUVXVWHQWDQGRDVLWXDomR´TXHVHGHIDWRp
a única legal, a sua legalidade se baseia em mandato mais que precário,
RXWRUJDGR SHOR &RQJUHVVRµ FRQWUD R TXDO ´R SUHVLGHQWH SUHWHQGHX
UHEHODUVH SDUD j ~OWLPD KRUD H GHYLGR Mi j SUHVVmR GD IRUoD UHFXDUµ
A atitude brasileira, opinava Rodrigues Alves, não deveria demonstrar
favoritismo por uma das partes em luta866. No entanto, era clara a simpatia
desse diplomata pelo governo provisório paraguaio.
Apesar do veto de Yrigoyen, o governo paraguaio comprou dois
aviões em Buenos Aires. No Paraguai, essas aeronaves mostraram-se
SRXFR ~WHLV SDUD DV WDUHIDV GH H[SORUDomR H ERPEDUGHLR PDV GHYLGR j
QRYLGDGH GH VHX XVR WLYHUDP LPSDFWR SVLFROyJLFR OHYDQGR SkQLFR jV
ÀOHLUDVUHEHOGHV(PGHMXOKRXPGHVVHVDYL}HVFDLXPDWDQGRRSLORWR
6WHZDUWGHQDFLRQDOLGDGHEULWkQLFDHRPHFkQLFRSDUDJXDLR&XVPDQLVK867.
$/HJDomRDUJHQWLQDPDQWHYHVHDWHQWDjVWHQWDWLYDVGRJRYHUQR
Eusebio Ayala de comprar armamento no exterior. No início de junho,
Olascoaga comunicou que armas destinadas a esse governo passariam,
clandestinamente, por Corrientes, onde seriam embarcadas em navio
paraguaio. Isto de fato ocorreu, com o vapor de guerra Triunfo recebendo
FHUFD GH  IX]LV H UHVSHFWLYD PXQLomR 1R PrV VHJXLQWH R GLSORPDWD
informou que o vapor brasileiro Diamantino trouxe armas – cerca de 800
863

864
865
866
867

GONDRA para YRIGOYEN, tel., Assunção, 5.6.1922. AMRECIC, Legaciones Argentinas en América - Paraguay, Cx. 2103,
Legajo VI.
YRIGOYEN para GONDRA, tel., Buenos Aires, 7.6.1922. Idem.
OLASCOAGA para PUEYRREDÓN, nota 65, conf., Assunção, 21.6.1922. Id.
ALVES para MARQUES, of. res. 6, 2a. sec., Assunção, 23.6.1922. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
Idem, of. 51, 2a. sec., Assunção, 15.7.1922. Ibidem., 201-3-11.
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fuzis e 200.000 caUWXFKRV²SDUDRVOHJDOLVWDVPDVTXHGHYLGRjYLJLOkQFLD
de canhoneira argentina no porto assuncenho esse barco seguira viagem
para Corumbá. Ao norte, ainda em território paraguaio, o Diamantino
transferiu o armamento para a canhoneira brasileira Pernambuco, que,
dias depois, o repassara para o navio guarani coronel Martinez, o qual, por
VXDYH]GHVHPEDUFRXRDUPDPHQWRSUy[LPRD$VVXQomR1RÀQDOGHMXOKR
2ODVFRDJD GHX FRQKHFLPHQWR j VXD &KDQFHODULD GRV UXPRUHV H[LVWHQWHV
no sentido de que o ministro paraguaio no Rio de Janeiro, Modesto
Guggiari, teria conseguido apoio do governo brasileiro para os legalistas
paraguaios. Acrescentou, ainda, que duas semanas antes testemunhara
o desembarque em Assunção de 1.200 projéteis para canhões Armstrong,
vindos da fronteira norte, que somente poderiam ter sido comprados no
Brasil, em Porto Murtinho868.
O governo paraguaio buscou armas no exterior, pois as forças
VXEOHYDGDV KDYLDP ÀFDGR FRP JUDQGH SDUWH GR DUPDPHQWR GH TXH
dispunha o país. A documentação brasileira indica, porém, que não
KRXYHDMXGDRÀFLDOGR5LRGH-DQHLURD(XVHELR$\DOD'HIDWRHPPHDGRV
de junho o chanceler paraguaio, Alejandro Arce, consultou a Legação
brasileira sobre ajuda para equipar as tropas legalistas. Esclareceu ter
feito a mesma gestão junto ao governo argentino, que recusou qualquer
ajuda sob o pretexto de que no Paraguai ocorria uma revolução e não um
VLPSOHVPRYLPHQWRDUPDGRPDVSURQWLÀFDQGRVHDPHGLDURFRQÁLWR
oferecimento que foi recusado por Assunção. Rodrigues Alves expôs
ao chanceler a delicadeza da posição do Brasil, cuja intervenção, como
solicitada, poderia dar oportunidade aos revoltosos de obterem armas
na Argentina. De todo modo, o diplomata solicitou instruções ao Rio de
Janeiro869.
1R GLD VHJXLQWH SRUpP D &KDQFHODULD SDUDJXDLD FRPXQLFRX j
Legação brasileira que desistira do pedido de ajuda. O governo Ayala
esclareceu que obtivera o armamento necessário, não explicando como
o conseguira. Provavelmente tratava-se daquele obtido por Corrientes,
informada por Olascoaga a Buenos Aires. Rodrigues Alves sugeriu ao Rio
de Janeiro que como o presidente Ayala enfrentava uma sedição militar
e não uma revolução, o Brasil deveria entender-se com a Argentina para
uma ação conjunta, caso as forças legalistas viessem a necessitar armas. A
868
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OLASCOAGA para PUEYRREDÓN, tels. cifr. s/nº, Assunção, 5/6 e 14/15 de junho de 1922. AMRECIC, Legaciones Argentinas
en América - Paraguay, Cx. 2103, Legajo VI. Idem, nota 78, conf., Assunção, 19.7.1922. Ibidem. Id., nota 94, conf.,
Assunção, 27.7.1922. Ibid. Rogélio URIZAR, que viveu esses acontecimentos, cita o número de 500 fuzis Mauser obtidos
em Corrientes por Adolfo Soler. In: t. II, p. 482.
ALVES para MARQUES, tel. cifr. conf. 56, Assunção, 16.6.1922. AHI, MDBATE, 202-1-13.
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Chancelaria brasileira respondeu que para o presidente Epitácio Pessoa
tal entendimento não parecia conveniente, sendo, assim, mais prudente
aguardar o desenrolar dos acontecimentos870.
O governo paraguaio queixou-se a Olascoaga das facilidades
que os rebeldes usufruíam em território argentino. Em meados de
DJRVWR(XVHELR$\DODHPDXGLrQFLDFRPHVVHGLSORPDWDDÀUPRXVDEHU
por publicações do Rio de Janeiro, que o governo argentino facilitava a
FRPSUD RX SHUPLWLD R WUkQVLWR SRU VHX WHUULWyULR GH DUPDV GHVWLQDGDV
aos revolucionários. Ayala solicitou, então, que as autoridades argentinas
proibissem formalmente tais práticas e, ao mesmo tempo, respeitassem
DV QRUPDV GR OLYUHFRPpUFLR LQWHUQDFLRQDO QmR LPSHGLQGR R WUkQVLWR
de armas para o governo paraguaio. Olascoaga respondeu que aquelas
publicações não afetavam o governo argentino, que não impediria o livreFRPpUFLRPDVDFUHVFHQWRXGXELDPHQWHIDULDVLPH[LJrQFLDVGHFRUUHQWHV
do momento político paraguaio871. Esse mesmo diplomata, contudo,
fez várias denúncias a Buenos Aires sobre o uso do território e meios
argentinos pelos rebeldes, em suas ações contra o governo paraguaio872.
Sucederam-se as vitórias militares governamentais e Eusebio Ayala
fortaleceu-se politicamente873. Rodrigues Alves, porém, não permaneceu
QR SDtV SDUD DVVLVWLU j YLWyULD OHJDOLVWD 3DUWLX HP OLFHQoD GR 3DUDJXDL
HPDJRVWRGH1RPrVDQWHULRUWDPEpPRFDSLWmR$OPpULR0RXURD
$GLGR0LOLWDUUHWRUQDUDGHÀQLWLYDPHQWHDR%UDVLOWHQGRVHXVXEVWLWXWR
capitão João Bernardo Lobato Filho chegado apenas em 17 de janeiro do
ano seguinte.
Mais uma vez, o Itamaraty, em atitude que poderia atender a
FRQYHQLrQFLDVSHVVRDLVRXEXURFUiWLFDVPDVQmRDRPHOKRUIXQFLRQDPHQWR
da Legação em Assunção, retirava do Paraguai experientes funcionários
em momento de graves acontecimentos. A partida de Rodrigues Alves
foi acompanhada de manifestações favoráveis a sua pessoa pela opinião
pública local874(ODVDWHVWDYDPDH[FHOrQFLDGDVUHODo}HV$VVXQomR5LRGH
870

871

872

873
874

Idem, tel. cifr. conf. 57, Assunção, 17.6.1922. Ibidem. Em anexo: MARQUES para ALVES, rascunho de telegrama resposta,
datado de 20.6.1922.
OLASCOAGA para PUEYRREDÓN, nota 104, conf., Assunção, 16.8.1922. AMRECIC, Legaciones Argentinas en América
-Paraguay, Cx. 2103, Legajo VI.
Ver AMRECIC, Legaciones Argentinas en América - Paraguay, Cx. 2103, Legajo X. Rogélio Urizar afirma ter tido acesso
a um documento comprovando a concordância tácita, pelo governo argentino, da compra de armas pelos rebeldes em
seu território. Trata-se de carta enviada da cidade argentina de Posadas ao coronel Chirife, de 16 de agosto de 1922, e
tomada pelas forças legalistas no final desse mesmo ano. Nessa missiva constaria que graças aos esforços de Schaerer
o governo argentino mudara de postura e, mediante a promessa de vitória revolucionária a casas bancárias portenhas,
estas financiariam a compra de armamento para os rebeldes. In: t. II, p. 496.
ALVES para MARQUES, of. res. 7, 54 e res. 10, 2a. sec., Assunção, 22, 27.7 e 9.8.1922. AHI, MDBAOE, 201-3-10.
Octávio FIALHO, encarregado de negócios, para PACHECO, of. 7 e 56, 2a. sec., Assunção, 27.1.1923 e 21.8.1922. Idem,
201-3-12 e 201-3-11.
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Janeiro, demonstradas, também, com o envio pelo governo paraguaio de
0LVVmR (VSHFLDO j FDSLWDO FDULRFD SDUD DV FRPHPRUDo}HV GR FHQWHQiULR
GDLQGHSHQGrQFLDEUDVLOHLUD3DUDFKHÀiODFRPRHPEDL[DGRUHVSHFLDOIRL
QRPHDGRRPLQLVWURGD*XHUUDFRURQHO0DQRHO5RMDV´DOPDGDGHIHVDGR
JRYHUQRµHFXMDV´VLPSDWLDVSRUQyVVmREDVWDQWHFRQKHFLGDVµ875.
(P  GH VHWHPEUR ÀQDOPHQWH IRL LQVWDODGR R (VWDGR GH 6tWLR
no Paraguai. Até então a guerra civil se desenrolara com a oposição
desfrutando de liberdade para atacar o governo de Eusebio Ayala. Os
FRORUDGRVPDQLIHVWDYDPVHDIDYRUGR´VFKDHULVPRµH´DQGDPjVVROWDVD
HVFDQFDUDVFRQVSLUDQGRHFULWLFDQGRµ876. Ayala, porém, hesitara em usar
GHFUHWRH[HFXWLYRSDUDHVWDEHOHFHURHVWDGRGHH[FHomRSRLVTXHULDYrOR
DSURYDGRSHOR&RQJUHVVR2FRQÁLWRVHGHVHQURODYDIDYRUDYHOPHQWHDR
governo e, em setembro, no que talvez tenha sido o primeiro combate
DpUHR HP WHUULWyULR DPHULFDQR XP DYLmR OHJDOLVWD SLORWDGR SHOR LQJOrV
Hasset abateu aparelho rebelde, comandado por um italiano877.
1R PrV VHJXLQWH HP RXWXEUR QD $UJHQWLQD FKHJRX DR ÀP R
mandato presidencial de Hipólito Yrigoyen, sendo sucedido por Marcelo
T. Alvear. A política externa de Yrigoyen foi motivo de elogio de Pedro de
Toledo, representante brasileiro em Buenos Aires. Essa política, escreveu
7ROHGR WLQKD VLGR GH SD] LVHQWD GH GHVFRQÀDQoDVH DYHVVD D SURPRYHU
intrigas entre os países vizinhos. O governo Yrigoyen, ao contrário dos
seus antecessores, não tivera nenhum atrito com o Brasil e as relações entre
RVGRLVSDtVHVFDUDFWHUL]DPVHSHOD´DIHWXRVDFRQIUDWHUQLGDGHµ´JUDoDVj
FRPELQDomRGHHVIRUoRVHjSHUIHFWDKDUPRQLDGHVXDRULHQWDomRFRPR
QRVVR JRYHUQRµ878. Era um balanço benévolo, por não considerar que a
administração de Yrigoyen inviabilizara o Tratado do ABC e, ainda, que a
DXVrQFLDGHDWULWRVGHYLDVHWDPEpPjSRVWXUDFRQFLOLDGRUDGRJRYHUQR
brasileiro no Rio da Prata.
/DXUHQWLQR 2ODVFRDJD WUDWRX GH MXVWLÀFDU VXD DWXDomR QRV
acontecimentos paraguaios perante a nova administração argentina.
$IDVWDQGRGHVLTXDOTXHUUHVSRQVDELOLGDGHHVVHUHSUHVHQWDQWHDÀUPRXTXH
D´PDOTXHUHQoDµHP$VVXQomRFRQWUDRVPHPEURVGD/HJDomRDUJHQWLQD
H FLGDGmRV GHVVD QDFLRQDOLGDGH GHFRUULD GD FRQGLomR ´EUDVLOHULVWDµ
GR ´3DUWLGR 5DGLFDO *RQGULVWDµ 2 GLSORPDWD TXHL[RXVH GR JRYHUQR
Yrigoyen, do qual jamais teria recebido instruções sobre a guerra civil
SDUDJXDLD$ÀUPRXDLQGDTXHSURFXUDUDPDQWHU´QRSRVVtYHOµSRVWXUD
875
876
877
878

ALVES para PACHECO, tel. cifr. 75, Assunção, 5.8.1922. Id., MDBATE, 202-1-13.
FIALHO para PACHECO, of. 64, 2a. sec., Assunção, 27.11.1922. Id., MDBAOE, 201-3-11.
FIALHO para MARQUES, of. 59, 2a. sec., Assunção, 11.9.1922. Id.
TOLEDO para PACHECO, of. res. 12, 2a. sec., Buenos Aires, 24.11.1922. Ibid., MDBBAOE, 206-4-8.
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de equanimidade, contudo, acrescentou, os governantes paraguaios viram
QHOHSDUFLDOLGDGHIDYRUiYHODRVUHEHOGHVSRUVXDVUHFODPDo}HV´VHYHUDVµ
na defesa dos interesses argentinos879.
Enquanto isso a Legação brasileira informou ao Itamaraty que
o chanceler Alejandro Arce havia demonstrado, mais de uma vez, seu
´UHVVHQWLPHQWRµFRPDUHFXVDGRJRYHUQREUDVLOHLURDRSHGLGRIHLWRHP
MXQKR GH IRUQHFHU DUPDV DR JRYHUQR SDUDJXDLR $ UHEHOLmR DÀUPRX R
FKDQFHOHU DLQGD QmR IRUD VXIRFDGD GHYLGR j FDUrQFLD GH PDWHULDO EpOLFR
GDV IRUoDV OHJDOLVWDV 4XHU SRU HVVH PRWLYR TXHU SRU RXWUR DÀUPRX
o Encarregado de Negócios brasileiro Octávio Fialho, Arce e outros
PLQLVWURVQmRHVWDYDPDOKHLRV´jFDPSDQKDLQMXVWLÀFiYHOµFRQWUDR%UDVLO
GDTXDOID]LDSDUWHDUHYLVmRKLVWyULFDGDÀJXUDGH)UDQFLVFR6RODQR/ySH]
Comprova-o a presença de governistas, inclusive o ministro da Justiça,
Culto e Instrução Pública, Eliseo da Rosa, na manifestação pública lopizta
no dia anterior, liderada por Juan E. O’Leary880.
Os jornais assuncenhos faziam campanha antibrasileira. Tudo era
motivo para criticar o Brasil, quer por que teria havido irregularidades na
derrota de uma equipe paraguaia de futebol no Rio de Janeiro, quer por
supostamente não ter sido condignamente recebida a Embaixada Especial
HQYLDGD jV FRPHPRUDo}HV GR FHQWHQiULR GD LQGHSHQGrQFLD EUDVLOHLUD
&RQFOXLX)LDOKRTXHHVWDQGRR3DUDJXDLHPHVWDGRGHVtWLRRV´YLROHQWRVH
LQVROHQWHVµDWDTXHVDQWLEUDVLOHLURVFRQWDYDPFRPDXWRUL]DomRGRJRYHUQR
$\DOD6XJHULXDR,WDPDUDW\GHPRQVWUDULQVDWLVIDomRSHOD´HVWUDQKDDWLWXGH
GHVROLGDULHGDGHGRJRYHUQRSDUDJXDLRQDDJUHVVmRDR%UDVLOµ$VXJHVWmR
não foi aceita pelo presidente Epitácio Pessoa, que mandou instruir Fialho
DQmRGDUDWHQomRjVLQWULJDVGDLPSUHQVD$HTXLSHSDUDJXDLDGHIXWHERO
IRUDDÀQDOGHFRQWDVKRPHQDJHDGDFRPXPDOPRoRSRU5RGULJXHV$OYHV
que se encontrava na capital carioca de licença. Já o Embaixador especial
FRURQHO0DQXHO5RMDVHVHXDFRPSDQKDQWH0RGHVWR*XJJLDUL´VHPSUH
PDQLIHVWDUDPJUDWLGmRDRVEUDVLOHLURVSHODFDULQKRVDKRVSLWDOLGDGHµ881.
Em novembro de 1922 chegou o novo adido militar argentino
ao Paraguai. Tratava-se do coronel Mohr, que tinha instruções de
seu governo para aproximar-se do governo Ayala, fato que motivou
queixa do incansável Laurentino Olascoaga. Este enviou relatório a sua
&KDQFHODULD FRP D ÀQDOLGDGH GL]LD GH HYLWDU IXWXURV FRQÁLWRV ´HQ HVWH
%DONDQDPHULFDQRFX\DVLWXDFLyQGHLQWULJDVEUDVLOHULVWDVSXHGHRFDVLRQDU
879

880
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OLASCOAGA para Tomás A. Le Breton, Ministro interino de Relaciones Exteriores y Culto, nota 179, conf., Assunção,
30.10.1922. AMRECIC, Legaciones Argentinas en América - Paraguay, Cx. 2103, Legajo s/nº. Idem, nota 193, conf.,
Assunção, 9.11.1922. Ibidem, Legajo XVIII.
FIALHO para MARQUES, tel. cifr. 92, Assunção, 23.10.1922. AHI, MDBTE, 202-1-13.
Idem, ibidem. Anexo encontra-se: MARQUES para FIALHO, Rascunho de telegrama, s/d.
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serios inconvenientHVµ $ÀUPRX TXH R JRYHUQR SDUDJXDLR LPSRWHQWH
SDUD YHQFHU D UHEHOLmR H VRE LQÁXrQFLD EUDVLOHLUD DWULWDYDVH FRP D
Legação argentina, na qual via simpatia em relação aos rebeldes, apesar
da neutralidade dessa representação882.
Olascoaga comparou essa suposta neutralidade, posto que
simpática aos rebeldes, com o comportamento do coronel Mohr. O
DGLGR DUJHQWLQR HVFUHYHX R GLSORPDWD DWXDYD ´WDOYH] SRU LQWHUSUHWDU
HUURQHDPHQWHµ GH VXDV LQVWUXo}HV SRLV HVWDYD FDXVDQGR GHVDJUDGR
HQWUH RV FRORUDGRV H VFKDHULVWDV ´SHODV FODUDV PDQLIHVWDo}HV GH DGHVmR
e até cooperação com os homens do governo feitas pelo sr. Agregado
0LOLWDUµ /HPEURX TXH 0RKU DFRPSDQKDUD R SUHVLGHQWH $\DOD QD
visita a Caí-Puente, onde os rebeldes tinham sido derrotados em 17 de
novembro. Mohr, escreveu Olascoaga, parecia ter trazido instruções do
Ministério da Guerra argentino para ajudar o governo paraguaio. Com
sua característica falta de tato, o representante argentino opôs-se a essa
RULHQWDomR GHIHQGHQGR D QHXWUDOLGDGH GH VHX SDtV H DÀUPDQGR TXH D
revolução estava mais forte do que antes883.
Em dezembro de 1922, Laurentino Olascoaga foi declarado persona
non grata pelo governo paraguaio. O diplomata criticara abertamente
RV DWRV GR JRYHUQR SDUDJXDLR FRP ´XPD UXGH]D TXH HOH FKDPDYD GH
IUDQTXH]D H FRQVLGHUDYD QHFHVViULD j EDVH GD GLSORPDFLD PRGHUQDµ
0DVIRUDPRV´DEXVRVµGH2ODVFRDJDQRSULYLOpJLRGHHQYLDUWHOHJUDPDV
FRGLÀFDGRVTXHOKHFXVWDUDPDH[SXOVmR(OHXWLOL]RXVHGHVVHSULYLOpJLR
para burlar a censura e remeter artigos do correspondente em Assunção
do jornal portenho El Diário D TXHP GHUD LQIRUPDo}HV WHQGrQFLRVDV
e sigilosas sobre a situação paraguaia. Esse diplomata enviou, ainda,
informações falsas a seu governo, tornadas públicas com a negativa do
presidente Yrigoyen em atender ao pedido de seu amigo Manuel Gondra,
para a venda de armas ao governo Ayala884. Olascoaga apoiara os rebeldes
e tinha boas relações particularmente com os colorados885.
Na posse do novo presidente argentino, Marcelo T. de Alvear, o
enviado paraguaio, Vicente Rivarola, informou que Laurentino Olascoaga
era pouco querido no Paraguai. A Chancelaria argentina, porém, não o
UHPRYHXGH$VVXQomR&RPRFRQVHTXrQFLDRJRYHUQRSDUDJXDLRVROLFLWRX
882

883
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OLASCOAGA para BRETON, nota particular, Assunção, 2.12.1922. AMRECIC, Legaciones Argentinas en América - Paraguay,
Cx. 2103, Legajo XVIII.
Idem.
ALVES para PACHECO, of. res. 13, 2a. sec., Assunção, 18.12.1922. AHI, MDBAOE, 201-3-11.
Id., of. 4, 2a. sec., Assunção, 12.1.1923. Ibid.
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RÀFLDOPHQWHVXDUHWLUDGDGRSDtVHQRPHVPRQDYLRHPTXHSDUWLXSDUD
Buenos Aires, foi deportado o correspondente de El Diário886. Mais uma vez,
portanto, tal qual ocorrera na guerra civil de 1911-1912 com o almirante
Eduardo O’Connor, na guerra civil de 1922-1923, outra autoridade da
Argentina adotava posturas sem instruções de seus superiores, mas que
acabavam por comprometer seu país no Paraguai.
(UDJUDQGHDDYHUVmRGRVOHJDOLVWDVSDUDJXDLRVj$UJHQWLQDTXDQGR
a Legação desta foi assumida por Luis Castiñeiras, como encarregado
de negócios. A aversão era visível em incidentes entre forças legalistas
e embarcações argentinas fundadas próximas ao Chaco paraguaio.
Avolumaram-se, as reclamações de Castiñeiras junto ao governo paraguaio
VREUH YLROrQFLDV GH EDUFRV OHJDOLVWDV FRQWUD HPEDUFDo}HV DUJHQWLQDV887.
(XVHELR$\DODFRQÀGHQFLRXD2FWiYLR)LDOKRTXHHPSUHJDUDRVPDLRUHV
esforços para evitar incidentes graves com a Argentina. Buenos Aires,
DÀUPRX$\DODWHYHDWLWXGH´QHIDVWDµTXDQWRjDomRGRJRYHUQRSDUDJXDLR
durante os momentos mais difíceis da revolução888.
Era clara a simpatia da Legação brasileira pelo governo de Eusebio
$\DOD HPERUD FODVVLÀFDVVH GH ´VXVSHLWtVVLPD H SHULJRVDµ VXD EDVH GH
sustentação política: a Liga de Obreros Marítimos e seus 2.500 membros
armados889. Octávio Fialho via positivamente a comentada possibilidade de
que Eusebio Ayala fosse o candidato do radicalismo gondrista na próxima
eleição presidencial. A continuidade de Ayala no poder representaria
´R Pi[LPR GH JDUDQWLDV SDUD DV IRUoDV FRQVWUXWLYDV GD 1DomRµ $QWHV
porém, teria que se haver não só com o movimento rebelde, que adquiria
feições anárquicas e persistia no norte, no sul e na região das Missões,
como também com a própria Liga de Obreros Marítimos890.
2SUHVLGHQWH$\DODFRQÀGHQFLRXD)LDOKRTXHHPEDUDoDYDPVHX
JRYHUQR RV FRPHQWiULRV GD RSRVLomR VREUH VXSRVWD LQÁXrQFLD EUDVLOHLUD
nos negócios internos paraguaios. Solicitou o presidente provisório que o
%UDVLO´GHDOJXPPRGRµGHVPHQWLVVHIRUPDOPHQWHHVVDLQÁXrQFLD891. Para
)LDOKRRJRYHUQRSDUDJXDLRTXHULD´VDQHDUµDVREHUDQLDGRSDtVWRUQDQGR
FODUD VXD SROtWLFD LQWHUQDFLRQDO DWp HQWmR GHIRUPDGD ´SHORV SURFHVVRV
SHUQLFLRVRVGH LQWHUYHQomRµ GR%UDVLOH GD $UJHQWLQD QRVVHXVQHJyFLRV
internos. Essas intervenções, escreveu Fialho, tinham sido registradas
886
887

888
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Id., of. res. 13, 2a. sec., 18.12.1922. Ibid.
CASTIÑEIRAS para el canciller Angel GALLARDO, notas 2 e 3 (conf.), ambas de 3.1.1923. AMRECIC, Legaciones Argentinas
en América - Paraguay, Cx. 2103, Legajo s/nº. Reclamações de Castiñeiras ao governo paraguaio podem ser vistas no
Legajo XIII.
FIALHO para PACHECO, of. 1, 2a. sec., Assunção, 10.1.1923. AHI, MDBAOE, 201-3-12.
Idem, of. res. 12, 2a.Sec., Assunção, 20.12.1922. Ibidem, 201-3-11.
Id., of. 3, 2a. sec., Assunção, 14.1.1923. Ibid., 201-3-12.
Id., tel. cifr. 4, Assunção, 1.2.1923. Ibid., 202-1-14.
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em fatos recHQWHVHDQWLJRV´EHPFRQKHFLGRVHDPSODPHQWHH[SORUDGRV
hoje pelos adversários do Partido no poder, mas que, felizmente,
QHVWHV~OWLPRVVHLVRXRLWRDQRVMiQmRWHPVLGRYHULÀFDGDVVHQmRFRP
UHVSHLWRi$UJHQWLQDµ892. No caso do Brasil, porém, o mais próximo dessa
intervenção fora o apoio político ao governo Rojas, portanto há onze
anos de quando Fialho escreveu essas linhas.
Em novembro de 1922 Arthur da Silva Bernardes assumiu a
SUHVLGrQFLD QR %UDVLO H QRPHRX R VHQDGRU H MRUQDOLVWD -RVp )pOL[ $OYHV
Pacheco para Ministro das Relações Exteriores. Pacheco foi nome
indicado por Rui Barbosa a pedido do próprio presidente eleito893. O
clima de tensão política no Brasil, devido a contestação da República
oligárquica, levou Bernardes, impopular, a governar sob estado de
sítio 42 dos 48 meses de seu mandato. Com uma concepção equivocada
do peso do Brasil no cenário internacional e interessado em angariar
prestígio interno, o governo Bernardes esforçou-se decididamente em
obter um lugar permanente no Conselho da Liga das Nações894.
Em sua primeira iniciativa com relação ao Paraguai, o governo
Bernardes teve a sensibilidade de atender ao pedido de Eusebio Ayala,
desmentindo participação brasileira nas lutas políticas paraguaias. Não
KRXYHXPDGHFODUDomRRÀFLDOSRUSDUWHGRJRYHUQREUDVLOHLURPDVVLP
artigo no Jornal do Commércio. Este funcionava há tempos como portaYR] RÀFLRVR GR ,WDPDUDW\ H PDLV DLQGD GXUDQWH R JRYHUQR %HUQDUGHV
pois seu diretor, Félix Pacheco, tornara-se chanceler. Em 21 de fevereiro
o Jornal do Commércio publicou que Eusebio Ayala era homem sem
SUHGLOHo}HVRXVLPSDWLDVH[WHUQDVPDVTXH´SURFXUDJXLDUHLQVSLUDURV
VHXVDWRVDSHQDVSHORVJUDQGHVLQWHUHVVHVSDUDJXDLRVµ1DJXHUUDFLYLO
JXDUDQLDÀUPRXRSHULyGLFRR%UDVLOPDQWHYHVHQHXWURQmRID]HQGR
parte de seus planos intervir nos assuntos internos dos vizinhos. A
diplomacia brasileira, procurava, de acordo com esse artigo, prestigiar
os governos legitimamente constituídos, mas sem fornecer-lhes apoio
PDWHULDO TXH SXGHVVH VLJQLÀFDU LQWHUHVVH QD PDQXWHQomR GH TXDOTXHU
personalidade no poder. Em Assunção, o jornal El Diário DÀUPRX TXH
R DUWLJR GR VHX FRQJrQHUH EUDVLOHLUR ´yUJmR RÀFLRVR GR *RYHUQR GR
%UDVLOµVLJQLÀFDYD´XPQRYRSURJUDPDGHSROtWLFDLQWHUQDFLRQDOQHVWH
892
893
894

Id., of. res. 1, 2a. sec., Assunção, 14.2.1923. Ibid., MDBAOE, 201-3-12.
MAGALHÃES, Bruno de Almeida. Arthur Bernardes, estadista da República. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973, p. 192.
CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo.História da política exterior do Brasil. São Paulo: Editora Ática, 1992, pp. 203, 207.
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ULQFmRGR&RQWLQHQWHµ895. Novo de duas décadas, pois foi iniciado pelo
barão do Rio Branco.
A repercussão favorável a essa postura brasileira teria, na análise
GH )LDOKR OHYDGR R JRYHUQR DUJHQWLQR D WRPDU SURYLGrQFLDV SDUD QmR
ÀFDU DWUiV ´QHVVH PRYLPHQWR GH UHVSHLWR j VREHUDQLD SDUDJXDLDµ 8PD
delas foi o jantar oferecido ao presidente Eusebio Ayala pelo adido militar
argentino, coronel Guilhermo Mohr, no qual este fez discurso favorável ao
governo paraguaio. Ao comentar o fato, Fialho realizou uma sagaz análise,
válida também para conturbações anteriores na vida política paraguaia:
0DWHULDOPHQWH HP FRQGLo}HV GH LQIHULRULGDGH QR TXH GL] UHVSHLWR j QRVVD
SRVLomR JHRJUiÀFD H jV QRVVDV FRPXQLFDo}HV FRP HVWH SDtV Vy WHUHPRV D
lucrar se os outros vizinhos forem obrigados a manter estrita neutralidade
na formação política interna do Paraguai896.

$TXHOHGHVPHQWLGRRÀFLRVRGRJRYHUQREUDVLOHLURSXEOLFDGRSHOR
Jornal do Commércio, repercutiu na situação interna paraguaia. A declaração
GH QHXWUDOLGDGH EUDVLOHLUD VXSULPLX ´XP GRV HOHPHQWRV FDXVDGRUHV GH
revoluções, posto que muito levante armado contra o Poder constituído
descontou aqui a possibilidade de obter auxílios materiais dos [países]
YL]LQKRVµ3DUD2FWiYLR)LDOKRRSULQFtSLRGHQmRLQWHUYHQomRVLJQLÀFDYD
RGHVDSDUHFLPHQWRGHXPMRJRSROtWLFR´PXLWRPDLVÀFWtFLRTXHUHDOSHOR
menos quanto aos seus resultados práticos, de partidos políticos neste
SDtVUHVSRQGHQGRDFRQYHQLrQFLDVRUDGR%UDVLORUDGD$UJHQWLQDµ897.
Esse jogo político decorria da estratégia das forças políticas
paraguaias. Ela baseava-se na premissa de que Brasil e Argentina
fariam o máximo para moldar, de acordo com os respectivos interesses,
o processo político paraguaio. A percepção dos atores políticos
paraguaios, de que poderiam obter apoio argentino ou brasileiro, era
desestabilizadora e tornava as elites locais menos inclinadas a acomodar
SDFLÀFDPHQWHVXDVGLIHUHQoDVHPDLVSURSHQVDVDGLVSXWDURSRGHUSRU
meio de uma aliança externa. Desse modo, a política interna paraguaia
acabava por ser internacionalizada não apenas por intervenção externa
mas, também, porque as elites consideravam essa possibilidade nos
cálculos da luta pelo poder898.
895

896
897
898

“Várias Notícias” in: Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 21.2.1923, p. 4. BN, Micr. PR-SPR-1(437). Auspiciosa coincidencia
- El verdadero concepto de nuestras relaciones con Brasil y Argentina” in: El Diario, Asunción, 27.2.1923. Recorte anexo
ao of. res. 2, Assunção, 3.3.1923. AHI, MDBAOE, 201-3-12.
FIALHO para PACHECO, of. res. 2, Assunção, 3.3.1923. AHI, MDBAOE, 201-3-12.
Idem, of. res. 2, 2a. sec., Assunção, 3.3.1923. Ibidem.
ABENTE, Diego. The Liberal Republic and the Failure of Democracy in: The Americas, Washington, Fall, 1989, pp.
538, 545.
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Em abril de 1923, o Diretório do Partido Liberal Radical convidou
(XVHELR $\DOD SDUD FDQGLGDWDUVH j 3UHVLGrQFLD GD 5HS~EOLFD SDUD R
mandato que se iniciaria em 15 de agosto de 1924. Ele apresentou sua
UHQ~QFLDDRFDUJRGHSUHVLGHQWHSURYLVyULRQDVHVVmRGRGLDGHVVHPrVGR
Congresso Nacional, esvaziado dos componentes schaeristas. Renunciou
SDUDQmRFRPDQGDURSURFHVVRHOHLWRUDOTXHRGHYHULDUHFRQGX]LUj&KHÀD
do Estado. O novo presidente provisório foi o ministro da Fazenda, Eligio
Ayala, sem qualquer parentesco com seu antecessor.
Essa mudança do governo paraguaio era, porém, manobra do
Diretório do Partido Liberal, controlado pelos gondristas, descontentes
com o temperamento conciliador de Eusebio Ayala. Essa característica
de comportamento manifestou-se desde o primeiro momento da
sublevação schaerista, ao buscar Eusebio Ayala conciliar as duas facções
do radicalismo e, ainda, atrair o apoio do coloradismo, bem como evitar
FRPRSURQWDHHÀFD]DomRPLOLWDURVUHEHOGHV-RYHQVLQWHJUDQWHVGDTXHOH
Diretório (e que, mais tarde, constituiriam a corrente guggiarista) eram
críticos persistentes desse comportamento do presidente provisório.
Eligio Ayala, por sua vez, era próximo, politicamente, do radicalismo
jovem, cujos membros acreditaram que esse novo chefe de Estado seria
mais acessível a seus interesses899.

c) Eligio Ayala: “ligado ao Brasil”900
Eligio Ayala era um homem de ação, reservado e pouco sociável.
2QRYRSUHVLGHQWHSURYLVyULRVHJXQGR2FWiYLR)LDOKRWLQKD´DVPHOKRUHV
GLVSRVLo}HV SDUD FRQRVFRµ WHQGR FRQWULEXtGR VLJQLÀFDWLYDPHQWH SDUD R
ÀPGDFDPSDQKDMRUQDOtVWLFD´GHyGLRHLQM~ULDFRQWUDR%UDVLOµ2QRYR
PLQLVWUR GH 5HODo}HV ([WHULRUHV 5RJpOLR ,EDUUD HUD FODVVLÀFDGR SHOR
GLSORPDWDFRPR´RSROtWLFRPDLVKiELOHLQWHOLJHQWHGDQRYDJHUDomRGR
3DUDJXDL>H@pPHXDQWLJR>DPLJR@tQWLPRµ901.
(XVHELR $\DOD Mi GHÀQLGD VXD FDQGLGDWXUD SHOR OLEHUDOLVPR
UDGLFDO j 3UHVLGrQFLD GD 5HS~EOLFD SDUWLX FRP D HVSRVD HP YLDJHP
j (XURSD 6HX QDYLR GHYLD DSRUWDU QR 5LR GH -DQHLUR HP  GH PDLR GH
1923, permanecendo apenas um dia na cidade. O ex-presidente tinha a
PLVVmRRÀFLRVDGHFRQYHUVDUFRPRFKDQFHOHU)pOL[3DFKHFRHVHSRVVtYHO
899
900

901

URIZAR, t. II, p. 597.
Informe sobre política internacional del Paraguay do capitão de Fragata Santiago A. BAIBIENE para o Ministro de Marinha
da Argentina, Assunção, 5.9.1923. AMRECIC, Legaciones Argentinas en América - Paraguay, Cx. 2198, Expediente 14.
No original: “afecto al Brasil”.
FIALHO para PACHECO, tel. cifr. 12, Assunção, 12.4.1923. AHI, MDBATE, 202-1-14.
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com o presidente Arthur Bernardes, sobre assuntos de interesse dos dois
países902 &KHJDQGR j FDSLWDO EUDVLOHLUD QD GDWD SUHYLVWD (XVHELR $\DOD
IRL UHFHELGR FRP GHIHUrQFLD HPERUD QmR WHQKD PDQWLGR HQFRQWUR FRP
Bernardes. Félix Pacheco ofereceu-lhe um almoço, que contou com outros
convidados, e o ex-presidente e sua esposa foram levados a passear pela
cidade, ciceroneados pelo Secretário Gastão Paranhos do Rio Branco, que
servira no Paraguai903.
As relações da Legação brasileira com o novo governo paraguaio
mantiveram-se amistosas904. Nesse contexto, o chanceler Rogélio Ibarra
pediu que Brasil e Argentina considerassem, conjuntamente, o perdão
da dívida de guerra paraguaia. A posição pessoal de Octávio Fialho foi
de simpatia ao pedido, ponderando ao Rio de Janeiro que a recuperação
da economia paraguaia necessitava de crédito estrangeiro905, afugentado
também pelos números daquela dívida e da possibilidade de que viesse a
ser cobrada. Não se conhece, contudo, iniciativa do governo Bernardes em
favor da solicitação de Ibarra.
Fialho tratou de chamar a atenção do Itamaraty para outro ponto
FUtWLFRSDUDR3DUDJXDLTXHR%UDVLOSRGHULDPLQRUDURGDGLÀFXOGDGHGH
comunicação com o exterior. Lembrou que a produção de carne paraguaia
VHPSUHIRUDLQFRUSRUDGDSHOD$UJHQWLQDjVXDSUySULDVHQGRHPVHJXLGD
exportada. Com a crise nos mercados consumidores mundiais, o governo
argentino alijou o produto paraguaio para que não concorresse com
R SURGXWR QDFLRQDO &RPR FRQVHTXrQFLD R Banco Agrícola, paraguaio,
IH] EHPVXFHGLGD FDPSDQKD SDUD GLYHUVLÀFDU D DWLYLGDGH SULPiULD
LQWHQVLÀFDQGRVHRFXOWLYRGHDOJRGmRWDEDFRHIUXWDV906.
1RVDQRVVHJXLQWHVR3DUDJXDLYLYHXXP´PLODJUHDOJRGRHLURµ
O cultivo de algodão expandiu-se e, entre 1923 e 1926, seus preços
internacionais aumentaram continuamente. Nesses anos também
cresceram a quantidade e o valor das exportações de tabaco, erva-mate,
PDGHLUDVHWDQLQRDRPHVPRWHPSRHPTXHIULJRUtÀFRVIRUDPUHDWLYDGRV
novos engenhos açucareiros e moinhos de trigo foram instalados, assim
FRPRDVSULPHLUDVIiEULFDVWr[WHLVQRSDtV907. Esse crescimento econômico
EHQHÀFLRX SULQFLSDOPHQWH R JRYHUQR FRQVWLWXFLRQDO GH (OLJLR $\DOD
(1924-1928).
902
903
904
905
906
907

Idem, of. res. s/nº, Assunção, 21.8.1923. AEBAOE, 1923. Id., Tel. Cifr. 13, Assunção, 2.5.1923. AHI, MDBATE, 202-1-14.
“Notas Diplomáticas - Dr. Eusébio Ayala” in: Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 15.5.1923, p. 5. BN, Micr. PR-SPR-1(439).
FIALHO para PACHECO, tels. 27 (cifr.) e 32, Assunção, 25.6 e 4.10.1923.AHI, MDBATE, 202-1-14.
Idem, of. res. 1, gabinete do ministro, Assunção, 27.6.1923. AEBAOE, 1923.
Id., of. res. 2, 2a. sec., Assunção, 21.8.1923. Ibidem.
RIVAROLA, Obreros (...), p. 241.
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8P REVWiFXOR j FRQWLQXLGDGH GR FUHVFLPHQWR GR VHWRU SULPiULR
SDUDJXDLR HUD D GLÀFXOGDGH GH VH H[SRUWDU D SURGXomR GHYLGR DR
PRQRSyOLR GD QDYHJDomR ÁXYLDO SHOD Compañia Argentina de Navegación,
TXHFREUDYDDOWRVIUHWHV)LDOKRFULWLFRXDIDOWDGHFRQFRUUrQFLDSHOR/OR\G
%UDVLOHLUR TXH ´DLQGD DVVLP FRQWLQXD D VHU XPD HVSHUDQoD WHQD] GHVWH
SREUHSDtVPHGLWHUUkQHRµ908.
Fialho enviou, em diferentes ocasiões, reclamações da qualidade
dos serviços que o Lloyd prestava na linha Montevidéu-Mato Grosso, com
escala em Assunção. A reclamação mais grave ocorreu em maio de 1923,
por ter essa companhia tentado dispensar os práticos locais de seus navios
que navegavam o rio Paraguai, causando um incidente com sindicalistas
SDUDJXDLRV 2 /OR\G UHFRUUHX HQWmR j /HJDomR EUDVLOHLUD FULDQGR D
oportunidade para Octávio Fialho enviar relatório desabonador sobre o
desempenho dessa empresa909.
Segundo Fialho, todas as companhias estrangeiras aceitavam as
´LPSRVLo}HVµGDRUJDQL]DomRVLQGLFDOGRVSUiWLFRVSDUDJXDLRVSDUDHYLWDU
´PDO PDLRUµ 1HVVDV FRQGLo}HV VHULD LQHÀFD] D LQWHUYHQomR GD /HJDomR
brasileira e era de estranhar que a direção do Lloyd tivesse resolvido
GLVSHQVDU GHÀQLWLYDPHQWH WDLV SUiWLFRV (VVD HPSUHVD DÀUPRX HVVH
GLSORPDWD ´WHP PDQWLGR H DFXPXODGR LUUHJXODULGDGHVµ SRLV UHFHELD
subsídio federal anual de 200 contos de réis para melhorar transporte
entre Montevidéu e Mato Grosso, sem qualquer resultado, descumprindo
a função de favorecer o desenvolvimento dos Estados do oeste brasileiro.
O Lloyd, ao retomar os navios da Minas e Viação, tardara em reconhecer
as dívidas das embarcações em Assunção, somente o fazendo quando os
credores estavam a ponto de embargar judicialmente uma delas910.
2VHUYLoRGR/OR\G%UDVLOHLURQR3UDWDHUD´YHUJRQKRVRLUUHJXODU
DFLGHQWDGRµ 2FWiYLR )LDOKR OHYDQWRX LQFOXVLYH D JUDYH KLSyWHVH GH
TXH KDYLD FRQLYrQFLD GD GLUHWRULD GHVVD FRPSDQKLD RX GH DOJXPD GH
VXDVVXSHULQWHQGrQFLDVHPSURYRFDULQFLGHQWHV'HVWHPRGRVHSRGHULD
DSUHVHQWDU GLÀFXOGDGHV QR IXQFLRQDPHQWR GD OLQKD VXEYHQFLRQDGD
RFXOWDQGR´PDTXLQDo}HVLQFRQIHVViYHLVµ)LDOKRVROLFLWRXTXHRJRYHUQR
Federal abrisse um inquérito contra o Lloyd brasileiro911.
908
909

910
911

FIALHO para PACHECO, of. res. 2, 2a. sec., Assunção, 21.8.1923. AEBAOE, 1923.
A. COSTA SOUZA, Agente do Lloyd no Paraguai, Assunção, 7.5.1923. Anexo ao documento abaixo. FIALHO para
PACHECO, “Informação Reservada sobre a linha de navegação Lloyd Brasileiro no rio Paraguay - maio 1923”. AHI,
MDBAOE, 201-3-12.
“Informação reservada sobre a linha...”.
O Lloyd Brasileiro contava, no Prata, com os navios Ladário e Diamantino, que faziam, cada um, uma viagem mensal
e, “apesar de administrados em condições francamente deploráveis”, ainda conseguiam obter renda para cobrir suas
despesas. Essas embarcações encalhavam constantemente, pois recebiam cargas normalmente rejeitadas por outras
companhias e não tinham critério para embarcá-las. Os dois navios, aliás, estavam mal conservados, a chuva penetrava
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2 ,WDPDUDW\ SHUPDQHFHX HP VLOrQFLR )LDOKR QmR VH GHX SRU
vencido e retornou ao assunto, esclarecendo em que consistiam
DTXHODV PDTXLQDo}HV 2 /OR\G EUDVLOHLUR HVFUHYHX HUD XPD ´HPSUHVD
subornada pela Companhia Mihanovich, a quem a preço de moeda, deixa
YHUJRQKRVDPHQWHRFDPSROLYUHGHFRQFRUUrQFLDµ912.
Essa grave acusação obrigou o ministro Félix Pacheco a romper seu
VLOrQFLR$UHVSRVWDGRFKDQFHOHUGHPRQVWURXTXHQHVWHFDVRDSROtWLFD
do governo Bernardes no que se referia ao Paraguai não priorizava os
interesses nacionais brasileiros sobre os particulares, como, aliás, já
ocorrera, muito antes, quando se privilegiou a Companhia Matte Larangeira
em detrimento da economia de Mato Grosso. Assim, Félix Pacheco enviou
PHQVDJHPSHVVRDOD2FWiYLR)LDOKRQDTXDODÀUPRXTXH
Acho-o um pouco apaixonado no assunto e recomendo-lhe não intervir nos
negócios próprios dessa empresa cujo actual Diretor [Sá Freire] tem estado
VHPSUHDTXLQR,WDPDUDW\HpSHVVRDGHDEVROXWDFRQÀDQoDGRSUHVLGHQWH913.

Fialho absteve-se, a partir de então, de fazer novas críticas ao
Lloyd.
A alteração da política externa paraguaia, promovida desde o
segundo governo Gondra, elevara o nível das relações com a Legação
brasileira. Fialho procurou transmitir ao governo Bernardes essa
realidade, bem como a necessidade de o Brasil tomar iniciativas que
IDYRUHFHVVHP R 3DUDJXDL 8PD GHODV GH EDL[R FXVWR H GH UHDOL]DomR
LPHGLDWDHUDDGHREWHUGR/OR\G%UDVLOHLURDSUHVWDomRGHVHUYLoRHÀFLHQWH
no Rio da Prata, o que redundaria em benefício para a região oeste do
%UDVLO (VVD LQLFLDWLYD LQYLDELOL]RXVH FRPR UHVXOWDGR GD FRQLYrQFLD GR
governo Bernardes com a corrupção no Lloyd. Ao deixar o contato do
Paraguai com o exterior sob o monopólio argentino, Bernardes esterilizou
a reorientação da política externa paraguaia bem como a recuperação da
LQÁXrQFLDEUDVLOHLUDQHVVHSDtV
À Legação argentina não passou despercebida a melhora
GDV UHODo}HV EUDVLOHLURSDUDJXDLDV 3DUD HOD ´R %UDVLO WHP tQWLPDV H
VHFUHWDV UHODo}HV FRP R JRYHUQR SDUDJXDLRµ FXMR VLJQLÀFDGR DLQGD

912

913

em seus camarotes, e eram “sujíssimos”, com seus capitães afirmando não serem atendidos seus pedidos de material
de limpeza e de pintura. Idem.
FIALHO para PACHECO, Of. Res. 2, 2a. Sec., Assunção, 21.8.1923. AEBAOE, 1923. Coincidência ou não, o original desse
ofício não se encontra no volume correspondente do Arquivo Histórico do Itamaraty no Rio de Janeiro. Essa informação
teria se perdido não fosse existir uma cópia do documento no arquivo da Embaixada do Brasil em Assunção.
PACHECO para FIALHO, tel. pessoal cifr., Rio de Janeiro, 8.9.1918 [sic! Trata-se de 1923]. AHI, MDBATR, 202-2-1.
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era desconhecido. Relatou o comandante da canhoneira argentina
Paraná, fundeada na baía de Assunção, que o presidente Eligio Ayala
HUD FRQVLGHUDGR ´FRPR IUDQFDPHQWH OLJDGR DR %UDVLO H SRXFR DPLJR GD
$UJHQWLQDµ$RSLQLmRS~EOLFDWDPEpPVLPSDWL]DYDPDLVFRPR%UDVLOR
TXHVHH[SOLFDYDSHOD´KiELOHHÀFD]SROtWLFDµGHVHQYROYLGDHPUHODomRDR
país guarani, nos últimos anos, pelo Itamaraty. Impressionava, segundo
HVVHFRPDQGDQWH´DQRVVDVLWXDomRVHPG~YLGDLQIHULRUQRVHQWLGRHDIHWR
GHVWHSRYRµDSHVDUGDPDFLoDSUHVHQoDDUJHQWLQDQRVFDPSRVÀQDQFHLUR
comercial e cultural. Explicou tal inferioridade por um conjunto de fatores,
ressaltando a contínua intervenção de políticos argentinos nos assuntos
internos paraguaios; os obstáculos aduaneiros criados pela Argentina a
SURGXWRV VLPLODUHV JXDUDQLV H ´j SRXFD DWHQomR TXH VHPSUH GHX D HVWH
SDtVHTXHDTXLFRVWXPDPQRWDUµ(QTXDQWRLVVRR%UDVLODJLDFRPOLVRQMDV
e promessas, as quais, mesmo que cumpridas em sua mínima parte,
´VDWLVID]HPDDXWRHVWLPDQDFLRQDOHDWpPDQWpPXPDH[SHFWDWLYDSRVLWLYD
HPUHODomRjVXDSROtWLFDµ914.
Segundo aquele comandante, era opinião geral em Assunção ser
inevitável uma guerra entre Argentina e Brasil. E, em tal caso, o Paraguai,
como possível teatro das operações militares, teria que aliar-se a um dos
contendores. Cauteloso, esse militar ressalvou que talvez essa convicção
SDUDJXDLDQmRIRVVHVLQFHUDPDVVLPWLYHVVHDÀQDOLGDGHGHOHYDU%UDVLO
e Argentina a devotar ao Paraguai uma política generosa e protetora. Era
DLPSUHVVmRTXHVHWLQKD´DQWHRDImHWHLPRVLDFRPTXH>RVSDUDJXDLRV@
VXVWHQWDPTXHDJXHUUDWHPTXHRFRUUHUQRFXUWRSUD]Rµ915.
Essa também era a linha de raciocínio do representante argentino
em Assunção, Luis Castiñeiras. Para ele, a lógica da política internacional
paraguaia era a mesma que imperava na solução de seus problemas
internos: a bélica. Os governantes paraguaios acreditavam que uma
guerra entre seus vizinhos traria benefícios ao país, os quais seriam ainda
maiores se houvesse tensão permanente entre Argentina e Brasil, em lugar
GH FRQÁLWR DUPDGR GHFLVLYR 1R UDFLRFtQLR GRV OtGHUHV SDUDJXDLRV H HP
VHX FRPSRUWDPHQWR QmR HUD FRQVLGHUDGD ´MDPDLVµ D SRVVLELOLGDGH GH
harmonia argentino-brasileira916.
Para Castiñeiras,
914

915
916

CASTIÑEIRAS para GALLARDO, Nota 187, Conf., Assunção,18.7.1923. AMRECIC, Legaciones Argentinas en América Paraguay, Cx. 2103, Legajo XIV. “Informe sobre política internacional del Paraguay” do capitão de Fragata Santiago A.
BAIBIENE para o Ministro da Marinha da Argentina, Assunção, 5.9.1923. Idem, ibidem, Cx. 2198, Exp. 14.
Idem.
CASTIÑEIRAS para GALLARDO, Nota 246, Conf. Res., Assunção, 10.9.1923. Idem.

300

DISTANCIAMENTO E REAPROXIMAÇÃO (1912-1923)

Portanto, estimular a rivalidade, a competição e a discórdia entre a Argentina
e o Brasil é a norma de conduta internacional dessa nação, temerosa, talvez,
de que a concórdia e harmonia nas relações entre nosso país e o Brasil traría
para o Paraguai uma situação de esquecimento e até de menosprezo.

Tal estratégia, destacou Castiñeiras, já se transformara em um
VHQWLPHQWR QDFLRQDO SDUDJXDLR ´1LQJXpPµ RFXOWDYD TXH R SDSHO GR
Paraguai era o de afastar ao máximo a Argentina do Brasil917.
Octávio Fialho também considerava a hipótese de que, no Paraguai,
WDOYH] KRXYHVVH ´XP VHFUHWR GHVHMR GH FRQÁLFWRµ HQWUH DUJHQWLQRV H
EUDVLOHLURV$FUHVFHQWRXTXHD´LQGLIHUHQoDµFRPTXH%UDVLOH$UJHQWLQD
tratavam o país guarani, não lhe estimulava o desejo de paz entre esses seus
vizinhos, por estar convencido de que nada ganharia com ela. O diplomata
não acreditava que o Paraguai assumisse posição favorável a um dos
contendores, em caso de guerra entre Brasil e Argentina. Na opinião de
)LDOKRRV´MRYHQVOLEHUDLVµRÀFLDOLVWDVWLQKDPGHUURWDGRRFDXGLOKLVPRDR
YHQFHUHPDUHYROWDVFKDHULVWDHGHGLFDYDP´XPDDWHQomRQRYDµjVQDo}HV
YL]LQKDV SDUD YHULÀFDU TXDO GHODV PHOKRU SRGHULD DX[LOLDU R SURJUHVVR
do Paraguai. O governo brasileiro, alertou Fialho, deveria estar ciente
de que o Paraguai mudara e suas simpatias não se conquistavam apenas
IRPHQWDQGRDPL]DGHV´PDLVRXPHQRVVHQWLPHQWDLVµFRP´GHWHUPLQDGDV
SHUVRQDOLGDGHVRXGHWHUPLQDGRV3DUWLGRVµ$SDUWLUGHHQWmRDVVHJXURX
esse diplomata, os governantes paraguaios para priorizar suas relações com
a Argentina ou o Brasil, considerariam qual destes poderia proporcionar
´YDQWDJHPPDWHULDOµDRSDtVJXDUDQL918.
O governo paraguaio não estava, na verdade, em condições
GH HQYROYHUVH HP XP FRQÁLWR H[WHUQR TXDQGR PDO VDtUD GH ORQJD
e desgastante guerra civil. Em 9 de julho de 1923, os revolucionários
schaeristas atacaram inesperadamente Assunção. Apesar de o
grosso das tropas legalistas encontrar-se no sul do país, onde se
supunha estivessem os revoltosos, estes foram derrotados pela defesa
improvisada montada pelo governo919. Em agosto os restos das forças
sublevadas foram dissolvidas, sendo que anteriormente, em 18 de
maio, falecera o coronel Chirife, vítima de problemas pulmonares920. A
YLWyULDJRYHUQLVWDVLJQLÀFRXDGHUURWDGR([pUFLWRSRUIRUoDVOHJDOLVWDV
FRPSRVWDV EDVLFDPHQWH SRU FLYLV 7DO IDWR FULRX FRQGLo}HV ´SDUD R
917
918
919
920

Id.
FIALHO para PACHECO, of. res. s/nº, 2a. Sec., Assunção, 21.8.1923. AEBAOE, 1923.
Idem, tel. 28, Assunção, 11.7.1923. AHI, MDBATE, 202-1-14.
URIZAR, t. II, pp. 633-634.
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setor modernizante e democrático do radicalismo implementar seu
projeto de renovação política no qual a transformação do Exército será
IXQGDPHQWDOµ921.
Ainda em agosto, o Partido Colorado, única oposição séria depois
GDGHUURWDGR´VFKDHULVPRµ922, retirou seus representantes do Congresso
Nacional. A oposição deixou, assim, de estar representada no Legislativo,
do qual também os schaeristas tinham se retirado do Legislativo com
DQWHULRULGDGH 1R PrV VHJXLQWH RFRUUHUDP QRYDV HOHLo}HV OHJLVODWLYDV
sem a participação de colorados ou schaeristas, ainda sob o Estado de
Sítio estabelecido durante a guerra civil e que vinha sendo prorrogado.
'HVVDV HOHLo}HV VDLX YHQFHGRU R OLEHUDOLVPR RÀFLDOLVWD FRPSRVWR SRU
liberais radicais (gondristas e seguidores de Eligio Ayala), e cívicos.
O fato novo nessas eleições foi a participação do Partido Obrero, cujos
PHPEURVVHGL]LDPFRPXQLVWDV(VVH3DUWLGRWHYHQ~PHURLQVLJQLÀFDQWH
de votos em Assunção e Concepción e seus candidatos estiveram presos
durante as eleições, sofrendo, ao mesmo tempo, intensa campanha
GLIDPDWyULDGRRÀFLDOLVPR923.
O Congresso dedicou-se, então, em solucionar a duração do
mandato provisório do presidente Eligio Ayala. Decidiu-se que em 15 de
agosto de 1924 deveria assumir o novo presidente eleito. Em 3 de fevereiro
desse ano reuniu-se a convenção do Partido Liberal Radical, que elegeu
como candidatos a presidente e vice, respectivamente, Eligio Ayala e
Manuel Burgos924. Caía por terra, assim, o acordo anterior entre o Diretório
Radical e Eusebio Ayala, pelo qual este seria o candidato presidencial.
Eusebio não se aborreceu, porém, com as manobras que inviabilizaram
sua candidatura. Escreveu que as tomava como necessárias, pois não
DPELFLRQDYD D 3UHVLGrQFLD j TXDO GHFODUDUD TXH VRPHQWH FKHJDULD SRU
YRQWDGH GH VHX 3DUWLGR )UHQWH j SUHRFXSDomR GH (OLJLR GH GHVPHQWLU
qualquer envolvimento nas manobras daquele Diretório, Eusebio
DÀUPRX TXH MDPDLV DFUHGLWDUD HP WDO KLSyWHVH H HVWLPXORXR D DFHLWDU D
candidatura presidencial, por não estar ela subordinada a interesses de
grupos subalternos925.
-i GHÀQLGD RÀFLRVDPHQWH D FDQGLGDWXUD GH (OLJLR $\DOD j
3UHVLGrQFLD -RVp 3DXOD 5RGULJXHV $OYHV UHDVVXPLX D FKHÀD GD /HJDomR
brasileira em 14 de fevereiro de 1924. Logo se encontrou com o presidente
921
922
923
924
925

FLECHA, p. 530.
FIALHO para PACHECO, of. 11, 2a. sec., Assunção, 3.3.1923. AHI, MDBAOE, 201-3-12.
Milda RIVAROLA, Obreros (...), p. 230.
PEÑA VILLAMIL, Manuel. Eusébio Ayala y su tiempo. Asunción: Trujillo, 1993. p. 183.
Eusébio AYALA para Eligio AYALA, Puerto Piñasco, 29.1.1924. Archivo Eligio Ayala - Archivo Dr. Carlos Pastore, APMPV.
Carlos Pastore possuia, em seu arquivo, correspondência de Eligio Ayala. Esta foi fotocopiada por Manuel Peña Villamil,
em cujo arquivo particular o autor deste livro pesquisou.
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Eligio Ayala e dele fez uma avaliação favorável, elogiando sua política
econômica. Ayala, informou o representante brasileiro, falara com
simpatia do projeto de ligação ferroviária entre Brasil e Paraguai926.
Rodrigues Alves encontrou-se, ainda, com o ex-presidente
(XVHELR $\DOD ´JUDQGH DPLJR QRVVR H >TXH@ FRQKHFH RV KRPHQV H DV
FRLVDVGR%UDVLOµ1DRFDVLmR(XVHELR$\DODPRVWURXVHRWLPLVWDTXDQWR
ao futuro do Paraguai, após 50 anos de revoluções vitoriosas, com
exceção da última. O ex-chefe de Estado contou, então, que, ao passar
SRU %XHQRV $LUHV HQFRQWUDUDVH FRP R LQÁXHQWH GLSORPDWD DUJHQWLQR
José Maria Cantillo, que manifestara pesar pelo fato de o Paraguai estar
YLYHQGR VRE D LQÁXrQFLD GR %UDVLO TXDQGR WXGR DFRQVHOKDYD PDLRU
aproximação com a Argentina. Segundo esse relato, Ayala retrucou que
o relacionamento de seu país com o Brasil era apenas de caráter cordial,
o mesmo não se dando, porém, com a Argentina, por culpa dela mesma.
Os argentinos, continuou o paraguaio na resposta a Cantillo, não tinham
conseguido estabelecer relações cordiais com seus vizinhos e, por isso,
QR 3DUDJXDL ´QLQJXpPµ RV WROHUDYD VHQWLPHQWR HVWH FRPSDUWLOKDGR
pelos bolivianos e chilenos. De tal conversa, Rodrigues Alves concluiu
TXH(XVHELR$\DODSHQVDYD´FRPRWRGRVRVSDUDJXDLRVµTXHHQTXDQWR
o Brasil não reorganizasse o Lloyd Brasileiro e não cuidasse seriamente
GDOLJDomRIHUURYLiULDFRPR3DUDJXDLHVWHWHULDTXH´JUDYLWDUµHPWRUQR
de Buenos Aires, por laços concretos927.
3DUDQmRHVWDUjIUHQWHGRSURFHVVRHOHLWRUDOTXHROHYDULDjFKHÀD
constitucional do Paraguai, Eligio Ayala renunciou ao cargo de presidente
Provisório, sendo substituído, em 17 de março de 1924, por Luis A. Riart.
Durante os cinco meses do governo Riart, seu país assinou a convenção
GD 4XLQWD &RQIHUrQFLD ,QWHUQDFLRQDO $PHULFDQD QD TXDO IRL LQFOXtGD D
posição defendida pelo representante paraguaio Manuel Gondra. Este
HYLWRXRIUDFDVVRGD&RQIHUrQFLDQDTXHVWmRGDOLPLWDomRGHDUPDPHQWRV
ao apresentar proposta conciliadora de recomendação aos governos para
UHFRUUHUHPjLQYHVWLJDomRHDRH[DPHGHGLYHUJrQFLDVDQWHVGHTXDOTXHU
início de hostilidades928.
A cordialidade nas relações com o Paraguai levou o Itamaraty a
retomar a proposta de um acordo para se delimitar a fronteira entre o rio
Apa e a Bahía Negra, de acordo com o texto de tratado complementar
apresentado pelo Brasil em 1911. A Chancelaria brasileira persistia, em
1924, na intenção de incluir nesse acordo uma cláusula preservando
926
927
928

ALVES para PACHECO, of. res. 1, 2a. sec., Assunção, 23.2.1924. AHI, MDABOE, 201-3-12.
Idem, of. res. 1, 2a. sec., Assunção, 24.2.1924. Ibidem.
CARVALHO, Delgado. História diplomática do Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1959, p. 308.
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os direitos de terceiros, ou seja, da Bolívia, que reivindicava o referido
WHUULWyULR $ FOiXVXOD HVFODUHFHX )pOL[ 3DFKHFR QmR VLJQLÀFDYD TXH R
Brasil contestasse a posse paraguaia daquele território, mas, sim, que não
podia ignorar eventuais direitos da Bolívia. A demarcação do trecho de
fronteira entre o Apa e a Bahía Negra, ressaltou o chanceler brasileiro,
UHYHVWLDVHGHLPSRUWkQFLDSDUDS{UÀPDFRQWtQXRVFRQÁLWRVGHMXULVGLomR
PLOLWDU ÀVFDO H DGXDQHLURV QD UHJLmR TXH EHQHÀFLDYDP EDQGROHLURV H
contrabandistas929.
5RGULJXHV $OYHV UHFHEHX LQVWUXo}HV GH ´LQVLQXDUµ D QHFHVVLGDGH
de o governo paraguaio preencher sua Legação, no Rio de Janeiro, com
alguém autorizado a negociar um tratado complementar de limites. Após
consultar o presidente provisório Riart e o futuro chefe de Estado, Eligio
Ayala, o chanceler paraguaio Rogélio Ibarra comunicou que seria enviado
um ministro residente para o Brasil, com instruções para negociar tal
tratado930. Assim sendo, foi enviado, em outubro de 1924, para ocupar
tal função, o próprio chanceler Ibarra. Não avançaram, contudo, as
negociações em torno do tratado complementar de limites, suspensas em
VHWHPEURGHGHYLGRjUHMHLomRGH(OLJLR$\DODjFOiXVXODFRQGLFLRQDO
Esta ressalva era, segundo o ministro de Relações Exteriores
Manuel Peña, inconveniente e inoportuna, por ser o Chaco assunto
delicado, com repercussão na política interna. Para o chanceler paraguaio
a ressalva a eventuais direitos bolivianos sobre esse território poderia
GHELOLWDUDSRVLomRGR3DUDJXDLIUHQWHjVSUHWHQV}HVWHUULWRULDLVGRYL]LQKR
andino. Peña estava correto em suas observações e o governo brasileiro
teve que esperar que Paraguai e Bolívia chegassem a algum acordo sobre
VXDVGLYHUJrQFLDVGHOLPLWHV6RPHQWHHQWmRR,WDPDUDW\QHJRFLDULDFRP
Rogélio Ibarra aquele acordo complementar931. A diplomacia brasileira
passou, assim, a ter motivo adicional para preocupar-se com as crescentes
GLYHUJrQFLDVHQWUH$VVXQomRH/D3D]

929
930

931

PACHECO para ALVES, of. LA/1, Rio de Janeiro, 26.6.1924. AHI, MDBAD, 202-1-4.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 11, Rio de Janeiro, 7.6.1924. Idem, MDBATR, 202-2-1. ALVES para PACHECO,
Tel. Cifr. 44, Assunção, 11.6.1924. Id., MDBATE, 202-1-14.
ALVES para PACHECO, Tel. Cifr. 54, Assunção, 30.6.1924. Id., MDBATE, 202-1-14. EXTERIORES para BRASLEG-A, Tel.
Cifr. 17, Rio de Janeiro, 5.9.1924. Ibid., MDBATR, 202-2-1.
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(1924-1936)

Entre 1924 e 1936, o Paraguai persistiu na política de reduzir
VXDDVÀ[LDQWHGHSHQGrQFLDHFRQ{PLFDGD$UJHQWLQDHGHFRORFDUVHHP
posição de equilíbrio entre esta e o Brasil. Essa decisão política não foi,
SRUpP VXÀFLHQWH SDUD VXSHUDU RV IDWRUHV TXH LPSHGLUDP D WUDMHWyULD
SDUDJXDLDUXPRjHTXLGLVWkQFLD'HIDWRDOLJDomRIHUURYLiULDEUDVLOHLUR
-paraguaia, ou outra forma de contato direto rápido e econômico entre
os dois países, não se concretizou.
Ademais, o aumento das tensões entre Paraguai e Bolívia, em torno
da soberania sobre o Chaco, que desembocaram na guerra, mantiveram
D GHSHQGrQFLD SDUDJXDLD HP UHODomR j $UJHQWLQD (VWD FRODERURX QDV
compras paraguaias de armas na Europa, a pedido do presidente Eligio
$\DODHIRUQHFHXDR3DUDJXDLGXUDQWHRFRQÁLWRDSHWUHFKRVGHJXHUUD
combustíveis e informações sobre os movimentos militares bolivianos.

1 - O pragmatismo de Eligio Ayala
Os quatro anos do governo Eligio Ayala decorreram em ambiente
de tranquilidade política; relativa prosperidade econômica e seriedade
DGPLQLVWUDWLYD8PDUDUDMXQomRGHFDUDFWHUtVWLFDVQDKLVWyULDSDUDJXDLD
A necessidade de preparar militarmente o país para defender a soberania
sobre o Chaco levou Eligio Ayala a buscar apoio argentino, o que não
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impediu de tentar implementar uma política externa de equilíbrio entre
o Paraguai e seus dois maiores vizinhos.

a) A defesa do Chaco condiciona a política externa paraguaia
Eligio Ayala foi eleito presidente do Paraguai o que não era
uma surpresa, pois não houve outro candidato. Tomou posse em 15 de
DJRVWR GH  H FXPSULX RV TXDWUR DQRV GH PDQGDWR ÀQGR HP 
1HVVH SHUtRGR R 3DUDJXDL IRL EHQHÀFLDGR SHOD UHDWLYDomR GD DWLYLGDGH
agropecuária; pela estabilidade política e por um governo moralizador da
administração pública.
Ao ser eleito, Eligio Ayala convidou Manuel Gondra e Eusebio
Ayala para assumirem, respectivamente, os Ministérios de Relações
Exteriores e da Fazenda. Ambos recusaram o convite, embora
continuassem a apoiar o novo presidente. Gondra recusou por problemas
de saúde e, ainda, por estar convencido de que sua presença no Ministério
GLÀFXOWDULD D SDFLÀFDomR GD SROtWLFD SDUDJXDLD 3DUD RFXSDU D 3DVWD GD
Fazenda foi nomeado, então, Manuel Benítez, advogado que vivia há anos
em Buenos Aires. O cargo de chanceler foi ocupado por Manuel Peña,
YLFHSUHVLGHQWH GD &kPDUD H PHPEUR GD FRUUHQWH UDGLFDO JXJJLDULVWD
FODVVLÀFDGRSRU5RGULJXHV$OYHVFRPRKRPHPLQWHOLJHQWHHWUDEDOKDGRU
3HxD HUD IDYRUiYHO j OLJDomR IHUURYLiULD EUDVLOHLURSDUDJXDLD H YLD ´FRP
grande e sincera simpatia as vantagens recíprocas de uma política de
PDLRUVROLGDULHGDGHHYLQFXODomRHFRQ{PLFDµFRPR%UDVLO932.
Eligio Ayala estabeleceu como prioridade preparar o país
militarmente para, se necessário, enfrentar a Bolívia na disputa pelo Chaco,
dando continuidade ao esforço que iniciara como presidente provisório.
A compra de armamento era condicionante da política externa de seu
governo, porque a Bolívia recusara uma solução negociada, aumentara
seu exército e avançara na ocupação desse território. Era particularmente
arriscado para o Paraguai o período de transição, entre o estado de
´LQVROYrQFLDEpOLFDµHDSyVUHFHEHURDUPDPHQWRTXHHVWDYDFRPSUDQGR
o de razoável preparação defensiva. Durante essa transição, pensava
Eligio Ayala, a única garantia da integridade territorial paraguaia seria
R DSRLR LQWHUQDFLRQDO GH XP SDtV DPLJR R TXDO ´SRU GLIHUHQWHV UD]}HV
DWXDOPHQWHSRGHVHUD$UJHQWLQDµ933.
932
933

ALVES para PACHECO, of. 43, 2a. sec., Assunção, 16.8.1924. AHI, MDBAOE, 201-3-12.
Eligio AYALA para Eusebio AYALA, Assunção, 17.8.1925. Archivo Eligio Ayala - Archivo Dr. Carlos Pastore, APMPV.
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O presidente Ayala designou Luis A. Riart como ministro da
*XHUUD H 0DULQKD R TXDO HUD ´KRPHP LQWHOLJHQWH H VREUHWXGR GRWDGR
GH XP H[WUDRUGLQiULR WDWRµ TXH WLQKD JUDQGH SUHVWtJLR 3DUD 5RGULJXHV
Alves, o Paraguai iniciava uma nova era, tratando de dar nova orientação
DR([pUFLWROLPLWDGRDSRXFRPDLVGHPLOKRPHQV´VHPSUHSDUDomRQHP
REMHWLYRµ934. De fato, ao receber como missão preparar-se para a defesa
do Chaco, os militares mantiveram-se ocupados com sua preparação
SURÀVVLRQDOHPOXJDUGHVHHQYROYHUHPHPGLVSXWDVSHORSRGHU
Pretextando problemas de saúde, Riart foi para Buenos Aires
com o objetivo secreto de adquirir armas dos arsenais argentinos. Na
Argentina, o presidente Marcelo Alvear, o ministro da Guerra, Agustín
P. Justo, e o ministro da Marinha, contra-almirante Domecq Garcia,
apoiaram desde o início a causa paraguaia, mas não podiam vender
armamento sem autorização do Congresso. O governo Alvear ofereceu,
então, a assessoria da Comissão Técnica militar argentina na Europa
para a compra de material bélico pelo Paraguai. E mais, para evitar que
as fábricas postergassem a entrega de armas ao país guarani, devido a
SRXFDLPSRUWkQFLDGHVXDVFRPSUDVHPFRPSDUDomRjVGHRXWURVSDtVHVD
Argentina ofereceu-se para incluí-las em suas próprias aquisições935.
A oferta foi aceita por Eligio Ayala, pois o Paraguai carecia de
tempo e de técnicos para determinar que armamento adquirir. Ademais, o
HQYLRj(XURSDGHDJHQWHVSDUDJXDLRVSDUDDFRPSUDGHDUPDVGHVSHUWDULD
a atenção da Bolívia, quando essa operação deveria ser sigilosa. A
´DFROKLGD GHIHUHQWH H DPLVWRVDµ GR SUHVLGHQWH $OYHDU QR DWHQGLPHQWR
jVQHFHVVLGDGHVPLOLWDUHVGR3DUDJXDLSHUPLWLULDj$UJHQWLQDGHWHUPLQDU
o tipo e quantidade de armas a comprar. A Comissão Técnica argentina
aconselharia os preços, sistemas bélicos e métodos mais vantajosos para o
país guarani, o qual, por intermédio de um agente diplomático, assinaria
o contrato de aquisição e realizaria o pagamento. Desse modo, pensava
o presidente paraguaio, seu país estreitava relações com a Argentina,
tornando-a uma garantia contra eventual agressão boliviana, antes que o
Paraguai estivesse preparado para a luta936.
Outra prioridade do presidente Eligio Ayala foi a de regularizar
D VLWXDomR ÀQDQFHLUD H[WHUQD GR 3DUDJXDL 6HX JRYHUQR HQWURX HP
entendimento, em Londres, com os credores externos das dívidas
acumuladas pelos empréstimos de 1871, 1872 e 1912. Desde 1924 o país
guarani pagou pontualmente seus compromissos externos. O governo
934
935
936

ALVES para PACHECO, of. res. 4, 2a. sec., Assunção, 25.8.1924. AHI, MDBAOE, 201-3-12.
PEÑA VILLAMIL, Manuel. Eusebio Ayala y su tiempo. Asunción: Trujillo, 1993, pp. 207-208.
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$\DODDLQGDSDJRXjParaguay Central Railway Co. a indenização reclamada
desde 1908, por prejuízos sofridos pela empresa com revoluções. Também
o Banco Nacional argentino começou a receber, em 1926, o empréstimo
que concedera em 1876 ao governo paraguaio. Tanto o pagamento pontual
das parcelas da dívida externa, quanto o pagamento da compra de armas
foram feitos pelo governo paraguaio com recursos próprios. Para tanto,
recorreu-se a medidas de economia, orçamentárias e a iniciativas para
DXPHQWDUDHÀFLrQFLDDGPLQLVWUDWLYD937.
A seriedade do governo Eligio Ayala foi apontada, logo em seu
início, pela Legação brasileira em Assunção. Para Rodrigues Alves o
SUHVLGHQWHTXHULDWUDEDOKDU´HVREUHWXGRID]HUWUDEDOKDURSDtVµ3DUDWDQWR
EXVFDYDSDFLÀFDURVHVStULWRVSRQGRÀPDPHLRVpFXORGHFDXGLOKLVPR
e esforçava-se para garantir a presença da oposição no Parlamento,
SURPHWHQGRDRVFRORUDGRVPRGLÀFDUDOHLHOHLWRUDOYLJHQWH938.
A paz, segundo Rodrigues Alves, era tudo que se necessitava para
o Paraguai sair da letargia. Seu povo ordeiro, escreveu esse diplomata,
pedia apenas tranquilidade e que o governo o deixasse livre para trabalhar.
$FRQVWDQWHDPHDoDjRUGHPUHWDUGDYDRGHVHQYROYLPHQWRSDUDJXDLRDR
DIXJHQWDUGRSDtVLPLJUDQWHVHFDSLWDLV7UDQTXLOLGDGHHFRQÀDQoDHUDP
RTXHPDLVQHFHVVLWDYDR3DUDJXDLSRLV´WXGRPDLVVmRFRLVDVIiFHLVGH
VHUHPREWLGDVHPWHUUDVRSXOHQWDVULFDVHJHQHURVDVFRPRHVWDVµ939. Dessa
VLWXDomR HVWDYD FRQVFLHQWH (OLJLR $\DOD SDUD TXHP ´FLQTXHQWD DQRV GH
anarquia político-militar deixaram o país como está: pobre, sem crédito e
HVWDJQDGRµ940.
O desenvolvimento paraguaio não dependia, porém, somente
da paz interna. Dependia, ainda, de facilidades de transporte para
seu comércio externo. Estas não existiam e o Paraguai continuava na
GHSHQGrQFLDGD$UJHQWLQDFRPRRGHPRQVWURXDSDUDOLVDomRGRFRPpUFLR
H[WHULRUSDUDJXDLRSRUGRLVPHVHVHPGHFRUUrQFLDGHJUHYHQDPDULQKD
mercante do país vizinho. A situação levou Eligio Ayala a criar uma
companhia paraguaia de navegação, com capital de um milhão de pesos937

938
939
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As dívidas paraguaias dos empréstimos de 1871, 1872 e 1912 perfaziam, nominalmente, pouco mais de seis milhões de
pesos-ouro, mas eram negociadas por 15% desse valor, quer dizer, valeriam cerca de 950.000 pesos-ouro. Pelo acordo
assinado em 1924 com os credores, o governo paraguaio obteve o cancelamento de juros em atraso e a redução das
taxas futuras a 3% ao ano, assim como a diminuição do valor nominal da dívida externa para 3.746.623 pesos-ouro.
Frente a críticas internas que apontavam ser esse acordo desvantajoso ao país, visto que o valor de mercado dos títulos
antigos não alcançava um milhão de pesos-ouro, Eligio Ayala argumentou que o Paraguai se veria frustrado se tentatasse
comprá-los diretamente, pois eles se valorizariam. Ademais, afirmou, que essa operação seria uma especulação fraudulenta,
comprometedora do crédito do país. URIZAR, Rogélio. Los dramas de nuestra anarquía. Rosário: Taller Gráfico de la Plaza,
1989, t. II, pp. 671-673.
ALVES para PACHECO, of. 10, 2a. sec., Assunção, 10.9.1924. AHI, MDBAOE, 201-3-12.
Idem, Of. 53, 2a. Sec., Assunção, 10.9.1924. Ibidem.
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-ouro, visando romper com o domínio da Compañia Argentina de Navegación
QRWUDQVSRUWHÁXYLDOHQWUHR3DUDJXDLHR5LRGD3UDWD941.
Ao mesmo tempo, o representante brasileiro fez gestões junto
DR JRYHUQR SDUDJXDLR SDUD TXH DV UHGHV WHOHJUiÀFDV GRV GRLV SDtVHV VH
interligassem. Essa ligação seria feita pelo norte paraguaio, região isolada
H ´WUDQVIRUPDGD HP FDPSR DEHUWR DR EDQGROHLULVPR H DR FRQWUDEDQGR
R PDLV GHVHQIUHDGRµ $WHQGHQGR D UHFODPDo}HV GRV KDELWDQWHV GDTXHOH
WHUULWyULRHjVJHVW}HVGD/HJDomREUDVLOHLUDRJRYHUQR$\DODHPSUHJRX
´WRGRV RV VHXV HVIRUoRVµ SDUD FRPSOHWDU D OLJDomR WHOHJUiÀFD HQWUH
Concepción e Bela Vista, no Mato Grosso. Por sugestão de Rodrigues
$OYHVDVDXWRULGDGHVSDUDJXDLDVGHVPRQWDUDPDHVWDomRUDGLRWHOHJUiÀFD
de Encarnación, a leste, na fronteira com a Argentina, inoperante devido
DVFRQGLo}HVWRSRJUiÀFDVORFDLVSDUDWUDQVIHULODSDUDRQRUWH23DUDJXDL
WHULD HQWmR GXDV OLJDo}HV WHOHJUiÀFDV GLUHWDV FRP R %UDVLO XPD SRU
cabo e, outra, por rádio942. De forma precária foi estabelecida a ligação
WHOHJUiÀFDSRUFDERHPPHDGRVGH943, embora apenas no ano seguinte
IRVVHDVVLQDGRR&RQYrQLR7HOHJUiÀFRHQWUHRVGRLVSDtVHV
A cooperação bilateral continuou quando o governo paraguaio
solicitou duas vagas para estudantes paraguaios no Brasil, em curso de
química industrial e no Instituto Butantã. Mais do que dois, foram quatro
os estudantes paraguaios que foram para o Brasil: dois para o Rio de Janeiro
e, dois outros, no Instituto Butantã em São Paulo. Destacou Rodrigues
Alves o acerto dessa decisão, pois, até então, os jovens paraguaios, para
fazerem estudos mais avançados, tinham praticamente como única opção
a Argentina944.
No plano interno, realizou-se, em fevereiro de 1925, a convenção
do Partido Colorado, que afastou seus dirigentes, acusados de pactuar
FRP R RÀFLDOLVPR $ QRYD GLUHomR SDUWLGiULD IRL FRPSRVWD SHOD IDFomR
opositora ao governo, levando o Partido Colorado a abster-se de participar
das eleições legislativas subsequentes. A estratégia dos novos dirigentes
colorados era a de que o Partido Liberal, ao não ter oposição no Parlamento,
se enfraqueceria, pois se fragmentaria em pequenos grupos, em luta
entre si, durante os trabalhos legislativos. Faltava, porém, aos colorados
lideranças capazes de sustentar uma oposição séria e seu abstencionismo
poderia resultar em passividade945.
941
942
943
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ALVES para PACHECO, of. 11, 3a. sec., Assunção, 15.10.1924. AHI, MDBBAOE, 201-3-12.
Idem, Of. 63, 2a. Sec., Assunção, 25.11.1924. Ibidem.
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&RQVLGHUDGR ´SHULJRVR H IXQHVWRµ SHOR UHSUHVHQWDQWH EUDVLOHLUR
QR3DUDJXDL(GXDUGR6FKDHUHUUHWRUQRXDRSDtVEHQHÀFLDGRSHODDQLVWLD
concedida por Eligio Ayala em setembro de 1924. Schaerer levou seu grupo
a realizar uma convenção em 4 de fevereiro, constituindo o Partido Liberal
del LlanoTXHSURFODPRXVXDDEVWHQomRHOHLWRUDO7DOGHFLVmRVLJQLÀFDYD
que os schaeristas buscariam o poder pela força, fato do qual o governo
Ayala estava cônscio, tomando medidas para defender-se946.
Nas eleições legislativas de 1º de março de 1925, para substituir
PHWDGHGRVPHPEURVGD&kPDUDHGR6HQDGRSDUWLFLSRXSRUWDQWR
somente o Partido Liberal situacionista. A propaganda em favor do
comparecimento dos eleitores, bem como a nova lei eleitoral, que tornou
REULJDWyULR R YRWR OHYDUDP  SHVVRDV jV XUQDV 5RGULJXHV $OYHV
LQWHUSUHWRXHVVHDÁX[RGHYRWDQWHVFRPR´XPDHVSOrQGLGDPDQLIHVWDomR
GHPRFUiWLFDµHPXPSDtVRQGHDSRSXODomRGLÀFLOPHQWHDOFDQoDULDXP
milhão de habitantes947.
Enquanto isso, o governo Ayala sofreu sua primeira baixa com
D PRUWH UHSHQWLQD GH 0DQXHO 3HxD )RL XPD JUDQGH SHUGD DÀUPRX D
/HJDomR EUDVLOHLUD SRLV 3HxD ´HUD XP JUDQGH H OHDO DPLJR GR %UDVLO H
WLQKDHVSHFLDOFDULQKRSHORVQRVVRVKRPHQVHSHODVQRVVDVFRLVDVµ3DUD
o cargo de ministro de Relações Exteriores foi nomeado, então, Enrique
Bordenave948.
Em maio de 1925 a Legação brasileira preocupou-se com a visita
GR,QVSHWRU*HUDOGR([pUFLWRDUJHQWLQRJHQHUDO8ULEXUXDR3DUDJXDL$
YLDJHPGH8ULEXUXHUDDSUHVHQWDGDFRPRGHFRUWHVLDPDV´jVXUGLQDµ
dizia-se ser motivada por certa apreensão nos meios militares argentinos
pela maior presença brasileira no Alto Paraná e pela mobilização de
JUDQGHVHIHWLYRVQR5LR*UDQGHGR6XO2´DODUPDµGHTXHR%UDVLOEXVFDYD
GHVHQFDGHDU XPD JXHUUD WURX[HUD 8ULEXUX DR 3DUDJXDL H HUD UHVXOWDGR
´GRWUDEDOKRPDFDEURµGHFHUWRVUHYROXFLRQiULRVEUDVLOHLURV949.
Essa mobilização militar brasileira tinha, na verdade, o objetivo
de sufocar a rebelião contra o governo Federal, que, de agosto de 1924
até maio de 1925, atuou no Mato Grosso. A rebelião ocorria no bojo da
crise da República Velha e no contexto do Tenentismo, movimento
GH MRYHQV RÀFLDLV GR ([pUFLWR TXH SUHWHQGLD GRWDU R SDtV GH XP SRGHU
político centralizado, reduzindo a força das oligarquias, educando o povo
e seguindo uma política vagamente nacionalista950.
946
947
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Idem. Id., of. 3, 2a. sec., Assunção, 5.2.1925. Ibidem.
Id., of. 8, 2a. sec., Assunção, 20.3.1925. Ibid.
Id., of. 6, 2a. sec., Assunção, 20.3.1925. Ibid.
Id., of. conf. 6, 2a. sec., Assunção, 20.5.1925. Ibid., MDBAOE, 201-3-12.
FAUSTO, Bóris. História do Brasil. 2. ed. São Paulo: EdUSP, 1995, pp. 313-314.
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(PGHMXOKRGHIRLGHÁDJUDGDVREDFKHÀDGRJHQHUDOGD
reserva Isidoro Lópes, a rebelião contra o governo central na cidade de
São Paulo. Sem condições de enfrentar o cerco das tropas federais, os
revoltosos retiraram-se da cidade e parte deles concentrou-se, em agosto
GH  QR WHUULWyULR GH ,JXDoX QD IURQWHLUD FRP R 3DUDJXDL (P ÀQV
de outubro desse ano, partiu de Alegrete, no Rio Grande do Sul, sob
o comando do capitão Luís Carlos Prestes, uma coluna rebelde para
ID]HU MXQomR FRP DV IRUoDV GR JHQHUDO ,VLGRUR GDQGR RULJHP j &ROXQD
3UHVWHV8PJUXSRUHEHOGHVREFRPDQGRGH-RmR$OEHUWRDWUDYHVVRXR
rio Paraná, na altura de Foz do Iguaçu, e penetrou, em abril de 1925,
em território paraguaio para alcançar os campos de Amambai, no sul
GH 0DWR *URVVR 1R PrV VHJXLQWH WHUPLQRX D FDPSDQKD QHVVH (VWDGR
e a Coluna Prestes dirigiu-se para Goiás, em marcha de mais de 10.000
quilômetros pelo interior do Brasil e que terminou em fevereiro de 1927,
quando seus remanescentes asilaram-se na Bolívia951.
O governo paraguaio, a pedido de Rodrigues Alves, agiu contra
RV UHYROXFLRQiULRV EUDVLOHLURV $VVLP QR ÀQDO GH  DV DXWRULGDGHV
paraguaias apreenderam grande quantidade de armas em comboio
UHYROXFLRQiULR EUDVLOHLUR QR DUURLR 3LUDSy $OYHV ÀFRX ´JUDWtVVLPRµ DR
JRYHUQR$\DOD´FXMDH[WUHPDVROLFLWXGHREULJDRQRVVRUHFRQKHFLPHQWRµ952.
6ROLFLWXGH HVWD PDQLIHVWD WDPEpP QD YLJLOkQFLD GD IURQWHLUD H GH
revolucionários brasileiros que passavam por Assunção a caminho de
Buenos Aires953.
A ação do governo paraguaio em relação aos rebeldes brasileiros
tinha, porém, vinculação com a própria política interna guarani. Nesta,
DSRQWRX R FKDQFHOHU 0DQXHO 3HxD R 3DUWLGR /LEHUDO HVWDYD ÀQDOPHQWH
XQLGRRVPLOLWDUHVUHVWULQJLDPVHjVXDPLVVmRFRQVWLWXFLRQDOHR3DUWLGR
&RORUDGR HQFRQWUDYDVH jV YROWDV FRP VXD ´DQDUTXLD LQWHUQDµ -i RV
schaeristas, sem força eleitoral, inclinavam-se pelo uso da força, inviável
no novo contexto paraguaio, mas que poderia ser tentada comprando-se
DUPDVGRV´UHVWRVGDVHGLomREUDVLOHLUDµ954.
A Legação brasileira em Assunção cuidou, também, de informar
UHJXODUPHQWH D &KDQFHODULD VREUH DV GLYHUJrQFLDV SDUDJXDLREROLYLDQDV
em torno do Chaco. Em setembro de 1925, essa representação recebeu
instruções para avaliar o problema. Rodrigues Alves procurou o
representante boliviano, David Alvestegui, que lhe disse que seu país não
951
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SILVA, Hélio. 1926: A Grande Marcha. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971, pp. 76-78.
ALVES para PACHECO, tel. cifr. 143, Assunção, 3.12.1924. AHI, MDBATE, 202-1-14.
Manuel PEÑA, ministro de Relaciones Exteriores, para ALVES, Assunção, 2.1.1925. AEBAOR, 1925.
Manuel PEÑA para Eusebio AYALA, ministro paraguaio em Washington, Assunção, 14.2.1925. Cx. “E. [Eusebio] Ayala”,
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discutiria a questão em Buenos Aires, como sugerira o governo argentino,
SRUTXH D %ROtYLD QmR DFHLWDULD ´QXQFDµ DV SUHWHQV}HV DUJHQWLQDV GH
DUELWUDJHP &RQFOXLX 5RGULJXHV $OYHV TXH D %ROtYLD WHPLD D LQÁXrQFLD
de Manuel Gondra e do representante paraguaio em Buenos Aires, Pedro
Saguier, junto a círculos políticos argentinos. A família Saguier contava
com membros de nacionalidade argentina, sendo que um deles, Fernando,
HUDLQÁXHQWHVHQDGRUQRSDtVYL]LQKRHLUPmRGH3HGUR955.
O governo paraguaio, por sua vez, postergava tomar qualquer
decisão sobre o Chaco, enquanto Eusebio Ayala não retornasse ao país.
O ex-presidente terminara sua missão diplomática junto ao governo dos
(VWDGRV8QLGRVSDUWLQGRSDUD3DULVGHRQGHUHWRUQDULDGHÀQLWLYDPHQWH
a Assunção. Rodrigues Alves não especulou sobre o motivo da viagem
GH (XVHELR $\DOD j )UDQoD PDV VHX REMHWLYR HUD R GH ID]HU JHVW}HV
ÀQDQFHLUDVWHQGRHPYLVWDDFRPSUDGHDUPDVSDUDDUHRUJDQL]DomRGR
Exército paraguaio956.
Embora cumprindo essa missão, Eusebio Ayala discordou
GD RULHQWDomR TXH VHX JRYHUQR GDYD j TXHVWmR GR &KDFR 3DUD R H[
-presidente a ação diplomática deveria anteceder a compra de armas, já
TXHVHJDVWDULD´XPDVRPDFRQVLGHUiYHOGHQRVVRVHVFDVVRVUHFXUVRVHP
FRQGLo}HVWRWDOPHQWHDOHDWyULDVµVHPTXHR3DUDJXDLHVWLYHVVHSUHSDUDGR
SDUD WRUQDU RSHUDFLRQDO R DUPDPHQWR FRPSUDGR $GHPDLV FRQÀDYDVH
´QR MXt]R GH XPD FRPLVVmR HVWUDQJHLUD >GH FRPSUDV@ FXMD FRPSHWrQFLD
é inquestionável, mas que carece de informação a respeito de nossas
FRQGLo}HVHSRVVLELOLGDGHVµ957.
Eusebio Ayala também discordava do tratamento dado pela
LPSUHQVD SDUDJXDLD H SRU FRQIHUHQFLVWDV HP $VVXQomR j TXHVWmR GR
&KDFR2FRQWH~GRGHVVDVPDQLIHVWDo}HVDFLUUDYDPRVkQLPRVEROLYLDQRV
e pareciam indicar que o Paraguai buscava afastar a Bolívia de qualquer
HVSHUDQoD GH XPD VROXomR SDFtÀFD SDUD VXDV DVSLUDo}HV 3DUD (XVHELR
$\DOD´RJRYHUQRHDRSLQLmR>S~EOLFD@GR3DUDJXDLDVVXPLUDPDDWLWXGH
que corresponderia a uma nação armada e preparada para qualquer
HYHQWXDOLGDGHµ958. E não era esta a situação do país guarani.
'RLVPHVHVGHSRLVDLQGDHP3DULV(XVHELR$\DODUHDÀUPRXWDLV
críticas em carta a Eligio Ayala. Defendeu uma ação diplomática bem
orientada, que, de um lado, evitasse um ataque surpresa boliviano e,
DLQGDFRQFHGHVVHWHPSRDR3DUDJXDLSDUDSUHSDUDUVXDGHIHVD$ÀUPRX
955
956
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ALVES para PACHECO, of. conf. 11, 2a. sec., Assunção, 16.9.1925. AHI, MDBAOE, 201-3-12. Idem.
Id., ibídem. PEÑA VILLAMIL, pp. 207-211.
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VHU XP FRQWUDVVHQVR D ´SURSDJDQGD FKDXYLQLVWD >RV@ SUHSDUDWLYRV
secretos, [a] opinião manifestada publicamente de que se deve desalojar
RVEROLYLDQRVµ959.
Eusebio Ayala chegou, mesmo, a questionar a veracidade das
LQIRUPDo}HVVREUHDH[LVWrQFLDGHJUDQGHQ~PHURGHVROGDGRVEROLYLDQRV
QR&KDFRRTXHOHYDUDR3DUDJXDLDDODUPDUVH´9DOHULDDSHQDµVHJXQGR
(XVHELR $\DOD LQYHVWLJDU VHULDPHQWH HVVH DVVXQWR ´H QmR FRPR VH IH]
DWp DJRUDµ 3HUVSLFD] WDPEpP FKDPRX D DWHQomR SDUD R LQWHUHVVH GRV
IDEULFDQWHVGHDUPDPHQWRVHPSURPRYHUFRQÁLWRVHQWUHDVQDo}HV960.
(XVHELR $\DOD UHODFLRQRX DLQGD D ´WHRULD ORSL]WDµ ² R FXOWR DR
DXWRULWDULVPR GHVHQYROYLGR SHORV UHYLVLRQLVWDV GD ÀJXUD GH )UDQFLVFR
Solano López – com o fato de se desdenhar, no Paraguai, da ação
diplomática. Cabia ao governo paraguaio, ou aos expoentes da República,
DWDUHIDGHPRVWUDUDRVFLGDGmRV´DYHUGDGHGDVFRLVDV>@DIDVWDQGRQRV
GRSHULJRVRFDPLQKRSDUDRQGHQRVHPSXUUDPDSDL[}HVHDLQVHQVDWH]µ961.
(XVHELR $\DOD DFUHGLWDYD QD YLDELOLGDGH GH DomR SDFLÀFDGRUD FRQMXQWD
GH $UJHQWLQD H %UDVLO QD TXHVWmR GR &KDFR R TXH ´VHULD XPD JUDQGH
FRLVDµSDUDR3DUDJXDL&RPHVWHREMHWLYRHOHWHQWRXFRPSURPHWHUFRP
informações e conselhos, o chanceler Bordenave e o presidente Ayala, os
quais, porém, ignoraram a ideia962.
$V GLYHUJrQFLDV FRP R JRYHUQR SDUDJXDLR UREXVWHFHUDP HP
(XVHELR $\DOD R GHVHMR GH UHWRUQDU GHÀQLWLYDPHQWH D $VVXQomR (OH
UHDÀUPRXSRUpPDRSUHVLGHQWH(OLJLR$\DODTXHFRQWLQXDULDDDSRLiOR963,
o que de fato ocorreu. As posturas de ambos os Ayala eram racionais.
Era razoável a proposta de Eusebio de se buscar uma ação conjunta
argentino-brasileira para mediar a questão com a Bolívia. Também era
MXVWDVXDFUtWLFDTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHSUHSDUDomRGHUHFXUVRVKXPDQRV
e organizacionais, sem os quais as armas compradas seriam de pouca
valia. Mais, ainda, era compreensível o alerta para o risco dessas compras
dependerem dos conselhos técnicos argentinos. Se Eligio pecava por não
buscar aquela mediação de seus dois poderosos vizinhos, também era
certo que o Paraguai não a poderia esperar desarmado, sob pena de ser
surpreendido indefeso pela Bolívia. O presidente paraguaio era, ainda,
pressionado pela opinião pública, induzida a uma atitude intransigente
pela imprensa e pelo ambiente mental, envenenado por posturas de
HQIUHQWDPHQWRH[HQRÀOLDLQFXOFDGDVSHORPRYLPHQWRORSL]WD
959
960
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Id., muy confidencial, Paris, 1.12.1925. Ibid.
Id., ibid.
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Também Rodrigues Alves propôs ação mediadora do Brasil, em
FRQMXQWR FRP ´QRVVRV DPLJRV DUJHQWLQRVµ (OH HUD VLPSiWLFR DR ODGR
paraguaio e acreditava que, iniciada a negociação, talvez o governo
$\DODVHGLVSXVHVVHDFRQFHGHUXPDVDtGDj%ROtYLDSDUDRULR3DUDJXDL
DLQGD TXH QmR IRVVH DTXHOD SOHLWHDGD ² GH ´IRUPD H[FHVVLYDµ ² SRU /D
3D] DSDUHQWHPHQWH j DOWXUD GR )RUWH 2OLPSR $ PHGLDomR DUJHQWLQR
brasileira era necessária, segundo Rodrigues Alves, para respaldar o
JRYHUQR SDUDJXDLR SHUDQWH D RSLQLmR S~EOLFD (OLJLR $\DOD ÀFDULD HP
SRVLomR´SHULJRVtVVLPDµVHÀ]HVVHTXDOTXHUFHVVmRWHUULWRULDOj%ROtYLD
SRUPDLVtQÀPDTXHIRVVHGHYLGRjLQWUDQVLJHQWHRSRVLomRSRUSDUWHGD
opinião pública964.
1R5LRGH-DQHLURSRUVXDYH])pOL[3DFKHFRWUDWRXGDGLYHUJrQFLD
boliviano-paraguaia com o representante paraguaio Rogélio Ibarra. O
chanceler Bordenave demonstrou a Rodrigues Alves sua satisfação pelo
interesse brasileiro no assunto. O chanceler paraguaio, nessa ocasião,
FRQYHUVRX´FRPFHUWRFXLGDGRHTXHPVDEHPHVPRVHFRPUHFHLRGHTXH
HVWHMDPRVDMXGDQGRDVSUHWHQV}HVEROLYLDQDVQRULR3DUDJXDLµ,VWRSRUTXH
R 3DUDJXDL HVWDYD ´DODUPDGRµ FRP RV SURWRFRORV DVVLQDGRV SRU %UDVLO H
Bolívia em complementação ao Tratado de Petrópolis965.
Dois meses antes, em 3 de setembro, Brasil e Bolívia assinaram
quatro protocolos, dois no Rio de Janeiro e outros dois em La Paz. Esses
documentos resolviam aspectos não solucionados pelos tratados de 1867
e 1903, que estabeleceram as fronteiras entre os dois países. Os protocolos
GH/D3D]À[DYDPDIURQWHLUDHQWUHRDQWLJRPDUFRGHOLPLWHGH4XDWUR
Irmãos e a cabeceira do rio Verde, em Mato Grosso, e repartiam as ilhas
GRULR0DGHLUDGHVGHDFRQÁXrQFLD%HQL0DPRUpDWpDIR]GHVHXDÁXHQWH
$EXQDQ8PGRVSURWRFRORVGR5LRGH-DQHLURHUDFRPSOHPHQWDUDRDFRUGR
de 10 de fevereiro de 1911, visando demarcar a fronteira na bacia do rio
$PD]RQDVSRUWHUVHYHULÀFDGR´DLPSUDWLFDELOLGDGHGDGHPDUFDomRGH
FHUWRWUHFKRGDPHVPDQRVWHUPRVGR7UDWDGRGH3HWUySROLVµ&RQWXGR
o que preocupava o chanceler paraguaio, era o outro protocolo, que
determinava que Brasil e Bolívia aplicassem o dinheiro que ainda tivessem
que despender na execução daquele Tratado de 1903, na construção de uma
via férrea destinada a ligar a cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra,
j UHJLmR GR 0DWR *URVVR Mi DOFDQoDGD SHORV WULOKRV GD (VWUDGD GH )HUUR
Noroeste do Brasil. Com tal ligação, tornar-se-ia possível o entroncamento
da rede ferroviária brasileira ao sistema ferroviária pan-americano966.
964
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&RP ´MHLWRµ 5RGULJXHV $OYHV GHPRQVWURX D %RUGHQDYH TXH
WDLV SURWRFRORV QDGD WLQKDP D YHU FRP R &KDFR 2 GLSORPDWD DÀUPRX
que a estrada de ferro ligando Mato Grosso a Santa Cruz de la Sierra
HUD XP ´YHOKR SHQVDPHQWRµ GH OLJDU 3RUWR (VSHUDQoD DR 3DFtÀFR (VVH
entroncamento com ferrovia boliviana, bem como o projeto de ligação
ferroviária com o Paraguai, via Guairá, esclareceu Rodrigues Alves ao
chanceler paraguaio, faziam parte do sistema de comunicação que o Brasil
SHQVDYDLPSODQWDU´HPYLUWXGHGHQHFHVVLGDGHVPDLVGHRUGHPHFRQ{PLFD
>GR@TXHSROtWLFDµ967.
1mRKRXYHSRUpPQRÀQDOGHTXDOTXHUQHJRFLDomREROLYLDQR
-paraguaia sobre o Chaco e a Legação brasileira registrou a dedicação
com que o governo Ayala organizava suas forças armadas. Haviam sido
HQYLDGRV Ki PDLV GH GRLV DQRV TXDWUR RÀFLDLV SDUD HVWXGDU HP HVFRODV
militares do Chile e da França, os quais em breve retornariam ao Paraguai,
sendo substituídos por outros. Também tinham sido contratados vários
RÀFLDLV UXVVRV GR DQWLJR ([pUFLWR F]DULVWD GHQWUH RV TXDLV R JHQHUDO
%DODLHIIHXPRÀFLDOGH0DULQKDRFRPDQGDQWH7XPDQRIILQVWUXWRUHVQD
Escola Militar paraguaia, que também estiveram no Chaco assessorando
em obras de defesa. Estava, ainda, por chegar, a Missão Militar Francesa,
FRPSRVWDGHTXDWURRÀFLDLVFRQWUDWDGDSDUDFRRSHUDUFRPR(VWDGR0DLRU
paraguaio na reorganização do Exército968.
O Paraguai reforçava não só o Exército, mas também a Marinha,
mediante reparações de seus equipamentos e a construção de lanchas
de pequeno calado para operar em riachos menores. Cuidava-se
WDPEpPGDVFRPXQLFDo}HVFRQVWUXLQGRVHOLQKDVWHOHJUiÀFDVDRQRUWH
FRORFDQGRVH HP FRQWDWR WHOHJUiÀFR R &KDFR FRP R UHVWR GR SDtV
Rodrigues Alves acreditava que Eligio Ayala cuidaria da defesa sem
FRPSURPHWHUDVLWXDomRÀQDQFHLUDSDUDJXDLD(VWDVHJXQGRRGLSORPDWD
EUDVLOHLUR HUD ´GDV PHOKRUHVµ JUDoDV DR ´DOWR WLQR DGPLQLVWUDWLYRµ
do presidente. Se Eligio Ayala persistisse em sua política, escreveu
Rodrigues Alves, o Paraguai prosperaria. Apenas dois anos de paz no
SDtVMiWLQKDPVLGRVXÀFLHQWHVSDUDGDUDOHQWRDRVHPSUHHQGHGRUHVTXH
permaneciam, porém, receosos de novas perturbações na ordem interna
que prejudicassem suas atividades969.
No plano internacional, destacou Rodrigues Alves, tudo girava em
torno da Argentina. O Brasil contava pouco para o Paraguai, quer por não
proporcionar facilidades de transporte entre os dois países, quer por não
967
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PDQWHUÁX[RFRPHUFLDOLPSRUWDQWH4XDQWRDRSULPHLURDVSHFWRDTXHOH
GLSORPDWDUHDÀUPRXDVFUtWLFDVDRSUHFiULRVHUYLoRGR/OR\G%UDVLOHLURQD
região. Quanto ao comércio, a denúncia pelo governo paraguaio em 1898
GR 7UDWDGR GH /LYUHFRPpUFLR FRP 0DWR *URVVR FDXVDUD D GHFDGrQFLD
econômica do norte do país. A produção do sul mato-grossense, como
a erva-mate da Matte Larangeira, para ser levada ao Prata, fora desviada
SDUDR$OWR3DUDQiEHQHÀFLDQGRDFLGDGHDUJHQWLQDGH3RVDGDV970.
No Paraguai ansiava-se por um novo tratado comercial com o
Brasil. Este seria útil para regularizar o comércio na fronteira, que, ao
realizar-se quase todo sob forma de contrabando, trazia prejuízo. Grande
parte da erva-mate exportada pelo Paraguai, talvez uns dois milhões
de quilos, provinha, na verdade, de Mato Grosso, onde paraguaios
também roubavam gado. Tais fatos somente eram possíveis devido ao
´DEDQGRQRµ HP TXH R %UDVLO GHL[DUD R 3DUDJXDL IDWR TXH EHQHÀFLDYD
apenas a Argentina971.
Para Rodrigues Alves a situação do Brasil no Paraguai era melhor
GR TXH VH SRGHULD HVSHUDU DR VH FRQVLGHUDU R FRPpUFLR ELODWHUDO RÀFLDO
LQVLJQLÀFDQWH R SpVVLPR VHUYLoR SUHVWDGR SHOR /OR\G EUDVLOHLUR H D
LQH[LVWrQFLDGHXPDFRPXQLFDomRIHUURYLiULDHQWUHRVGRLVSDtVHV/HPEURX
o diplomata que o projeto de convenção sobre o estabelecimento dessa
ligação ferroviária estava com o ministro paraguaio no Rio de Janeiro há
mais de um ano e que quando este partira para a capital carioca tinha
instruções de seu governo de negociar sua assinatura972.
O Paraguai, escreveu Rodrigues Alves, desenvolver-se-ia no dia
em que contasse com outras saídas para o mar, além do porto de Buenos
Aires. Com essa possível nova realidade, argumentou o representante
brasileiro, a própria Argentina lucraria, pois um vizinho pobre constitui
FDUJD SHVDGD PDV TXDQGR R YL]LQKR SURVSHUD EHQHÀFLD D WRGRV 'Dt R
Brasil dever desejar a prosperidade do Paraguai e esforçar-se por ajudá-lo
HPVXDVGLÀFXOGDGHV´DSUR[LPDQGRQRVGHOHFRPQRVVRVWULOKRV>@TXH
DEULUmRQRYRVKRUL]RQWHVDHVWDSHTXHQDHSREUH1DomRµ973.
(VVD OLJDomR IHUURYLiULD HP 3RQWD 3RUm HVFUHYHULD QR ÀQDO GH
-RVp7RPiV1DEXFRGH*RXYrDVXFHVVRUGH5RGULJXHV$OYHVVHULD
GHFLVLYD SDUD D LQÁXrQFLD EUDVLOHLUD VREUH R QRUWH SDUDJXDLR (VWD ]RQD
DÀUPRX1DEXFRGH*RXYrDHUDD~QLFDRQGHR%UDVLOSRGHULDFRPSHWLU
FRPD$UJHQWLQDTXHGRPLQDYD´LQFRQWHVWDYHOPHQWHµRVXOGRSDtV$
]RQDQRUWHHVWDYDLVRODGDGDLQÁXrQFLDDUJHQWLQDHQHODRFOLPDHUDPDLV
970
971
972
973

Id., of. conf. 15, 2a. sec., Assunção, 31.12.1925. Ibid.
Id., ibid.
Id.
Id.
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ameno e a terra de maior fertilidade. Era a região preferida pelas empresas
norte-americanas interessadas na pecuária, no comércio de madeiras, de
erva-mate, de tanino e de outros produtos primários974.
A característica amistosa nas relações brasileiro-paraguaias não se
UHVWULQJLDPQRÀQDOGHDRSODQRHVWDWDO$PSOLDUDPVHRVFRQWDWRV
FXOWXUDLV OLPLWDGRV DWp HQWmR j SUHVHQoD GH HVWXGDQWHV GR 3DUDJXDL QR
Rio de Janeiro, com a excursão, em novembro desse ano, de cerca de
130 escoteiros paraguaios ao Brasil. Escreveu Rodrigues Alves que essa
visita dos boy scoutsHUDXPD´RSRUWXQLGDGHPDJQtÀFDSDUDQRVID]HUPRV
FRQKHFLGRV H HVWLPDGRVµ 6ROLFLWRX DWHQomR HVSHFLDO QD UHFHSomR D XP
GRV OtGHUHV GD H[FXUVmR R 'U $OEHUWR 6FKHQRQL ÀJXUD GH GHVWDTXH H
Professor na Faculdade de Medicina em Assunção, desejoso de conhecer
a organização hospitalar brasileira e visitar institutos de pesquisa975. O
Itamaraty cuidou para que a visita dos escoteiros fosse um sucesso.
8WLOL]DQGRVH GD OLJDomR ÁXYLDOIHUURYLiULD HQWUH RV GRLV SDtVHV
os escoteiros paraguaios tomaram trem especial da ferrovia Noroeste do
%UDVLOHFKHJDUDPHPGHQRYHPEURjFLGDGHGH6mR3DXOR1HVWDIRUDP
recebidos com festas pela Associação dos Escoteiros Baden Powell, sendo
homenageados, quatro dias depois, em ato realizado na Praça da Sé, a
principal da cidade, e, na mesma noite, homenageados no Clube Atlético
Paulistano, da elite local. Os escoteiros paraguaios visitaram indústrias e
autoridades paulistas e partiram no dia 24 para o Rio de Janeiro, em trem
HVSHFLDORIHUHFLGRSHORJRYHUQR)HGHUDO1HVVDRFDVLmR´GHUDPVHYLYDVH
XUUDVµDR3DUDJXDLHDRVHVFRWHLURVGHDPERVRVSDtVHVVREDDQLPDomRGD
música tocada pela banda da Força Pública de São Paulo976.
No Rio de Janeiro, o governo brasileiro hospedou os escoteiros
paraguaios no Pavilhão Italiano, construído durante a Exposição do
&HQWHQiULR GD ,QGHSHQGrQFLD $ SURJUDPDomR GRV YLVLWDQWHV LQFOXLX
conhecer os encouraçados São Paulo e Minas Gerais; visitar pontos
turísticos da cidade; visitar Petrópolis e almoçar no Fluminense Footbal
Club. No almoço, Mozart Lago, representando o ministro da Justiça,
OHYDQWRX XP EULQGH DR SUHVLGHQWH $\DOD H DÀUPRX TXH RV HVFRWHLURV
DR YROWDUHP DR 3DUDJXDL WHVWHPXQKDULDP R SDFLÀVPR GRV EUDVLOHLURV D
SRQWRGHD&RQVWLWXLomRGHWHUPLQDUTXHRVFRQÁLWRVLQWHUQDFLRQDLVIRVVHP
resolvidos por arbitragem977.
974
975
976

977

GOUVÊA para MANGABEIRA, “Relatório de 1927 - Confidencial”, Assunção, 13.1.1928. Id., 201-4-1.
ALVES para PACHECO, carta particular, Assunção, 14.10.1925. id., 201-3-12.
“Escotismo - a visita dos Escoteiros paraguayos”; “Escotismo - Os Escoteiros Paraguayos em S. Paulo”; “Os Escoteiros
Paraguayos em S. Paulo” e “Escoteiros Paraguayos”. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 (p. 11); 22 (p. 7); 24 (p. 6) e
25.11.1925 (p. 5). BN, Micr. PR-SPR-2.
“Escoteiros Paraguayos - Sua Chegada hoje ao Rio” e “Chegaram hontem os escoteiros paraguayos”. O Paiz, Rio de
Janeiro, 23 e 24 (edição única - p. 4) e 25.11.1925. BN, Micr. PR-SPR-6(142). “Escoteiros Paraguayos - Sua Chegada

317

FRANCISCO DORATIOTO

Do Rio de Janeiro, os escoteiros paraguaios retornaram a seu país
por navio, com escalas em Santos, São Francisco e no porto de Rio Grande.
Os cuidados do governo brasileiro ao recepcioná-los produziram seus
HIHLWRV8PGRVOtGHUHVGHVVDH[FXUVmR&pVDU/ySH]0RUHLUDHORJLRXHP
carta particular, a recepção de seus escoteiros no Brasil. Escreveu ele que,
´UHÁH[LRQDQGRVHUHQDPHQWHµQmRKDYLDG~YLGDVGHTXHQR%UDVLOH[LVWLD
XPDJUDQGHVLPSDWLDHPUHODomRDR3DUDJXDL´QmRDSHQDVSRUSDUWHGR
PXQGRRÀFLDOPDVWDPEpPSHORSUySULRSRYRµ978.
$V ÁXLGDV UHODo}HV HQWUH RV JRYHUQRV $UWKXU %HUQDUGHV H (OLJLR
$\DODSHUPLWLUDPDRSULPHLURVROLFLWDURDSRLRSDUDJXDLRjUHLYLQGLFDomR
brasileira de um lugar permanente no Conselho da Liga das Nações.
O governo paraguaio prometeu esse apoio, mas seu representante em
*HQHEUD 5DPyQ &DEDOOHUR DJLX GH PRGR GLVWLQWR ´VHPSUH G~SOLFH H
DR VHUYLoR GH %ULDQGµ979. Alertada para o fato pela Legação brasileira, a
&KDQFHODULD SDUDJXDLD WHOHJUDIRX D HVVH VHX UHSUHVHQWDQWH UDWLÀFDQGR D
instrução anterior. Caballero, contudo, não alterou seu comportamento, o
que levou a nova consulta brasileira ao chanceler Enrique Bordenave sobre
R DVVXQWR %RUGHQDYH UHDÀUPRX R DSRLR SDUDJXDLR j SRVLomR EUDVLOHLUD
na Liga das Nações e informou que Ramón Caballero era Encarregado
GH 1HJyFLRV HP 3DULV WHQGR LGR j *HQHEUD DSHQDV SDUD SDUWLFLSDU GD
$VVHPEOHLDGD/LJDHTXH´HVVHUDSD]HVWiHXURSHL]DGRHYrDVFRLVDVGH
XPSRQWRGHYLVWDGLVWLQWRGRQRVVRµ980.
Aparentemente Bordenave era sincero e assim entendeu o
representante brasileiro em Assunção. A precariedade de funcionamento
do Ministério de Relações Exteriores paraguaio tornava crível que um
representante seu, em posto distante, e tratando de assunto que não
despertava maior interesse para seu país, se deixasse guiar por opinião
pessoal, contrariando instruções, sem ser demitido. Tanto é assim que
em março de 1926, a Comissão de Diplomacia do Senado, dominada pelo
RÀFLDOLVPR GHVDSURYRX D DWXDomR GH 5DPyQ &DEDOOHUR HP *HQHEUD H
lamentou que ele não tivesse apoiado a Delegação brasileira981.
O fato constituiu o registro mais importante nas relações Brasil3DUDJXDLQRÀQDOGRJRYHUQR$UWKXU%HUQDUGHV(VWHVHPSUHFRQWRXFRP

978

979
980

981

a esta Capital”; “Escoteiros Paraguayos - Visita aos Couraçados ‘S. Paulo’ e ‘Minas Gerais’” e “Escoteiros Paraguayos”.
Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 25 (p. 2); 26 (p. 2) e 30.11.1925 (p. 1). BN, Micr. PR-SPR-1(459).
César LÓPEZ MOREIRA para Rogélio IBARRA, representante paraguaio no Brasil, Assunção, 18.1.1926. Archivo Rogélio
Ibarra, APMPV.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 22, Rio de Janeiro, 13.5.1926. AHI, MDBATR, 202-2-1.
ALVES para PACHECO, tel. cifr. s/nº, Assunção, 25.9.1925. Idem, MDBATE, 202-1-13. Mario Costa GUIMARÃES, encarregado
de negócios interino, para PACHECO, Tels. Cifr. 20, 23 e 26, Assunção, 17.2; 5 e 17.3.1926. Idem, 202-1-14. Id., of.
10, 2a. sec., Assunção, 1.7.1926. Id., MDBAOE, 201-3-12.
GUIMARÃES para EXTERIORES, tels. cifr. conf. 28 e 36, Assunção, 23.4 e 17.6.1926. Id., MDBATE, 202-1-14.
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a boa voQWDGH GDV DXWRULGDGHV SDUDJXDLDV QD UHSUHVVmR j DWXDomR GH
revolucionários brasileiros em território guarani e, ainda, a disposição de
Assunção em estabelecer uma ligação ferroviária com o Brasil. Preocupado
com a situação interna brasileira, Bernardes manteve postura diplomática
acanhada em relação ao Paraguai, em contraste com o dinamismo da
administração anterior, de Epitácio Pessoa. De fato, o Itamaraty pouco
aproveitou ou respaldou, com atos concretos, a tentativa de Eusebio
Ayala e de Eligio Ayala de direcionar a política externa paraguaia para
um equilíbrio entre Brasil e Argentina. Entre 1922 e 1926, a diplomacia
brasileira não tomou iniciativa de maior alcance nas relações bilaterais,
quer para providenciar a ligação ferroviária, quer para criar condições
SDUD D UHGXomR GD GHSHQGrQFLD SDUDJXDLD GD $UJHQWLQD 'HSHQGrQFLD
que se aprofundou com o apoio secreto argentino aos preparativos do
Paraguai para enfrentar uma guerra contra a Bolívia.

b) A ofensiva diplomática do novo governo brasileiro
/RJRDSyVDSRVVHGH:DVKLQJWRQ/XtVQD3UHVLGrQFLDIRLWURFDGRR
representante brasileiro em Assunção. Rodrigues Alves partiu em janeiro
de 1926 após ter realizado um hábil e, dentro das limitações do governo
Arthur Bernardes, profícuo trabalho. Durante o ano de 1926 a Legação
EUDVLOHLUDIRLFKHÀDGDSRU(QFDUUHJDGRVGH1HJyFLRVLQWHULQRV0DULRGD
&RVWD *XLPDUmHV GH MDQHLUR D DJRVWR H *XVWDYR GH 9LDQQD .HOVFK (P
GHMDQHLURGHRGHSXWDGRIHGHUDO-RVp7RPiV1DEXFRGH*RXYrD
assumiu o cargo de ministro Plenipotenciário em Assunção.
1DEXFR GH *RXYrD WLYHUD H[SHULrQFLD GLSORPiWLFD DQWHULRU
Após a rebelião de São Paulo contra o governo Arthur Bernardes,
em 1924, os rebeldes gaúchos penetraram, em diversas ocasiões, no
8UXJXDLSURYRFDQGRUHFODPDo}HVGLSORPiWLFDVGRJRYHUQRGHVVHSDtV
3DUD WUDWDU GR DVVXQWR 1DEXFR GH *RXYrD IRL HQYLDGR FRPR 0LQLVWUR
Plenipotenciário em Missão Especial a Montevidéu, onde, em 14 de
janeiro de 1925, assinou um Protocolo com o governo uruguaio criando
FRQGLo}HVSDUDDDVVLQDWXUDGRLVPHVHVGHSRLVGHXP&RQYrQLR(VWH
GHWHUPLQRX ´QRUPDV LQYDULiYHLVµ SHODV TXDLV DV DXWRULGDGHV GRV GRLV
países deviam se pautar, em caso de alteração de ordem interna em um
deles, de modo a evitar que o território de um deles fosse utilizado por
rebeldes como base contra outro982.
982

Relatório do Ministério das Relações Exteriores, v. I, 1925, p. 66.
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2PDQGDWRGHGHSXWDGRGH1DEXFRGH*RXYrDWHUPLQRXSRXFR
DQWHV GH DVVXPLU VXD IXQomR GLSORPiWLFD QR 3DUDJXDL 7UrV GLDV DQWHV
GRÀQDOGDVVHVV}HVGD&kPDUDGH'HSXWDGRVHOHDSUHVHQWRXSURMHWRGH
lei autorizando o governo brasileiro a contribuir com mil conto de réis
para as vítimas do ciclone que havia arrasado a cidade paraguaia de
(QFDUQDFLyQ2SURMHWRGHOHLQmRIRLDSURYDGRSHOD&kPDUDPDVUHVXOWRX
em simpatias ao autor no Paraguai, onde foi recebido como amigo do
país. Posteriormente o representante paraguaio no Rio de Janeiro, Rogélio
,EDUUDLURQL]RXHVVHIDWRDÀUPDQGRTXH1DEXFRGH*RXYrDSOHLWHDUDH
QmR FRQVHJXLUD D FKHÀD GH XPD UHSUHVHQWDomR GLSORPiWLFD QD (XURSD
$GHPDLVDÀUPRX,EDUUDDTXHOHSURMHWRGHOHLIRUDDSUHVHQWDGRWHQGRHP
vista sua possível rejeição983.
$R DVVXPLU D 3UHVLGrQFLD :DVKLQJWRQ /XtV LPSOHPHQWRX XPD
bem-sucedida reforma monetária, estabilizando a moeda. Durante seu
JRYHUQR DV ÀQDQoDV S~EOLFDV IRUDP VDQHDGDV H FRP D SD] LQWHUQD H D
alta dos preços internacionais do café, o Brasil teve, entre 1926 e 1929,
um surto de prosperidade984. Na política externa, durante seu governo
houve a demarcação de trechos imprecisos de fronteira, inclusive com o
Paraguai e a criação de serviços econômicos e comerciais, para coleta e
divulgação de informações nessa área. Buscou-se, em esforço coordenado
entre os Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura, promover
a imigração, obter informações sobre o crédito externo e dinamizar as
exportações985. Quanto a estas se via a América do Sul como potencial
mercado para os manufaturados brasileiros986.
A dinamização da política externa brasileira também repercutiu
QDVUHODo}HVFRPR3DUDJXDL1DEXFRGH*RXYrDSDUWLXGR5LRGH-DQHLUR
com instruções precisas para reativar a escala em Assunção da linha do
Lloyd Brasileiro que unia o Prata a Corumbá, no Mato Grosso, e promover
DOLJDomRIHUURYLiULDHWHOHJUiÀFDHQWUHRVGRLVSDtVHV2GHVHQYROYLPHQWR
GRVPHLRVGHWUDQVSRUWHDÀUPRXHVVHGLSORPDWDDWHQGLDDRREMHWLYRGH
expansão comercial brasileira em relação ao Paraguai987.
Em 1927 o comércio exterior paraguaio fora superavitário,
exportando 14.282.040 pesos-ouro e importando 11.977.766. O maior
983
984
985
986

987

Rogélio IBARRA para o chanceler Enrique BORDENAVE, Rio de Janeiro, 14.10.1926. Archivo Rogélio Ibarra, APMPV.
BELLO, José Maria. História da República. 7. ed. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1976, pp. 266-268.
CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. São Paulo, Editora Ática, 1992, p. 209-210.
CARVALHO, Ronald. Relatório Reservado sobre a Política Exterior do Brasil e dos Paizes da América do Sul, organizado
por ordem de sua excellencia o senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores pelo 1º official da Secretaria de Estado
Ronald de Carvalho. Rio de Janeiro, 1927, mimeografado, Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores - Brasília, p.
127.
GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. 17, Assunção, 12.4.1927. AHI, MDBAT, 202-1-15.

320

PARAGUAI: EQUILÍBRIO EXTERNO FRUSTRADO (1924-1936)

ÁX[RFRPHUFLDOHUDFRPD$UJHQWLQDSHVRVRXURGHH[SRUWDomR
e 4.009.115 de importação. Para o Brasil a exportação paraguaia foi de
apenas 7.782 pesos-ouro, constituindo-se de cigarros; charque; tabaco;
PHODoR HVVrQFLD GH petit-grain (utilizada na elaboração de perfumes);
farinha e polvilho988.
As estatísticas das exportações brasileiras para o Paraguai vinham
decrescendo desde 1923. Veja-se o quadro, com os valores expressos em
pesos-ouro:
1923 - 532.184
1924 - 228.381
1925 - 142.005
1926 - 100.737
1927 - 184.589989
7DLV Q~PHURV SRUpP DÀUPRX 1DEXFR GH *RXYrD HVWDYDP
´ORQJHµGHUHSURGX]LUDUHDOLGDGH$PDLRUSDUWHGDVYHQGDVEUDVLOHLUDV
ao Paraguai não eram contabilizadas, por serem contrabando feito a partir
de Mato Grosso, constituindo-se em gado, erva-mate e fardos de fumo. A
importação, pelo país guarani, de mate brasileiro não aparecia em qualquer
HVWDWtVWLFDRÀFLDOPDVRFRUULDVREUHWXGRSHODVORFDOLGDGHVGH3HGUR-XDQ
Caballero, Cerro Torin e Amambai, em quantidade superior a 3.000.000
quilos/ano, comprada ao preço de 39 a 42 pesos paraguaios por fardo de
10 quilos. A produção máxima de erva-mate, por parte do Paraguai, era
de 5.000.000 quilos/ano, enquanto o país exportava 8.000.000 de quilos/
DQR$OpPGLVVRDVH[SRUWDo}HVEUDVLOHLUDVGHWr[WHLVGHDOJRGmRHGHOm
calçados, utensílios agrícolas e artefatos de ferro chegavam ao Paraguai
por intermediários, de Buenos Aires, como se fossem de origem alemã,
francesa ou inglesa990.
As estatísticas demonstram que, de 1926 a 1928, entre 77 e 88% das
H[SRUWDo}HV SDUDJXDLDV HUDP GHVWLQDGDV j $UJHQWLQD (VVHV Q~PHURV
contudo, incluem mercadorias que, de Buenos Aires, eram reexportadas
para terceiros mercados. Somente em 1929 passou-se a discriminar a
mercadoria que efetivamente permanecia na Argentina daquela que
988
989
990

GOUVÊA para MANGABEIRA, “Relatório de 1927 - Confidencial”, Assunção, 13.1.1928. Idem, MDBAOE, 201-4-1.
Idem, of. 179, 2a. sec., Assunção, 18.9.1928. Ibidem, 201-4-2.
Id., ibid.
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se encontraYD HP WUkQVLWR &RQFOXLXVH HQWmR TXH HQWUH  H  GDV
exportações paraguaias eram destinadas exclusivamente ao mercado
argentino991.
Havia, portanto, perspectivas de comércio crescente entre Brasil
e Paraguai, desde que se desenvolvessem as comunicações físicas entre
os dois países. Coincidentemente, no Itamaraty, documento de análise
da política brasileira na América do Sul, de autoria de Ronald de
Carvalho, defendeu a construção de ligações ferroviárias com os países
YL]LQKRV (VWDV WHULDP ÀQDOLGDGH HFRQ{PLFD GH FULDU QRYRV PHUFDGRV
para produtos industriais brasileiros, e também geopolítica, facilitando
GHVORFDPHQWRV PLOLWDUHV EUDVLOHLURV FRP ÀQV GHIHQVLYRV 7DO GRFXPHQWR
chamou a atenção para o fato de que o presidente argentino Marcelo
$OYHDU´LQLPLJRYLJLODQWHGR%UDVLOµQmRDSHQDVFRPSUDUDDUPDPHQWRV
e realizara grandes obras militares ao longo da fronteira brasileira, como
também aumentara o número de tropas nessa região992.
Na análise de Ronald de Carvalho, o governo Alvear tinha planos
expansionistas, preparando-se para enfrentar o Brasil. O lado brasileiro,
SRU VXD YH] QmR HVWDYD SUHSDUDGR SDUD HQIUHQWDU XPD ´LQYHVWLGD VpULD
DUJHQWLQDµFDUHFHQGRGHHVWUDGDVGHIHUURHGHURGDJHPSDUDRWUDQVSRUWH
de tropas. A Argentina não só dispunha de tais meios, como também
FRQWURODYDPLOLWDUHFRPHUFLDOPHQWHRVULRV3DUDJXDL3DUDQiH8UXJXDL
(P FDVR GH JXHUUD HVFUHYHX &DUYDOKR ´QmR GHYHPRV GXYLGDUµ GH TXH
R 3DUDJXDL VH DOLDVVH j $UJHQWLQD SRLV R SDtV JXDUDQL ´SDUHFH PDLV
XPD SURYtQFLD DUJHQWLQD GR TXH XP (VWDGR VREHUDQRµ +DYLD DLQGD
hostilidade contra o Brasil não só por parte das camadas populares do
SRYRSDUDJXDLRPDVWDPEpPGDV´FODVVHVFXOWDVµ993.
Defendeu Ronald de Carvalho que se conectasse a Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil com uma ferrovia que chegasse a Concepción. Desse
modo o porto brasileiro de Santos seria ligado aos centros produtivos da
5HS~EOLFDGR3DUDJXDL´OLEHUWDQGRDGDVLPSRVLo}HVGH%XHQRV$LUHVµ994.
Tal iniciativa foi tomada já em fevereiro de 1927, quando Nabuco de
*RXYrD WUDWRX FRP R JRYHUQR SDUDJXDLR R WHPD GD OLJDomR IHUURYLiULD
que repercutiu positivamente nos jornais locais. Independentemente de
YLQFXODo}HVSROtWLFDVDLPSUHQVDDSRLRX´FDORURVDPHQWHµRSURMHWR995.
991
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995

LIVIERES GUGGIARI, Lorenzo N. El financiamiento de la defensa del Chaco; 1924-1935. Asunción: Arte Nuevo Editores,
1983, p. 21.
CARVALHO, pp. 12, 26.
Idem, pp. 27 e 40.
Id., p. 165.
GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. 14, Assunção, 31.2.1927. AHI, MDBAT, 202-1-15.
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1DEXFRGH*RXYrDFKHJRXDXP´SHUIHLWRHQWHQGLPHQWRµFRPR
presidente Eligio Ayala e o chanceler Enrique Bordenave sobre o tema.
Concordaram com a construção de estrada de ferro entre Concepción e
Pedro Juan Caballero, permitindo a conexação dos sistemas ferroviários
brasileiro e paraguaio em Ponta Porã. Em abril de 1927, do lado paraguaio,
existiam 30 quilômetros de trilhos, de bitola estreita, de Concepción
DWp9LOOD+RUTXHWDIDOWDQGRRXWURVTXLO{PHWURVGHWHUUHQRÀUPHH
quase plano, para atingir Pedro Juan Caballero. A concessão para essa
FRQVWUXomRIRUDGDGDjCompañia Industrial Comercial del Norte, que falira,
sendo seu acervo comprado pelo governo paraguaio, o qual queria
negociar a construção do trecho faltante. Enquanto isso, no Brasil, o
SUHVLGHQWH PDWRJURVVHQVH FRQFHGHX j &RPSDQKLD 5HGH 6XO GH 0DWR
Grosso a concessão para construir o ramal de 360 quilômetros, unindo
Ponta Porã a Campo Grande996.
Seriam, portanto, 548 quilômetros de trilhos entre Concepción
e Campo Grande, onde seriam conectados com a Noroeste do Brasil,
viabilizando a ligação do rio Paraguai com os portos de Santos e Rio
de Janeiro. A construção daqueles 548 quilômetros, destacou Nabuco
GH *RXYrD WUDULD YDQWDJHQV HVWUDWpJLFDV H FRPHUFLDLV SDUD R %UDVLO 1R
primeiro aspecto, permitiria ao Estado-Maior do Exército utilizar o trecho
do lado brasileiro para a defesa do sul mato-grossense. Do lado econômico,
QmRVyRSDtVJXDUDQLVHULDEHQHÀFLDGRDRURPSHURPRQRSyOLRGH%XHQRV
Aires sobre seu comércio exterior, mas também o Brasil, por servir a união
IHUURYLiULD GH FRPSOHPHQWR j QDYHJDomR EUDVLOHLUD GR ULR 3DUDJXDL $V
iJXDV GHVVD YLD ÁXYLDO EDL[DYDP QRV SHUtRGRV GH VHFD SUHMXGLFDQGR
gravemente o comércio da região, sendo a navegação entre Concepción e
Corumbá a mais problemática997.
4XDQWRjOLJDomRWHOHJUiÀFDHQWUHRVGRLVSDtVHVUHDOL]DGDHP%HOD
Vista, no Mato Grosso, seu funcionamento era precário desde meados de
1926. Apenas em janeiro do ano seguinte, contudo, a Chancelaria brasileira,
já na administração de Washington Luís, remeteu ao governo paraguaio
SURSRVWDGHFRQYrQLRWHOHJUiÀFR3HODSURSRVWDDVOLQKDVHWUDQVPLVVRUHV
WHOHJUiÀFRVSDUDJXDLRVVHULDPDGDSWDGRVHFRPSDWLELOL]DGRVWHFQLFDPHQWH
com as normas brasileiras998.
O governo paraguaio foi fortemente pressionado por companhias
WHOHJUiÀFDVHVWUDQJHLUDVDQmRDFHLWDURFRQYrQLRFRPR%UDVLO&HGHQGROKHV
996
997
998

Idem, ibidem.
Id., ibid.
PACHECO para GUIMARÃES, of. LA 2, Rio de Janeiro, 25.8.1926. AHI, MDBAD, 202-1-4. MANGABEIRA para GOUVÊA, of.
LA/1, Rio de Janeiro, 13.1.1927. Idem, ibidem, 202-1-5. GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. 17, Assunção, 12.4.1927.
Id., MDBAT, 202-1-15.
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parcialmente, a Chancelaria paraguaia apresentou ao Itamaraty a
FRQWUDSURSRVWD SHOD TXDO R 3DUDJXDL WHULD WUrV DQRV SDUD HP HWDSDV
H[HFXWDUDTXHODVDGDSWDo}HV1DEXFRGH*RXYrDGHIHQGHXDWHVHGHTXH
o Brasil deveria aceitar a alteração proposta, o que foi feito, em nome do
´HVStULWRGHFRQFLOLDomRµHGDQHFHVVLGDGHGHVHFRQVROLGDUSURQWDPHQWHD
OLJDomRWHOHJUiÀFD999.
(PGHRXWXEURGH1DEXFRGH*RXYrDDVVLQRXR&RQYrQLR
7HOHJUiÀFRHP$VVXQomR)LFRXGHWHUPLQDGRTXHRSRQWRGHHQFRQWURGDV
GXDV UHGHV WHOHJUiÀFDV HUD %HOD 9LVWD WHQGR R %UDVLO VH FRPSURPHWLGR
para agilizar as comunicações entre os dois países, instalar aparelhos
impressores rápidos, desde o Rio de Janeiro até Corumbá, bem como linha
simples de transmissão entre Bela Vista, Aquidauana e Corumbá e linha
GXSODHQWUH&DPSR*UDQGHH8EHUDED2%UDVLOHVWDEHOHFHULDDLQGDXPD
HVWDomR UDGLRWHOHJUiÀFD SRWHQWH HP &XLDEi GHVWLQDGD D ID]HU D OLJDomR
entre o Rio de Janeiro e Assunção, onde o governo paraguaio instalaria
RXWUDHVWDomRFRPLGrQWLFDVFDUDFWHUtVWLFDV(PVHWHPEURGRDQRVHJXLQWH
1DEXFRGH*RXYrDDVVLQRXDUDWLÀFDomRGR&RQYrQLR7HOHJUiÀFR1000.
(PUHODomRjOLQKDGR/OR\G%UDVLOHLURMiHPD&RPSDQKLD
Comercial Americana, com negócios em Assunção, solicitou que seus
QDYLRVÀ]HVVHPHVFDODHP$VVXQomR$UHVSRVWDGR0LQLVWpULRGH9LDomRH
Obras Públicas do Brasil foi negativa, pois as leis paraguaias exigiam que
os navios estrangeiros utilizassem práticos locais ao entrar e sair do porto
assuncenho. As embarcações do Lloyd seriam obrigadas, desse modo, a
levar esses práticos desde Humaitá, onde embarcavam, até Assunção e
GHVWDDWp&RUXPEiRPHVPRRFRUUHQGRQRFDPLQKRLQYHUVR7DOH[LJrQFLD
DUJXPHQWRXDTXHOH0LQLVWpULRLPSOLFDULDHPVLJQLÀFDWLYRHLQMXVWLÀFDGR
{QXVÀQDQFHLURSDUDRVQDYLRVGR/OR\GSRLVQDYHJDYDPFRPVHXVSRU}HV
cheios, não dispondo de espaço para carregar mercadorias em Assunção.
Na viagem direta para Corumbá, essas embarcações tinham seus custos
UHGX]LGRVDRXWLOL]DUVHGHSUiWLFRVGDÁRWLOKDGH0DWR*URVVRGD0DULQKD
de Guerra brasileira1001.
2DVVXQWRYROWRXDVHUWUDWDGRQRÀQDOGHTXDQGRR/OR\G
GHFLGLX TXH GRLV YDSRUHV IDULDP HVFDOD HP $VVXQomR SDUD DWHQGHU ´RV
LQVLVWHQWHVSHGLGRVGRFRPpUFLRLPSRUWDGRUHH[SRUWDGRUµGR3DUDJXDL
Condicionava-se, porém, a realização dessas escalas a que esses vapores
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 89, 2a. sec., Assunção, 25.4.1927. Id., MDBOE, 201-3-13. MANGABEIRA para GOUVÊA,
of. LA/6, Rio de Janeiro, 22.8.1927. Id., MDBAD, 202-1-5.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 201, 2a. Sec., Assunção, 18.10.1927. Id., MDBAOE, 201-3-14. Idem, of. 172, 2a. Sec.,
Assunção, 11.9.1928. Ibidem, 201-4-2.
1001
Raul Adalberto de CAMPOS, Diretor-Geral dos Negócios Comerciais e Consulares, para ALVES, of. LA 2112/2, Rio de
Janeiro, 11.8.1925. Ibid., MDBAD, 202-1-4.
999

1000
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UHFHEHVVHPIDFLOLGDGHVLGrQWLFDVjTXHODVRXWRUJDGDVDQDYLRVDUJHQWLQRV
8PD GHODV HUD D GH HPEDUFDU SUiWLFRV VRPHQWH QD FRQÁXrQFLD GR ULR
Pilcomayo, no destacamento de Itá-Enramada, já próximo de Assunção,
enquanto os demais navios estrangeiros os embarcavam em Humaitá,
logo após ingressarem no Paraguai. O presidente Eligio Ayala atendeu
esse pedido1002.
$ LQFRPSHWrQFLD DGPLQLVWUDWLYD GR /OR\G SRUpP FRQWLQXDYD D
mesma. A empresa recusou-se a reconhecer dívidas com comerciantes
paraguaios, grande parte delas herdadas da extinta Companhia Minas e
Viação de Mato Grosso, havendo outras, contraídas anteriormente, quando
os navios do Lloyd faziam escala em Assunção. A nova linha dessa estatal
brasileira somente poderia ser inaugurada após resolver essa questão,
sob pena de o primeiro navio do Lloyd que aportasse em Assunção ser
apreendido pelas autoridades judiciais locais. A dívida, segundo o agente
ORFDOGR/OR\GHUDGH´SRXFDPRQWDµHR,WDPDUDW\JHVWLRQRXSDUDTXHR
Lloyd a quitasse. Isso, porém, não ocorreu até o momento da inauguração
da nova linha em 31 de julho de 1927, mas os dois navios que se seguiram
QmRÀ]HUDPHVFDODQDFLGDGH1003.
Na realidade a linha do Lloyd com essa escala passou a ser feita
SRUWUrVSHTXHQRVYDSRUHVPLVWRVSDUDFDUJDHSDVVDJHLURVLQDGHTXDGRV
6HXV JXLQGDVWHV QmR FRQVHJXLDP HUJXHU WRUDV GH PDGHLUD VLJQLÀFDWLYR
produto de exportação do Paraguai, de transporte fácil e seguro e que
pagava frete compensador. Como barcos de passageiros, esses vapores
GHL[DYDP PXLWR D GHVHMDU H ´VmR HP WXGR LQIHULRUHV DRV GD Compañia
Argentinaµ (VWD RSHUDYD FRP QDYLRV GLIHUHQFLDGRV SDUD SDVVDJHLURV H
para carga1004.
'HLQFRHUrQFLDQRHQWDQWRQmRVHSRGLDDFXVDUR/OR\GSRVWRTXH
HPRSHUDYDQDUHJLmRFRPDPHVPDLQFRPSHWrQFLDGRSDVVDGR1HVVH
ano, seus navios jamais operaram com carga completa entre Montevidéu e
0DWR*URVVRH´QXQFDµOHYDUDP´XPDVyFDUJDD$VVXQomRµ1DVHJXQGD
PHWDGHGHDDJrQFLDGR/OR\GHP$VVXQomRÀFRXVHPIXQGRVSRUPDLV
GHWUrVPHVHVGHL[DQGRGHVDOGDUGtYLGDVMXQWRDIRUQHFHGRUHV2VEDQFRV
GDSUDoDUHFXVDYDPVHDRSHUDUFRPHVVDHPSUHVDPHVPRHPVDTXHVj
YLVWD 7DO FLUFXQVWkQFLD DJUDYDGD SHOR GHVFRQWHQWDPHQWR GRV SUHMXt]RV
que tiveram com a Companhia Minas e Viação de Mato Grosso, levou os
1002

1003

1004

Raul Adalberto de CAMPOS para KELSCH, encarregado de negócios Interino, of. LA 3843/2, Rio de Janeiro, 13.12.1926.
Ibid. GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. 20, Assunção, 17.2.1927. Id., MDBAT, 202-1-15.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 40, 2a. sec., Assunção, 16.2.1927. Id., MDBAOE, 201-3-13. EXTERIORES para BRASLEG-A,
tel. cifr. 24, Rio de Janeiro, 15.3.1927. Id., MDBAT, 202-1-15. GOUVÊA para EXTERIORES, tels. s/nº e 24, Assunção,
1 e 2.8.1927. Id., ibidem. GOUVÊA para MANGABEIRA, “Relatório de 1927-Confidencial”, Assunção, 13.1.1928. Id.,
MDBAOE, 201-4-1.
Idem, ibid.
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agentes que trabalhavam com o Lloyd em Assunção a não renovarem seus
contratos de representação. O quadro era ainda mais difícil devido a fator
alheio ao Lloyd, que era o de os maiores exportadores paraguaios para a
Europa não contarem com agentes em Montevidéu. Portanto, neste porto
os exportadores não podiam fazer o transbordo de suas mercadorias das
HPEDUFDo}HV GR /OR\G SDUD RV QDYLRV WUDQVRFHkQLFRV VHQGR REULJDGRV
a utilizar o porto de Buenos Aires, portanto os serviços da Compañia
Argentina de Navegación1005.
A Legação argentina em Assunção constatou que a posição da
Compañia Argentina de Navegación não estava ameaçada, pois os navios
do Lloyd eram poucos, mal tripulados e pior administrados. Nabuco de
*RXYrDH´VHXVDPLJRVSDUDJXDLRVµHVFUHYHXRUHSUHVHQWDQWHDUJHQWLQR
apresentavam as concessões do governo Ayala ao Lloyd como uma vitória
EUDVLOHLUDRTXHOHYRXHVVHGLSORPDWDDLURQL]DU´TXHQmRVRIUDRQRVVRSDtV
>$UJHQWLQD@VHQmRGHUURWDVSDUHFLGDVµ(GHIDWRDWHQGHQGRDRSHGLGRGH
informações do Itamaraty, o representante brasileiro respondeu, em 1928,
TXHR/OR\GQR3DUDJXDLSDVVDYDSRUGLÀFXOGDGHV´WRGRVRVGLDVµTXH
HUDP´RULXQGDVGHLUUHJXODULGDGHVµGDSUySULDFRPSDQKLD1006.
2 IDWR GH PDLRU UHOHYkQFLD QDV UHODo}HV EUDVLOHLURSDUDJXDLDV
em 1927 e, mesmo, desde que o Barão do Rio Branco, em 1911, tomou
a iniciativa de tratar desse assunto, foi a assinatura do Tratado
Complementar de Limites. O Itamaraty não conseguira solucionar essa
questão, pois insistia em introduzir no Tratado cláusula ressalvando
eventuais direitos da Bolívia ao território a ser demarcado, o que o
Paraguai não aceitava. As negociações em torno desse assunto foram
retomadas na capital brasileira, com o representante paraguaio Rogélio
Ibarra. A Chancelaria paraguaia, porém, estava despreparada para tratar
GRWHPD´(XQmRVDELDQDGDGRDVVXQWRµHVFUHYHXRFKDQFHOHU(QULTXH
Bordenave, que se declarou, inclusive, surpreso em tomar conhecimento
GHTXHR7UDWDGRGH/LPLWHVGHOLPLWDUDVH´jGHPDUFDomRGHVGHR
,JXDoXDWpDVERFDVGR$SDµ1007.
Em 21 de maio de 1927 foi assinado o Tratado Complementar de
/LPLWHVTXHÀFRXFRQKHFLGRFRPR7UDWDGR,EDUUD0DQJDEHLUD27UDWDGR
GHÀQLXQRWUHFKRHQWUHDIR]GR$SDHRGHVDJXDGRXURGD%DKtD1HJUDR
OHLWRGRULR3DUDJXDLFRPRIURQWHLUDSHUWHQFHQGRjPDUJHPHVTXHUGDDR
%UDVLOHDGLUHLWDDR3DUDJXDL5DWLÀFRXVHRUHFRQKHFLPHQWRGDVREHUDQLD
1005
1006

1007

Id., ibid.
Ricardo OLIVERA para GALLARDO, nota res. 85 R-E, Assunção, 15.6.1927. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay,
Cx. 2601. GOUVÊA para MANGABEIRA, Of. Res. 105, Assunção, 25.5.1928. AHI, MDBAOE, 201-4-1.
Enrique BORDENAVE para Rogélio IBARRA, “Reservadíssima”, Assunção, 4.1.1927. Archivo Rogélio Ibarra, APMPV.
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brasileira sobre a ilha de Facho dos Morros, enquanto as demais ilhas
FDEHULDDR%UDVLODVTXHHVWDYDPjPDUJHPRULHQWDOFDEHQGRDR3DUDJXDL
aquelas próximas da margem ocidental1008. Esse Tratado entraria em
YLJRUVRPHQWHHPSRLVVXDUDWLÀFDomRSHOR&RQJUHVVRSDUDJXDLRIRL
obstaculizada pela oposição.
'HGLFDQGRVH DLQGD j TXHVWmR GH IURQWHLUD R JRYHUQR EUDVLOHLUR
buscou averiguar as condições em que se encontravam os marcos de
limite entre o Brasil e o Paraguai. Para tanto, foram enviados, em junho
GH  GRLV RÀFLDLV GR ([pUFLWR EUDVLOHLUR GD &RPLVVmR GH /LPLWHV
acompanhados do comandante Elias Ayala (sem relação de parentesco
com o presidente), chefe da Seção de Limites da Chancelaria paraguaia.
1HVVD DYHULJXDomR FRQVWDWRXVH TXH DOJXQV GRV PDUFRV HVWDYDP ´HP
FRPSOHWDUXtQDµRTXHOHYRXRJRYHUQREUDVLOHLURDH[SRUjVDXWRULGDGHV
SDUDJXDLDV D QHFHVVLGDGH GH UHVWDEHOHFrORV &RQVWDWRXVH DLQGD TXH D
povoação paraguaia de Ipé-jhú estava localizada em território brasileiro,
FRPR UHFRQKHFHX (OLDV $\DOD 2 ,WDPDUDW\ LQVWUXLX 1DEXFR GH *RXYrD
D ´GHOLFDGDPHQWHµ FRPXQLFDU DR &KDQFHODU %RUGHQDYH TXH R %UDVLO
não podia consentir que autoridades guaranis continuassem a exercer
jurisdição sobre esse local1009.
Também a Argentina interessou-se em retomar a demarcação de
sua linha fronteiriça com o Paraguai, no rio Pilcomayo. Na análise de
Nabuco de Araújo, a sugestão argentina de retomar as negociações, após
VHWH DQRV GH HVTXHFLPHQWR HUD XPD UHVSRVWD DR ´ERP HQWHQGLPHQWRµ
entre Paraguai e Brasil para demarcar a fronteira1010.
O Tratado de Limites argentino-paraguaio, de 1876, determinara
como fronteira entre os dois países o braço principal do rio Pilcomayo,
pouco explorado até então. Descobriu-se, posteriormente, que o
Pilcomayo era um rio instável, que possuía dois braços inferiores, havendo
GLYHUJrQFLDV VREUH TXDO GHVWHV HUD R SULQFLSDO R TXDO VHULD R OLPLWH
fronteiriço. Em 1905 os governos argentino e paraguaio decidiram criar
XPDFRPLVVmRPLVWDSDUDWUDWDUGRDVVXQWRDTXDOHPLGHQWLÀFRX
o braço sul do Pilcomayo como o principal. A Argentina, porém, não
UDWLÀFRX HVVD GHFLVmR H D TXHVWmR ÀFRX LQGHÀQLGD (P DEULO GH  R
governo argentino retomou esse tema e a chanceleria paraguaia expôs
1008
1009

1010

Relatório do Ministério de Relações Exteriores, 1927, pp. 5-6.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel.cifr. 40, Rio de Janeiro, 25.5.1927. AHI, MDBAT, 202-1-15. GOUVÊA para EXTERIORES,
Tel. Cifr. 91, Assunção, 8.6.1927. Idem, ibidem. MANGABEIRA para GOUVÊA, of. res. LA/9, Rio de Janeiro, 12.9.1927.
Id., MDBAD, 202-1-5.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 79, 2a. sec., Assunção, 10.4.1927. Id., MDBAOE, 201-3-13.
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motivos reiterando o braço sul como limite entre os dois países. Não se
chegou, então, a qualquer resultado e mesmo em 1927 as negociações não
IRUDP DÀQDO UHWRPDGDV $ GHÀQLomR GHVVH OLPLWH VRPHQWH RFRUUHX SRU
tratados assinados em 1939 e 19451011.
(PPHDGRVGH1DEXFRGH*RXYrDWRPRXQRYDVLQLFLDWLYDV2
ministro da Fazenda, Manuel Benítez, informou-lhe que a Liebig’s Extract of
Meat Company desejava importar gado brasileiro para ser abatido em seus
IULJRUtÀFRV(VVDLPSRUWDomRIRUDSURLELGDSRUGHFUHWRGRLQtFLRGRVDQRV
1920 por motivos sanitários, mas, disse Benítez, seria permitida desde que
RJRYHUQREUDVLOHLURFRQFHGHVVHDWHVWDGRYHWHULQiULRDRJDGRHPWUkQVLWR
a ser introduzido por Bela Vista e Porto Murtinho. Tal foi feito, enquanto
decreto do presidente Ayala isentou de impostos de importação as cabeças
GHJDGRGHVWLQDGDVDIULJRUtÀFRVHDSURGXWRUHVGHFKDUTXHEHQHÀFLDQGR
os criadores de Mato Grosso e do Paraná1012.
A Associação Comercial paraguaia criou uma comissão de
pecuaristas que, em encontro com o presidente Ayala, pleiteou o
FDQFHODPHQWR GHVVD LPSRUWDomR GH JDGR $ SROrPLFD HVWHQGHXVH
j LPSUHQVD FRP DOJXQV MRUQDLV FULWLFDQGR D GHFLVmR SUHVLGHQFLDO $
FDPSDQKD FRQWUD HVVD LPSRUWDomR DÀUPRX 1DEXFR GH *RXYrD HUD
motivada principalmente pelos pecuaristas da província argentina
de Formosa, desejosos de manter o monopólio da venda de gado para
o Paraguai, e cujos animais seriam inferiores ao brasileiro. Provava-o
a ordem de compra d a companhia Liebig’s de 30.000 cabeças de gado
brasileiro1013.
Durante o ano de 1927 a Cia. Liebig’s comprou 35.000 cabeças
GH JDGR EUDVLOHLUR H RXWURV GRLV IULJRUtÀFRV LQVWDODGRV QR 3DUDJXDL
International Produce Company e La Fonciére, outras 20.000 cada um. Essa
importação interessava tanto ao Brasil quanto ao Paraguai, pois este
consumia, anualmente, 430.000 cabeças de bovinos, número muito superior
jSURGXomRQDFLRQDO&RPRFRQVHTXrQFLDRSDtVJXDUDQLLPSRUWDYDJDGR
argentino e, ao isentar de taxas a importação bovina do Brasil, criou-se
uma fonte fornecedora alternativa1014.
O governo Washington Luís buscou, em todas as frentes, aumentar
a presença e melhorar a imagem do Brasil no Paraguai. Transferiu a
Legação brasileira, até então instalada modestamente, para uma sede
DPSOD²TXHKRMHpDUHVLGrQFLDRÀFLDOGRSUHVLGHQWHGD5HS~EOLFD²QD
1011

1012
1013
1014

SALUM-FLECHA, Antonio. Derecho diplomático del Paraguay de 1869 a 1994. 5. ed. corregida y aumentada, Asunción:
Ediciones Comuneros, 1994, pp. 139-152.
GOUVÊA para EXTERIORES, tels. Cifr. 88 e 95, Assunção, 4 e 13.6.1927. AHI, MBDAT, 202-1-15.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 127, Assunção, 6.7.1927. Idem, MDBAOE, 201-3-14.
Idem, of. 179, Assunção, 18.9.1928. Ibidem., MDBAOE, 201-4-2.
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então Avenida Colômbia, equipando-a com novo mobiliário, ao custo
de 1.500 libras esterlinas. Por determinação do Itamaraty, essa sede
IRL LQDXJXUDGD FRP EDQTXHWH H EDLOH HP KRPHQDJHP j GDWD QDFLRQDO
SDUDJXDLD j TXDO FRPSDUHFHUDP  SHVVRDV RX VHMD WRGRV RV TXH
WLQKDPDOJXPDUHOHYkQFLDQDYLGDSROtWLFDGRSDtVDRFRQVLGHUiYHOFXVWR
GH  OLEUDV HVWHUOLQDV 3RU VXJHVWmR GH 1DEXFR GH *RXYrD R JRYHUQR
EUDVLOHLURWDPEpPGHFLGLXUHIRUPDUDHVFRODS~EOLFD(VWDGRV8QLGRVGR
Brasil, frequentada por 1.400 alunos, como já o haviam feito a Argentina,
RV (VWDGRV 8QLGRV H R 8UXJXDL QRV HVWDEHOHFLPHQWRV GH HQVLQR TXH
OHYDYDPVHXVQRPHV2HGLItFLRGD(VWDGRV8QLGRVGR%UDVLOIRLHQWUHJXH
totalmente remodelado em 2 de abril do ano seguinte1015.
O governo brasileiro também pagou as passagens dos quatro
FRQJUHVVLVWDVTXHUHSUHVHQWDULDPR3DUDJXDLQD&RQIHUrQFLD3DUODPHQWDU
Internacional do Comércio, que se realizou em setembro de 1927, no Rio
de Janeiro. O Tesouro brasileiro pagou, ainda, passagem e hospedagem da
esposa do deputado César Vasconsellos, a seu pedido, que fazia viagem
de núpcias1016.
No plano político interno, ao aproximarem-se as eleições
OHJLVODWLYDV D /HJDomR EUDVLOHLUD LQIRUPRX GD ´DJLWDomR SDUWLGiULDµ TXH
H[WUDSRODYD D GLVSXWD GR SOHLWR 2V ´QXPHURVRVµ OLEHUDLV GLVVLGHQWHV
liderados por Eduardo Schaerer faziam intensa propaganda contra o
JRYHUQR$\DODSURFXUDQGROHYDURVPLOLWDUHVjUHEHOLmR3HGUR3HxDFKHIH
colorado de grande prestígio, pregava abertamente a necessidade de um
movimento subversivo para repor seu Partido no poder. Habilmente, o
presidente Ayala estimulou a divisão do Partido Colorado, neste surgindo
uma facção que lhe era simpática e que defendia a participação nas eleições
legislativas1017.

1015

1016

1017

GOUVÊA para EXTERIORES, Tels. 78 e 79, Assunção, 16.3 e 20.5.1927. Ibid., MDBAT, 202-1-15. DUNHAM, encarregado
de negócios, para MANGABEIRA, of. 60, Assunção, 2.4.1928. Ibid., MDBAOE, 201-4-1. GOUVÊA para MANGABEIRA, of.
74, 2a. sec., Assunção, 5.4.1927. Ibid., 201-3-13.
Os demais parlamentares agraciados com passagens eram o senador Victor Abente, presidente da Comissão de Codificação;
e Deputados Juan Carlos Garcete, presidente da Comissão de Trabalho; e Eduardo Peña, membro da Comissão de Relações
Exteriores. O Deputado César Vasconsellos era membro da Comissão de Negócios Constitucionais. MANGABEIRA para
GOUVÊA, of. La/6, Rio de Janeiro, 22.8.1927. Ibid., MDBAD, 202-1-5.César Vasconsellos, porém, voltou desgostoso
do Rio de Janeiro, por ter sido hospedado no Hotel Glória, em frente ao qual havia estátua do Almirante Barroso, que
comandou a esquadra brasileira na batalha do Riachuelo em 1865. Meses depois, Vasconsellos escrevia na imprensa,
discordando de artigos publicados pelo senador Juan José Soler - “nosso bom amigo”, segundo Nabuco de Gouvêa.
Soler defendia que era fictícia a rivalidade Brasil-Argentina e que já era tempo de orientar a política externa paraguaia
no sentido de cultivar a amizade desses dois vizinhos, sem desconfianças.GOUVÊA para MANGABEIRA, Of. 201 e 208,
Assunção, 31.10 e 6.11.1928. Ibid., MDBAOE, 201-4-2. Anexo, os recortes dos artigos de: SOLER, Juan José. “El Brasil
en el Paraguay”. El Diario, Asunción, edições de 26, 27 e 28.10.1928. VASCONSELLOS, César. Artigo sem título. La
Patria, Asunción, 3.11.1928.
Idem, Of. 57, 2a. Sec., Assunção, 26.2.1927. Ibid., 201-3-13.
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c) As divergências paraguaio-bolivianas e a neutralidade do Brasil
Recrudesceu em 1927 a disputa paraguaio-boliviana pelo Chaco. A
%ROtYLDFKHJRXPHVPRDFRQFHGHUOLFHQoDjFRPSDQKLDQRUWHDPHULFDQD
Standard Oil para explorar petróleo nesse território. Enquanto isso, o
presidente Eligio Ayala enviou a Buenos Aires o ministro da Fazenda
0DQXHO %HQtWH] 6XD PLVVmR HUD D GH FRQIHULU R ´JUDX GH DPLVWDGµ GD
$UJHQWLQDFRPR3DUDJXDLHSUHSDUDUWHUUHQR´SDUDODUHDOL]DFLyQGHORV
EXHQRVRItFLRVµSDUDQHJRFLDo}HVGHSD]FRPD%ROtYLD1018.
Em 25 de fevereiro, porém, a situação agravou-se quando uma
patrulha boliviana atacou o fortim paraguaio Sorpresa, matando seu
comandante, o tenente Adolfo Rojas Silva. Nesse incidente o governo
Eligio Ayala teve reação cautelosa, pois o coronel Joseph Coulet, chefe
da missão militar francesa, desaconselhou que se iniciasse qualquer ação
DUPDGD HP UHDomR j DJUHVVmR EROLYLDQD 2 ([pUFLWR SDUDJXDLR DÀUPRX
&RXOHW QmR WLQKD FRQGLo}HV ´GH WRPDU TXDOTXHU DWLWXGH QHP PHVPR
GHIHQVLYDµ1019.
2,WDPDUDW\DFRQVHOKRX1DEXFRGH*RXYrDDQmRWRPDUTXDOTXHU
atitude e retransmitiu-lhe telegrama do representante brasileiro em
La Paz. Este diplomata informou que o chanceler boliviano solicitava
ao Brasil intervenção junto ao Paraguai em favor da paz, acalmando
RV kQLPRV H[DOWDGRV HP $VVXQomR (VWH FKDQFHOHU DÀUPRX TXH À]HUD R
PHVPRSHGLGRj$UJHQWLQD1020.
1R3DUDJXDLDWULEXtDVHj%ROtYLDLQWHQo}HVKRVWLVHDRFRQWUiULR
GRTXHDÀUPDYDRFKDQFHOHUGHVVHSDtVDQGLQRQmRKDYLDTXDOTXHUDODUPH
QDRSLQLmRS~EOLFDSDUDJXDLD1DEXFRGH*RXYrDHVWDYDEHPLQIRUPDGR
ao relatar ao Itamaraty que o governo paraguaio comprava armamento no
Velho Mundo, assessorado pela Missão Militar Argentina na Europa1021.
A Chancelaria brasileira instruiu, então, seu representante em La Paz a
PDQWHUVHGLVFUHWRHDDFRQVHOKDUVROXo}HVSDFtÀFDVDRJRYHUQREROLYLDQR
PDV´VHPDOXGLU>D@ERQVRItFLRVTXHQmRWHPSRUHQTXDQWRFDELPHQWRµ1022.
Quase simultaneamente, a Bolívia protestou contra a instalação
de colônia menonita no Chaco, reação que a Chancelaria paraguaia
recebeu com naturalidade1023. Os menonitas eram seguidores de Menno
1018
1019
1020
1021
1022
1023

Enrique BORDENAVE para Rogélio IBARRA, Personal-Reservadíssima, Assunção, 4.1.1927. Archivo Rogélio Ibarra, APMPV.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 38, 2a. sec., Assunção, 16.2.1927. AHI, MDBAOE, 201-3-13.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 17, Rio de Janeiro, 7.3.1927. Idem, MDBAT, 202-1-15.
GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. 31, “urgente”, Assunção, 8.3.1927. Id., ibidem.
Retransmissão de EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 21, Rio de Janeiro, 11.3.1921. Id., ibid.
Enrique BORDENAVE para Rogélio IBARRA, Personal-Reservadíssima, Assunção, 4.1.1927. Archivo Rogélio Ibarra, APMPV.
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6LPRQV XPD VHLWD SURWHVWDQWH IXQGDGD HP =XULTXH HP  8P GRV
seus aspectos distintivos é a proibição absoluta de participar da luta
armada, inclusive em defesa pessoal, e de prestar o serviço militar. Os
PHQRQLWDVDYHVVRVDVHVXEPHWHUHPjMXVWLoDHVWDWDOWrPUtJLGDVQRUPDV
SUySULDV 6RIUHUDP DVVLP GLÀFXOGDGHV GH LQtFLR QD (XURSD H QDV
SULPHLUDV GpFDGDV GR VpFXOR ;; QD $PpULFD 1RUWH R TXH RV OHYRX D
procurar um novo país se instalarem1024.
A necessidade de ocupar o território do Chaco levou o Estado
paraguaio a sancionar lei em 26 de julho de 1921, concedendo direitos e
privilégios aos membros da comunidade menonita e a seus descendentes.
O primeiro grupo de menonitas, de 214 pessoas, chegou ao Paraguai
em 1926, e, ainda durante esse ano, ingressaram outros 1.765. Aquelas
concessões foram estendidas, por lei de agosto de 1927, a todas as
FRPXQLGDGHVSDFLÀVWDVUHOLJLRVDVRXQmRQRUWHDPHULFDQDVRXHXURSHLDV
e a seus descendentes, que se estabelecessem no Chaco. Em 1928,
instalaram-se outras treze comunidades menonitas produtivas1025. Nos
anos seguintes, mais imigrantes dessa seita ingressariam no Paraguai,
RQGHDLQGDKRMHPDQWrPVHXHVWLORGHYLGDHFRQVWLWXHPLPSRUWDQWHVHWRU
produtivo agropecuário.
A Bolívia, ao protestar contra a instalação de menonitas no Chaco,
RSLQRX1DEXFRGH*RXYrDWHVWDYDROLPLWHGHWROHUkQFLDGR3DUDJXDL1RV
~OWLPRVWHPSRVDÀUPRXHVVHUHSUHVHQWDQWHR(QFDUUHJDGRGH1HJyFLRV
EROLYLDQRVWURFDUDQRWDV´TXDVHLPSHUWLQHQWHVµFRPD&KDQFHODULDORFDO
A situação do Paraguai era delicada, pois o país estava desarmado, era
´SDXSpUULPRµHQHFHVVLWDYDDUPDPHQWRDGLFLRQDOXPDYH]TXHRDUVHQDO
GLVSRQtYHO HUD LQVXÀFLHQWH SDUD WUDYDU XPD JXHUUD PHVPR GHIHQVLYD
contra a Bolívia. O coronel Coulet, da missão militar francesa e amigo
SHVVRDO GH 1DEXFR GH *RXYrD D TXHP LQIRUPDYD ´GH WXGRµ R TXH VH
passava no Ministério da Guerra, aconselhou o presidente Ayala a fazer
novas compras de armas e de material de aviação1026.
$V SHUVSHFWLYDV HUDP ´VRPEULDVµ H SDUD HYLWDU SUREOHPDV
PDLRUHV HQWUH $VVXQomR H /D 3D] 1DEXFR GH *RXYrD YLD FRPR ~QLFD
VDtGDRV´FRQVHOKRVµGD$UJHQWLQDGR%UDVLOHGR&KLOHSDtVHVWHQRTXDO
1024
1025

1026

PASTORE, Carlos. La lucha por la tierra en Paraguay. Montevideo: Editorial Antequera, 1972, pp. 306-307.
A lei de 1921 exonerou-os do serviço militar obrigatório; concedeu-lhes liberdade de religião e culto; o direito de fundar
e administrar livremente escolas para ensinar e aprender sua religião e sua língua; e o direito de administrar livremente
as heranças e as propriedades de viúvas e órfãos, de acordo com as normas da comunidade menonita. O decreto também
proibiu a venda de bebidas alcoólicas em um perímetro de cinco quilômetros de distância das propriedades pertencentes
às colônias. Foi concedido aos menonitas, por dez anos, o direito de livre introdução no Paraguai de elementos necessários
à instalação dos imigrantes e produção das colônias, bem como a isenção de impostos nacionais e municipais pelo mesmo
período. Id., ibid, pp. 306-309.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. conf. 63, 2a. sec., Assunção, 9.3.1927. AHI, MDBAOE, 201-3-13.
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o Paraguai também estava buscando apoiar-se. O governo paraguaio
não repelia uma solução conciliatória, mas sua margem de manobra era
limitada pela opinião pública. Os paraguaios esperavam de seu governo
que, tão pronto o Exército estivesse preparado, obrigasse os bolivianos,
manu militari, a retrocederem, respeitando a linha estabelecida pelo status
quo determinado pelo Tratado de 19071027.
Em junho a Legação brasileira informou ao Itamaraty sobre o
aumento da presença militar boliviana no Chaco Boreal e ao norte da Bahía
Negra, bem como a compra paraguaia de nove aviões de guerra na França,
além de armas e munições na Europa. O Paraguai procurava ganhar
WHPSRSURWHODQGRTXDOTXHUGHFLVmRGHÀQLWLYDVREUHDVGLYHUJrQFLDVFRP
o vizinho andino. A imprensa oposicionista assuncenha, por sua vez,
empenhava-se em campanha contra a Bolívia e, desde a visita a Assunção
GHPLVVmRQDYDOFKLOHQDRVkQLPRVQR([pUFLWRSDUDJXDLRHVWDYDPPDLV
exaltados. Em outubro o chanceler paraguaio comunicou a Nabuco de
*RXYrD WHU VLGR LQIRUPDGR VREUH XPD HYHQWXDO PRELOL]DomR GH WURSDV
EROLYLDQDVHVHFRQÀUPDGRRIDWRTXHDFUHGLWDYDTXHR&KLOHWDPEpPVH
mobilizaria, em apoio ao Paraguai1028.
O general paraguaio Schenoni estava comprando armas na Europa
HP´FRPXPDFRUGRµFRPD0LVVmR0LOLWDUDUJHQWLQDQR9HOKR&RQWLQHQWH
O Exército paraguaio, que há pouco não contava com mais de 1.000
homens, dispunha, em setembro, de 3.400 soldados na infantaria, dos
quais 2.500 estavam equipados graças a essas compras. A força terrestre
contava, ainda, com 300 homens na cavalaria, 700 soldados distribuídos
em 14 fortins no Chaco e 150 alunos na Escola Militar1029.
Em outubro de 1927, sob patrocínio do governo argentino,
reuniram-se em Buenos Aires plenipotenciários paraguaios e bolivianos
SDUD WUDWDU GDV GLYHUJrQFLDV HP WRUQR GD SRVVH GR &KDFR $ 'HOHJDomR
SDUDJXDLD HVWDYD LQWHJUDGD SRU WUrV FRORUDGRV H GRLV OLEHUDLV D VDEHU
Eusebio Ayala; José P. Guggiari, Manuel Domínguez, Francisco Chávez
e Fulgencio Moreno. Houve dois períodos de sessões, o primeiro, de
1027

1028

1029

Idem, ibidem. Id, of. 78, 2a. sec., Assunção, 10.4.1927. Ibid. Para o Encarregado de Negócios espanhol em Assunção,
Ontiveros, o eventual recurso à arbitragem do território litigioso seria desfavorável ao Paraguai. Este não tinha, na área
contestada pela Bolívia, “atributo alguno de soberania, ni a un juez, ni um comisario, ni una escuela, ni una bandera, ni
un soldado, ni caminos”. Esse diplomata sintetizou sua opinião afirmando que não existia nada “que haga sentir a eses
indios del Chaco ser paraguayos”. ONTIVEROS para secretário de Assuntos Exteriores, nota 82, Assunção, 25.8.1924.
AMAE, Correspondencia Embajadas e Legaciones - Paraguay, legajo 1674.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 109, 2a. sec., Assunção, 8.6.1927. AHI, MDBAOE, 201-3-13. GOUVÊA para EXTERIORES,
tels. cifr. 89, 95 e conf. 150, Assunção, 4 e 13.6 e 15.10.1927. Idem, MDBAT, 202-1-15.
Memorial de Guerra de GOUVÊA para MANGABEIRA, anexo ao of. conf. 169, Assunção, 19.9.1927. Ibid., MDBAOE, 2013-14.
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outubro a dezembro de 1927, e o segundo, de maio a julho de 1928. Desde
a primeira reunião entre as duas delegações estabeleceu-se um diálogo de
surdos, levando as negociações ao fracasso1030.
(PPHLRjFUHVFHQWHWHQVmREROLYLDQRSDUDJXDLDSDUWHGDLPSUHQVD
vinculada ao representante argentino em Assunção, apontou ser o Brasil
IDYRUiYHOj%ROtYLD-iRFKDQFHOHU2FWiYLR0DQJDEHLUDHVFUHYHXD1DEXFR
GH*RXYrDTXHRHUDDPLJRGD%ROtYLDHGR3DUDJXDLHSRULVVRQHXWUR
HP VXDV GLYHUJrQFLDV H TXH GHVHMDYD DV UHVROYHVVHP SDFLÀFDPHQWH $
Legação brasileira em Assunção foi instruída a demonstrar isso por todos
os meios1031. Consciente do apoio militar direto da Argentina ao Paraguai,
embora Buenos Aires protestasse neutralidade, o governo brasileiro
mantinha-se verdadeiramente neutro na disputa boliviano-paraguaia,
postura que não se alteraria nos anos seguintes, mesmo durante a Guerra
do Chaco (1932-1935).
Frente ao perigo externo, Eligio Ayala buscou promover a
XQLGDGH LQWHUQD DSHVDU GD DXVrQFLD GH FRORUDGRV H VFKDHULVWDV GR
Congresso Nacional. O Estado de Sítio fora suprimido antes da posse
de Ayala, o qual, em setembro de 1924, concedeu anistia política aos
participantes da rebelião de 1921-1922. Passados dois anos, em outubro
de 1926, começaram as negociações entre o governo e os colorados
para que participassem das próximas eleições legislativas. O Partido
Colorado, porém, dividia-se entre os abstencionistas liderados por Pedro
Peña, que eram contra essa participação, e os LQÀOWULVWDV, liderados, entre
outros, por Francisco Chaves1032.
O Partido Liberal, por sua vez, continuou dividido entre radicais,
cujo maior expoente era José P. Guggiari, e os dissidentes de Eduardo
Schaerer. De todo modo, apontou a Legação brasileira, os partidos
políticos paraguaios não eram programáticos. Agrupavam-se em torno de
FKHIHVRXFDXGLOKRV´PDLVFRQGXWRUHVGHKRPHQVGRTXHGHLGHLDVSDUD
DGLVSXWDGRVSRVWRVGHJRYHUQRµ1033.
O presidente Eligio Ayala conseguira desviar os antigos chefes
PLOLWDUHVGDSROtWLFDGLYLGLQGRRV)RUWDOHFHXDGHPDLVRVMRYHQVRÀFLDLV
SURÀVVLRQDLV HQWUHJDQGROKHV R FRPDQGR GH WURSDV HQTXDQWR RV PDLV
´LQTXLHWRVµ IRUDP HQYLDGRV SDUD D (XURSD 2 SUHVLGHQWH SUHRFXSRXVH
WDPEpPFRPD3ROtFLDUHRUJDQL]DQGRDFRPHOHPHQWRVGHVXDFRQÀDQoD
2XWUD FDXVD GR ´VXFHVVR SROtWLFRµ GH $\DOD UHVLGLD QR IDWR GH WHU HOH
1030
1031

1032
1033

PEÑA VILLAMIL, pp. 244-245.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 223 e conf. 244, 2a. sec., Assunção, 10 e 28.11.1927. AHI, MDBAOE, 201-3-15.
MANGABEIRA para GOUVÊA, of. conf. PA/19, Rio de Janeiro, 26.12.1927. Idem, MDBAD, 202-1-5.
PEÑA VILLAMIL, p. 197.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 194, 2a. sec., Assunção, 11.10.1927. AHI, MDBAOE, 201-3-15.
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composto um Ministério com homens ponderados e inteligentes, mas sem
IRUoDHOHLWRUDORTXHRVWRUQDYD´PDLVGLVFLSOLQDGRVjVXDSHVVRDµ1034.
Em novembro de 1927 discutiam-se nomes para a convenção do
3DUWLGR/LEHUDODVHUUHDOL]DGDQRPrVVHJXLQWHTXHHVFROKHULDRFDQGLGDWR
DSUHVLGHQWHGD5HS~EOLFD(OLJLR$\DODLQFOLQDYDVH´DEHUWDPHQWHµSRU
(XVHELR $\DOD TXHP QR HQWDQWR UHVLVWLX j FDQGLGDWXUD DSRLDGR SRU
VXDHVSRVD0DUFHOOH(VWDDÀUPDYDTXHRFDUJRGHSUHVLGHQWHHUDXPD
prisão e um sacrifício para Eusebio, homem de negócios que ocupava
posições lucrativas1035.
(XVHELR$\DODVHJXQGRD/HJDomREUDVLOHLUD´pRJUDQGHDJHQWH
GRV LQWHUHVVHV >QRUWH@ DPHULFDQRV DTXLµ DGPLQLVWUDQGR XPD HPSUHVD
dessa nacionalidade. O ministro residente norte-americano em Assunção,
.UHHFN DSRLDYD DEHUWDPHQWH D FDQGLGDWXUD GH (XVHELR (UD FUHVFHQWH D
SUHVHQoDGRV(VWDGRV8QLGRVQR3DUDJXDLRTXHVHFRPSURYDSHORIDWRGH
XPDÀUPDQRUWHDPHULFDQDWHUVLGRFRQWUDWDGDSDUDDPRGHUQL]DomRGR
SRUWRGH$VVXQomRDRFXVWRGH86PLOK}HVTXDQWLDÀQDQFLDGDSHOD
própria construtora a juros de 8% ao ano. A representação diplomática
GRV(VWDGRV8QLGRVDSRLDYDDLQGDHPSUHVDVGHVHXSDtVQDGLVSXWDSHOD
instalação da rede de água e esgoto para a capital. O apoio foi inútil, pois
VRPHQWHQRÀQDOGDGpFDGDGH$VVXQomRJDQKRXHVVDVLQVWDODo}HV
A crescente desenvoltura dos interesses norte-americanos no Paraguai
QmR SDVVRX GHVSHUFHELGD j /HJDomR DUJHQWLQD QR SDtV TXH VH PRVWURX
incomodada com o fato1036.
A vinculação de Eusebio Ayala com a empresa privada e
PRGHUQRV PpWRGRV GH JHUHQFLDPHQWR H[SOLFD HP SDUWH VXD HÀFLrQFLD
QD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD (ÀFLrQFLD TXH IRL GHPRQVWUDGD DR RFXSDU
SURYLVRULDPHQWHD3UHVLGrQFLDFDUJRDRTXDOYROWRXFRQVWLWXFLRQDOPHQWH
em 1932, cabendo-lhe conduzir, com sucesso, a Guerra do Chaco. O
fato de aquela vinculação fazer-se com interesses norte-americanos
contribuiu, por certo, para Eusebio Ayala desejar manter distanciamento
SROtWLFRGD$UJHQWLQD(VWDHUDDÀQDODOLDGDHPDLRUSDUFHLUDFRPHUFLDO
na América Latina, da Grã-Bretanha, a qual rivalizava com os Estados
8QLGRVSHODKHJHPRQLDFRQWLQHQWDO1037. Também era compreensível que
Eusebio Ayala tivesse uma visão favorável do Brasil, o qual, além de ser
alternativa em potencial para o acesso paraguaio ao mar, estava mais
próximo de Washington.
1034
1035
1036
1037

Idem, ibidem.
Id., of. 233, 2a. Sec., Assunção, 16.11.1927. Ibid.
Id., of. 224, 2a. Sec., Assunção, 11.11.1927. Ibid.
Sobre essa disputa veja-se: BARCLAY, Glen. Struggle for a continent; The diplomatic history of South America 19171945. London, Sidgwick & Jackson, 1971.

334

PARAGUAI: EQUILÍBRIO EXTERNO FRUSTRADO (1924-1936)

Não se encontrou indícios de que as vinculações de Eusebio Ayala
com interesses norte-americanos o tenham levado, durante sua vida
S~EOLFDDWUiÀFRGHLQÁXrQFLDHPIDYRUGHHPSUHVDVGHVVDQDFLRQDOLGDGH
Além de honesto, outra característica de Eusebio Ayala era sua modéstia
HDVVLPHOHUHVLVWLXjVSUHVV}HVSDUDFDQGLGDWDUVHj3UHVLGrQFLD&RPR
FRQVHTXrQFLDRSUHVLGHQWH(OLJLR$\DODDFDERXSRUDFHLWDUDFDQGLGDWXUD
presidencial de José P. Guggiari, sacramentada pela Convenção do Partido
Liberal em 18 de dezembro de 19271038.
O Partido Colorado, por sua vez, realizou sua convenção em 11
de janeiro de 1928. Na ocasião, foi expulso do Partido Pedro Peña, líder
daqueles que defendiam a abstenção dos colorados no processo eleitoral
SUHVLGHQFLDO 2V IDYRUiYHLV j SDUWLFLSDomR RV LQÀOWULVWDV, proclamaram a
FDQGLGDWXUDGH(GXDUGR)OH\WDVj3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD1039. As chances
eleitorais dos colorados eram mínimas.
2SUy[LPRSUHVLGHQWHWHULDXPJUDQGHGHVDÀRSHODIUHQWHGHYLGR
jSREUH]DHPTXHVHHQFRQWUDYDR3DUDJXDL(PH[WHQVRUHODWyULRVREUH
DVLWXDomRGRSDtVHPD/HJDomREUDVLOHLUDDÀUPRXTXHQRLQWHULRU
KDYLD´LPSUHVVLRQDQWHPLVpULDµDSHVDUGH(OLJLR$\DODWHUVLGRRPHOKRU
governante paraguaio desde a morte de José Gaspar de Francia. Ayala
promovera o equilíbrio nas contas públicas; pagava pontualmente juros e
DPRUWL]Do}HVGDGtYLGDHVWDWDOHVWDELOL]DUDRFkPELRHSURFXUDUDPRUDOL]DU
as repartições públicas. Mas seus esforços para tratar dos problemas sociais
H HFRQ{PLFRV WLQKDP VLGR FRPSURPHWLGRV SHODV FDUrQFLDV PDWHULDLV GR
Estado paraguaio1040.
O Paraguai, analisou esse relatório, carecia de imigrantes e os
investimentos estrangeiros eram muito limitados, predominando o capital
EULWkQLFRVHJXLGRSHODRUGHPGRQRUWHDPHULFDQRIUDQFrVHHPPHQRU
vulto, daqueles de origem argentina, belga e alemã. A agricultura também
HUD ´OLPLWDGD UXGLPHQWDUµ H D SHFXiULD FRQWDYD FRP  FDEHoDV
de gado magro se comparado com o de Mato Grosso. Para completar
VXDV H[SRUWDo}HV GH FDUQH UHVIULDGD RV IULJRUtÀFRV YLDPVH REULJDGRV D
importar gado mato-grossense. Mesmo parte do rebanho supostamente
SDUDJXDLRSURYLQKDGR%UDVLOSRLV´FDPSHLDRFRQWUDEDQGRµERYLQR´QmR
VyWROHUDGRFRPRSURWHJLGRµSRUDXWRULGDGHVSDUDJXDLDVFRUUXSWDV1041.
4XDQWRjH[SRUWDomRGHRXWURVSURGXWRVSULPiULRVDGHWDQLQRMi
se ressentia da baixa produtividade causada pela exploração predatória
1038
1039
1040
1041

GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 233 e 262, 2a. sec., Assunção, 16.11 e 21.12.1927. AHI, MDBAOE, 201-3-15.
Idem, Of. 7, 2a. Sec., Assunção, 11.1.1928. Ibidem, 201-4-1.
Id., “Relatório de 1927-Confidencial”, Assunção, 13.1.1928. Ibid.
Id., ibid.
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das árvores de quebracho, de onde era extraído. Também neste caso,
R 3DUDJXDL Mi FRPHoDUD D LPSRUWDU TXHEUDFKR GR %UDVLO 4XDQWR j
H[SRUWDomR GH ODUDQMDV HUDP GHVWLQDGDV j $UJHQWLQD D JUDQHO H VHP
TXDOTXHU SURWHomR QmR SRGHQGR FRPSHWLU HP DSDUrQFLD H VDERU FRP D
EUDVLOHLUD $V H[LJrQFLDV ÀWRVVDQLWiULDV HVWDEHOHFLGDV SRU %XHQRV $LUHV
GHWHUPLQDQGR DFRQGLFLRQDPHQWR SDUD D ODUDQMD LPSRUWDGD GLÀFXOWDULD
a exportação da fruta paraguaia. Mesmo a exportação de erva-mate,
também para o mercado argentino, estava declinando, pois não podia
concorrer em qualidade com produto similar brasileiro, da Companhia
Matte Larangeira1042.
(PIHYHUHLURGH1DEXFRGH*RXYrDSDUWLXGHIpULDVSRUGRLV
meses, para o Rio de Janeiro. Coube ao Encarregado de Negócios Rubens
Dunham, acompanhar as eleições presidenciais em março de 1928, na
qual havia apenas a candidatura de José P. Guggiari. Eduardo Schaerer
mantivera-se distante, planejando agir posteriormente, contando, para
WDQWR FRP D DVFHQVmR SHOD VHJXQGD YH] GH ´VHX DPLJRµ +LSyOLWR
<ULJR\HQ j 3UHVLGrQFLD GD $UJHQWLQD 'H <ULJR\HQ HVSHUDYD 6FKDHUHU
obter o auxílio material necessário para tentar derrubar José P. Guggiari
e, para tanto, procurava, ainda, aliar-se a Pedro Peña, líder dos colorados
abstencionistas1043.
Não apenas a política interna paraguaia centralizava as atenções
da Legação brasileira no primeiro semestre de 1928. Essa representação
RFXSRXVHWDPEpPGDVUHVLVWrQFLDVQR&RQJUHVVRSDUDJXDLRjUDWLÀFDomR
do Tratado Ibarra-Mangabeira; da visita do presidente eleito José P.
Guggiari ao Brasil e, principalmente, das acusações de parcialidade
brasileira em favor da Bolívia na questão do Chaco.
$GHPRUDQDUDWLÀFDomRGR7UDWDGR&RPSOHPHQWDUSHOR&RQJUHVVR
SDUDJXDLRSUHRFXSRXR,WDPDUDW\3URFXUDGRSRU1DEXFRGH*RXYrDR
FKDQFHOHU(QULTXH%RUGHQDYHGLVVHTXHGLÀFXOGDGHVSROtWLFDVLPSHGLDP
o governo de fazer o Congresso votar o Tratado antes de seu recesso.
Garantiu Bordenave que na reabertura dos trabalhos legislativos, em
DEULOGHHVVHDFRUGRVHULDDSURYDGR1DEXFRGH*RXYrDLQIRUPRX
então, ao Rio de Janeiro que poderia fazer gestões junto ao governo
SDUDJXDLRSDUDWHQWDUTXHR&RQJUHVVRHPUHFHVVRIRVVHFRQYRFDGRDÀP
de ocupar-se especialmente do Tratado Ibarra-Mangabeira. A Chancelaria
brasileira, porém, não viu necessidade de tal iniciativa1044.
1042
1043

1044

Id.
DUNHAM para MANGABEIRA, of. res. 51, 2a. sec., Assunção, 18.3.1928. Id., MBDAOE, 201-4-1. GOUVÊA para
EXTERIORES, rel. cifr. conf. 9, Assunção, 6.5.1928. Ibid., MBDAT, 202-1-15.
GOUVÊA para MANGABERIA, of. 231, 2a. sec., Assunção, 14.11.1927. Ibid., MDBAOE, 201-3-15. MANGABEIRA para
GOUVÊA, of. LA/16, Rio de Janeiro, 5.12.1927. Ibid., MDBAD, 202-1-5.
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Na reabertura do Congresso paraguaio, parlamentares
RSRVLFLRQLVWDV FRQWLQXDUDP D REVWUXLU D UDWLÀFDomR GR 7UDWDGR GH 
A oposição paraguaia acusou o governo brasileiro de parcialidade em
favor da Bolívia, o que inviabilizou a votação do acordo. Para o chanceler
Octávio Mangabeira o tratado de limites estava sendo mal interpretado
HSRULVVRRULHQWRX1DEXFRGH*RXYrDDDWXDU´MXQWRDVHXVDPLJRVµQR
Congresso paraguaio. Destacou Mangabeira que a lealdade do Brasil com o
Paraguai estava provada não com palavras, mas com fatos. Recorreu a um
IDWRKLVWyULFRSDUDSURYiOROHPEUDQGRTXHIRLJUDoDVjDomRGLSORPiWLFD
brasileira que a Argentina aceitou, em 1876, a soberania paraguaia acima
do rio Verde e a arbitragem entre este e o Pilcomayo1045.
2 FKDQFHOHU 0DQJDEHLUD HQYLRX D 1DEXFR GH *RXYrD XP
Memorandum expondo a posição brasileira. Nele argumentava-se que o
Tratado de 1927 declarava que pertencia ao Paraguai a margem direita do
rio de mesmo nome. O Brasil ressalvara, sim, possíveis direitos da Bolívia
nessa margem, mas unicamente no trecho da foz do Apa ao desaguadouro
GH%DKtD1HJUD$ÀUPDYDRMemorandum que essa ressalva era feita única
e exclusivamente pelo Brasil em nota dirigida ao governo boliviano e, por
lealdade, comunicada ao governo paraguaio. Lembrava que a pretensão
boliviana sobre o Chaco era antiga e fora, mais de uma vez, reconhecida
em documentos brasileiros, argentinos, uruguaios e, mesmo, paraguaios.
$ UHVVDOYD IHLWD SHOR %UDVLO QmR GDYD GLUHLWRV DGLFLRQDLV j %ROtYLD H VHX
VHQWLGRHUD´GHXPDGHFODUDomRGHLPSDUFLDOLGDGHµGRJRYHUQREUDVLOHLUR
demonstrando que não pretendia prejulgar a controvérsia1046.
0DQJDEHLUD DXWRUL]RX D FULWpULR GH 1DEXFR GH *RXYrD TXH
esse Memorandum fosse mostrado a políticos paraguaios, para melhor
serem esclarecidos sobre a posição brasileira. Assim foi feito. Recebido
o documento, o chanceler Enrique Bordenave, os principais líderes
parlamentares e o futuro presidente José P. Guggiari tiveram acesso a ele.
(VFODUHFHX1DEXFRGH*RXYrDTXH*XJJLDULHVWDYD´PXLWRHPSHQKDGRµ
QDUDWLÀFDomRGR7UDWDGRGHH´SUHVWDQRVDSRLRGHFLGLGRµ1047.
Em maio de 1928, no Senado paraguaio, houve violento discurso
de Modesto Guggiari contra o Tratado Ibarra-Mangabeira. Modesto era
RSROrPLFRHDPELFLRVRSULPRGRSUHVLGHQWHHOHLWRPDVQHVVHFDVRVHP
DÀQLGDGHGHLGHLDVFRP-RVp3*XJJLDUL(VVHVHQDGRUDÀUPRXTXHSRU
cláusulas secretas no Tratado de Petrópolis, de 1903, o Brasil favorecia
a Bolívia no pleito do Chaco. Como prova, acusou o desembarque e
1045
1046
1047

MANGABEIRA para GOUVÊA, LA conf. 5, Rio de Janeiro, 26.5.1928.Ibid., MDBAD, 202-1-5.
Memorandum, anexo ao ofício da nota anterior.
GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. conf. 26, Assunção, 14.6.1928. AHI, MDBAT, 202-1-15.

337

FRANCISCO DORATIOTO

WUkQVLWRGHDUPDVSRUWHUULWyULREUDVLOHLURGHVWLQDGDVDHVVHSDtVDQGLQR
(VVD´LQWULJDµHVFUHYHX0DQJDEHLUDQHFHVVLWDYDVHUGHVIHLWDSDUDTXH
PDLVWDUGHQmRDVVXPLVVH´IRURVGHYHUGDGHµ$TXHOH7UDWDGRHVFUHYHX
R FKDQFHOHU EUDVLOHLUR QmR SRVVXtD FOiXVXODV VHFUHWDV ´TXH DOLiV QmR
HQWUDPQRVPROGHVGDQRVVDGLSORPDFLDµ2TXHKRXYHFRQWLQXRXIRL
que, assinado o acordo de 1903, os representantes bolivianos dirigiram
QRWDDREDUmRGR5LR%UDQFRGHFODUDQGRTXHÀFDULDPDJUDGHFLGRVFDVR
RVERQVRItFLRVGR%UDVLOIRVVHPRIHUHFLGRVSDUDVROXFLRQDUDGLYHUJrQFLD
boliviano-paraguaia quanto a limites. Em resposta, Rio Branco, após
GHFODUDUTXHR%UDVLO´pHTXHUPDQWHUVHERPHOHDODPLJRGR3DUDJXDL
WDQWR FRPR R p GD %ROtYLDµ DÀUPDYD TXH VHX JRYHUQR WHULD ´JUDQGH
SUD]HUµHPHPSUHHQGHUWDOPHGLDomR0DQJDEHLUDDSyVPRVWUDUHVVHV
GRFXPHQWRV FRQÀGHQFLDOPHQWH D 5RJpOLR ,EDUUD LQVWUXLX 1DEXFR GH
*RXYrD D ID]HU R PHVPR FRP UHODomR D (OLJLR $\DOD H DR FKDQFHOHU
Enrique Bordenave1048.
A missão boliviana não teria feito aquele pedido, em 1903, se não
WLYHVVHVLGRHVWLPXODGDSRU5LR%UDQFRDID]rOR2FHUWRSRUpPpTXH
como constatou Rogélio Ibarra, os negociadores do Tratado de Petrópolis
conversaram sobre o Chaco e redataram documentos que não causavam
SUHMXt]R DR 3DUDJXDL 2 %UDVLO DÀUPRX ,EDUUD LQFRPRGDYDVH PXLWR
com a suspeita de que pudesse ter algum compromisso com a Bolívia.
(VVHGLSORPDWDSDUDJXDLRVXJHULXD0DQJDEHLUDDTXHPFODVVLÀFDYDGH
´KRPHPVLQFHURHDEHUWRµDWRUQDUS~EOLFRVDTXHOHVGRFXPHQWRV1049.
Para Rogélio Ibarra o governo brasileiro demonstraria boa
YRQWDGH DR PRVWUDU HVVHV GRFXPHQWRV 2 3DUDJXDL DÀUPRX GHYHULD
corresponder procedendo com mais energia em favor da aprovação do
7UDWDGR &RPSOHPHQWDU GH /LPLWHV ,EDUUD ´VHPSUHµ GHIHQGHUD TXH R
governo Washington Luís era e permaneceria neutro na disputa bolivanoSDUDJXDLD H TXH VH QHOD LQWHUYLHVVH VHULD SDUD ´FRQWULEXLU SDUD XPD
VROXomRHTXLWDWLYDKRQURVDHSDFtÀFDGRSOHLWRµ1050.
2 DXPHQWR GDV GLYHUJrQFLDV EROLYLDQRSDUDJXDLV HP WRUQR
do Chaco eram motivo de preocupação por parte do Itamaraty. Em
dezembro de 1927 a Legação brasileira em Assunção informou sobre
encomendas militares paraguaias na França, constituídas de dois navios,
cinco aviões BreguetHFDQK}HV2VUHSUHVHQWDQWHVGLSORPiWLFRVIUDQFrVH
1048

1049

1050

MAGABEIRA para GOUVÊA, LA conf. 6, Rio de Janeiro, 6.6.1928. Idem, MDBAD, 202-1-5. Anexo: “Misión Especial de
Bolivia - Reservado”, Petrópolis, 17.11.1903. RIO BRANCO para D. Fernando E. GUACHALLA e D. Claudio PINILLA, of.
res., Rio de Janeiro, 19.11.1903.
Rogélio IBARRA para José P. GUGGIARI, carta particular, Rio de Janeiro, sem data [anterior a agosto de 1928]. Archivo
Rogélio Ibarra, APMPV.
Rogélio IBARRA para Enrique BORDENAVE, particular - reservada, Rio de Janeiro, 1.6.1928. Idem, ibidem.
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LWDOLDQRDVVHGLDYDPRSUHVLGHQWH(OLJLR$\DOD2PLQLVWURIUDQFrV3HUURW
comunicava ao governo paraguaio, pormenorizadamente, as informações
que recebia de La Paz sobre compras bolivianas de armas. No início de
1928, as autoridades paraguaias relutaram no momento de renovar o
contrato da Missão Militar francesa, devido a pressões do ministro chileno
em Assunção, apoiado pelos majores do Exército local, formados no Chile.
O representante chileno queria que aquela Missão fosse substituída por
RÀFLDLVFRQWUDWDGRVHPVHXSDtV&RQVLGHUDQGRTXHTXDVHWRGRRPDWHULDO
EpOLFRGR3DUDJXDLHUDIUDQFrVHDVSUHVV}HVGRVYHQGHGRUHVGHDUPDPHQWR
dessa nacionalidade, representados nas gestões feitas pelo Encarregado
de Negócios da França, o governo Eligio Ayala renovou o contrato da
citada Missão. Mostrava-se correto, portanto, o alerta dado por Eusebio
Ayala, em 1925, quanto ao interesse de fabricantes de armas em promover
discórdias entre países para vender seus produtos1051.
23DUDJXDLEXVFDYDSUHSDUDUVHXVRÀFLDLVSDUDHYHQWXDOFRQÁLWR
Assim, em dezembro de 1927, os aspirantes da Escola Militar de Assunção
H RÀFLDLV GD UHVHUYD GR ([pUFLWR SDUWLUDP GD FDSLWDO SDUD PDQREUDV QR
interior. À frente dessas forças seguiu o Ministro Residente do Chile,
Gonzalo Montt, fardado de capitão do Exército de seu país, ladeado por
seu Adido Militar, tendo ambos acompanhado o Estado-Maior da Escola
até Luque, cidade vizinha a Assunção1052.
Gonzalo Montt era uma pessoa pouco comedida, de comportamento
LPSHWXRVRHSROrPLFR$RGHL[DURFDUJRGH0LQLVWUR5HVLGHQWHFKLOHQRHP
Assunção, Montt permaneceu no Paraguai, alistando-se em seu Exército
durante a Guerra do Chaco (1932-1935)1053. É difícil, porém, imaginar
que aquela iniciativa de Montt decorresse apenas de sua excentricidade
SHVVRDOVHPDOJXPWLSRGHFRQFRUGkQFLDRXFRQLYrQFLDGHVHXVVXSHULRUHV
De volta das negociações de Buenos Aires sobre o Chaco, Eusebio
$\DOD YLVLWRX 1DEXFR GH *RXYrD H TXHL[RXVH QRV PHVHV VHJXLQWHV
´FRPPXLWDUHVHUYDµGRFOLPDGHGHVFRQÀDQoDHPUHODomRjVXDSHVVRD
em virtude de ter mantido posição conciliadora e ponderada, por parte
GRVGHPDLVPHPEURVGDUHSUHVHQWDomRSDUDJXDLDQDTXHODVFRQIHUrQFLDV
$VVLPSRUHVWDU´HPÁDJUDQWHFRQWUDGLomRFRPRUDGLFDOLVPRLQWUDQVLJHQWH
GRV RXWURV GHOHJDGRVµ (XVHELR $\DOD UHQXQFLRX j SUHVLGrQFLD GD
1051

1052
1053

GOUVÊA para MANGABEIRA, of. conf. 252, 2a. sec., Assunção, 2.12.1927. AHI, MDBAOE, 201-3-15. DUNHAM para
MANGABEIRA, of. res. 46, Assunção, 9.3.1928. Idem, ibidem, 201-4-1. Eusebio AYALA para Eligio AYALA, “Muy
Confidencial”, Paris, 1.12.1927. Archivo Eligio Ayala-Archivo Dr. Carlos Pastore, APMPV.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 256, 2a. sec., Assunção, 12.12.1927. AHI, MDBAOE, 201-3-15.
Informação prestada por Manuel PEÑA VILLAMIL. Entrevista concedida ao autor em Assunção, em 8.1.1996. Também
a correspondência do representante argentino em Assunção, apresenta como pouco ponderado o comportamento de
Gonzalo Montt. Veja-se, por exemplo: OLIVERA para GALLARDO, nota conf. 169, Assunção, 15.9.1928. AMRECIC,
Legaciones Argentinas - Paraguay, cx. 2719.
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delegação paraguaia, transferindo-a ao senador Geronimo Zubizarreta.
Para efeito de opinião pública, no entanto, pretextou que sofria prejuízos
pelo longo afastamento de seus negócios1054.
O exacerbamento do emocionalismo das opiniões públicas
paraguaia e boliviana era, na opinião de Eusebio Ayala, o motivo do
impasse nas negociações de Buenos Aires. Pensava ser impossível chegar
a um acordo, sobre a questão de limites, unicamente com a atuação das
delegações dos dois países litigantes. Defendia a necessidade de uma ação
FRQMXQWDGH$UJHQWLQD%UDVLOH8UXJXDLSRLVDV´GXDVPDLRUHVSRWrQFLDV
VXODPHULFDQDVµ WHULDP DXWRULGDGH VXÀFLHQWH ´SDUD VH LPSRUHPµ jV
opiniões públicas do Paraguai e da Bolívia. Elas poderiam oferecer uma
VROXomRHTXLWDWLYDFDSD]GHVHUDFHLWD´VHPPHOLQGUHVGHDPRUSUySULRµ
pelas partes em litígio1055.
$ SURSRVWD GH (XVHELR $\DOD QmR UHÁHWLD D SRVLomR GR JRYHUQR
paraguaio. Manifestou, em carta a Rogélio Ibarra, que era um equívoco a
SROtWLFDSDUDJXDLDGHDSUR[LPDomRFRPD$UJHQWLQDTXH´YDLQRVSHVDQGR
>FXVWDQGR@PXLWRµ$ÀUPRX(XVHELR$\DODTXHQR3DUDJXDLDLQGDH[LVWLDP
pessoas – referindo-se, certamente, aos governantes da época – que, para
resolver os problemas internacionais do país, sonhavam com uma aliança
com a Argentina1056.
Enquanto isso a Legação brasileira abastecia o Itamaraty com
informações sobre armas compradas pelo Paraguai na Europa e sob outras
TXHVHSUHWHQGLDDGTXLULU&KDPDYDDWHQomRDLQVLVWrQFLDGRJRYHUQRGH
%XHQRV$LUHV´GHTXHRH[pUFLWRSDUDJXDLRHVWHMDDUPDGRFRPRPHVPR
WLSRGHPDWHULDOGRH[pUFLWRDUJHQWLQRµ1057.
Essa padronização de armamentos, em caso de guerra entre Brasil
e Argentina, facilitaria ao Exército argentino operar em conjunto com a
IRUoDWHUUHVWUHSDUDJXDLD$ÀQDORDSRLRSDUDJXDLRSDUDHVVDKLSRWpWLFD
guerra era, na concepção dos homens de Estado brasileiros da época, a
FRQVHTXrQFLDOyJLFDGDGHSHQGrQFLDGH$VVXQomRFRPUHODomRD%XHQRV
$LUHV'HSHQGrQFLDDSURIXQGDGDSHODRSomRGH(OLJLR$\DODGHEXVFDUQD
Argentina o respaldo para os problemas externos do Paraguai.
A Bolívia, por sua vez, continuou a manter nítida vantagem militar
sobre o Paraguai. Em dezembro de 1927 o governo boliviano encomendou
armas para equipar 60.000 homens, sendo transportadas ao país andino
pelos territórios argentino e brasileiro. Em maio de 1929, o ministro
brasileiro na Bolívia, em viagem ferroviária para La Paz, passando pela
1054
1055
1056
1057

GOUVÊA para MANGABEIRA, of. res. 115, 2a. sec., Assunção, 12.6.1928. AHI, MDBAOE, 201-4-1.
Idem, of. conf. 6, 2a. sec., Assunção, 11.1.1928. Ibidem.
Eusebio AYALA para Rogélio IBARRA, Assunção, 6.2.1928. Archivo Rogélio Ibarra, APMPV.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. res. 67, 2a. sec., Assunção, 14.4.1928. AHI, MDBAOE, 201-4-1.
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FLGDGHDUJHQWLQDGH5RViULRYLXHPYDJ}HVGHWUDQVSRUWH´VHLVFHQWRVH
WDQWRVFDL[}HVµTXHFRQWLQKDPPHWUDOKDGRUDVSHVDGDV1058.
A utilização das ferrovias argentinas para o transporte de armas
adquiridas pela Bolívia não teve repercussão no Paraguai. Seu transporte
SRU WHUULWyULR EUDVLOHLUR FRQWXGR IRL PRWLYR GH SROrPLFD HP $VVXQomR
A rigor, em nenhum dos dois casos havia motivo para causar qualquer
reação, pois Bolívia e Paraguai não eram beligerantes e, pelo direito
internacional, conforme estabelecido na Convenção de Haya de 1907,
tinham liberdade de comprar armamento. Acordos assinados por esses
dois países com Argentina e Brasil garantiam-lhes o direito de transportar,
pelos territórios desses seus dois maiores vizinhos, as mercadorias que
adquirissem no exterior.
Havia, porém, uma diferença entre a Argentina e Brasil, quanto
j SDVVDJHP SHORV UHVSHFWLYRV WHUULWyULRV GH DUPDPHQWR DGTXLULGR SHOD
Bolívia. La Paz foi obrigada, pelo governo brasileiro, a discriminar o
DUPDPHQWRHPWUkQVLWRGHFODUDomRTXHQmRHUDH[LJLGDSHODVDXWRULGDGHV
argentinas1059)RLHVVDH[LJrQFLDTXHSHUPLWLXjLPSUHQVDEUDVLOHLUDVDEHU
e divulgar o conteúdo bélico das cargas transportadas para a Bolívia, o
que repercutiu no Paraguai.
Em maio de 1928 o senador Modesto Guggiari reproduziu tais
informações em seu já citado discurso no Congresso paraguaio, acusando
o Brasil de ter-se comprometido, em 1903, em favorecer a Bolívia na
TXHVWmR GH IURQWHLUDV FRP R 3DUDJXDL 5RJpOLR ,EDUUD FODVVLÀFRX GH
infundado o discurso de Modesto Guggiari, apontando como seu único
aspecto positivo o fato de ter permitido ao Paraguai mostrar ao Brasil,
que necessitava de uma palavra tranquilizadora sobre o assunto. A partir
de então, escreveu Ibarra, a Bolívia encontraria todos os obstáculos para
WUDQVSRUWDUVXDVDUPDVSRUWHUULWyULREUDVLOHLUR´DWpTXHFRPSUHHQGDTXH
DTXLGHVDJUDGDHVVHWUiÀFRµ1060.
(PDEULOGHRJRYHUQRSDUDJXDLRVROLFLWRXj/HJDomREUDVLOHLUD
informações sobre esse transporte de armas. No pedido informou-se que
o prático paraguaio do vapor boliviano Presidente Unterwaldenes declarara
que seu comandante tivera ordens de ir a Porto Esperança, no Brasil, para
embarcar carga procedente de Santos e entregá-la em Puerto Suarez, na
Bolívia. Tal carga compreendia bombas para aviões e metralhadoras e,
DÀUPRXD&KDQFHODULDSDUDJXDLDGHVWLQDYDVHDDUPDUWURSDVEROLYLDQDV
1058

1059
1060

Telegrama da Legação brasileira em La Paz, sem data, retransmitido por EXTERIORES para BRASLEG-A, Rio de Janeiro,
tel. cifr. res. 16, Rio de Janeiro, 26.5.1928. Idem, MDBAT, 202-1-15.
EXTERIORES para BRASLEG-A, Tel. Cifr. Res. 16, Rio de Janeiro, 26.5.1928. Idem, ibidem.
Rogélio IBARRA para Enrique BORDENAVE, “particular - reservada”, Rio de Janeiro, 1.6.1928. Archivo Rogélio Ibarra,
APMPV.
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para atacar porto militar paraguaio em Bahía Negra. A Chancelaria
reconheceu, porém, que, até então, a Bolívia utilizara sua conexão
ferroviária com o Chile e a Argentina para transportar o material bélico
que comprava no exterior1061.
Em resposta, o Itamaraty informou que a Legação boliviana no Rio
GH-DQHLURVROLFLWDUDOLYUHWUkQVLWRSDUDPHUFDGRULDVLPSRUWDGDVSRUVHXSDtV
da Europa. Indagada sobre o caráter dessas mercadorias, informou-se que
eram armas destinadas ao Exército boliviano. Tratavam-se, portanto, de
DUPDVFRPSUDGDVSHOR(VWDGREROLYLDQR(PWDOFDVRDÀUPRXD&KDQFHODULD
EUDVLOHLUD ´QDGD SRGHUtDPRV RSRU FRPR QmR RSRUHPRV DR 3DUDJXDL RX
TXDOTXHU >RXWUR@ SDtV YL]LQKR TXH QHFHVVLWH DV PHVPDV SURYLGrQFLDVµ $
Legação brasileira em Assunção forneceu essas explicações ao governo
SDUDJXDLR TXH VH PRVWURX ´FRQIRUPDGRµ DFHLWDQGR RV DUJXPHQWRV
expostos1062 6HULD FXULRVR FRPHQWRX 1DEXFR GH *RXYrD VH WDPEpP D
Bolívia se insurgisse contra o direito de o Paraguai trazer armas de Buenos
Aires pela Compañia Argentina de Navegación1063.
$&KDQFHODULDSDUDJXDLDFRQWXGRUHWRPRXRDVVXQWRDÀUPDQGR
que a questão adquiria maiores proporções, em face da concentração de
forças bolivianas ao norte de Bahía Negra, que eram abastecidas com
material bélico transportado pelas ferrovias brasileiras. Sem utilizar o
WHUULWyULREUDVLOHLURDUJXPHQWRXD&KDQFHODULDJXDUDQLUHVWDULDjVIRUoDV
EROLYLDQDVDEDVWHFHUHPVHHP6DQWD&UX]GHOD6LHUUDFXMDVGLÀFXOGDGHV
de comunicação com Puerto Suarez inviabilizariam o transporte de armas.
$ÀUPRXRFKDQFHOHUSDUDJXDLRTXHVXD/HJDomRQR5LRGH-DQHLURHVWDYD
informada da chegada a Santos de grande quantidade de fuzis destinados
j%ROtYLD6ROLFLWRXTXHVHHYLWDVVHRWUDQVSRUWHSRUWHUULWyULREUDVLOHLUR
desse material, que conferiria ao vizinho andino grandes vantagens sobre
o Paraguai1064.
Rogélio Ibarra tratou do assunto com Octávio Mangabeira. O
FKDQFHOHU EUDVLOHLUR DÀUPRX TXH HUD ´PRQVWUXRVRµ VXSRUVH TXDOTXHU
parcialidade do Brasil em favor da Bolívia. Acrescentou que o governo
brasileiro retardou o transporte das armas compradas por La Paz, exigindo
TXHIRVVHPGHVFULPLQDGDVRTXHSHUPLWLXWRUQDUS~EOLFRRDVVXQWR´TXH
VHULDVHFUHWRVHWLYpVVHPRVTXDOTXHUFRQLYrQFLDµ5HDÀUPRXDLQGDTXH
DVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVQmRSRGLDPLPSHGLURWUkQVLWRGHPHUFDGRULDV
1061
1062

1063
1064

GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. conf. 8, Assunção, 27.4.1928. AHI, MDBAT, 202-1-15.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. conf. 9, Rio de Janeiro, 28.4.1928. Idem, ibidem. GOUVÊA para EXTERIORES,
tel. cifr. 14, Assunção, 15.5.1928. Id., ibid.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. 90, 2a. sec., Assunção, 16.5.1928. Id., MDBAOE, 201-4-1.
GOUVÊA para EXTERIORES, tels. cifr. conf. 16 e 18, Assunção, ambos de 24.5.1928. Ibid., MDBAT, 202-1-15.
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para o serviço público de um país vizinho, mesmo porque Bolívia e
3DUDJXDLQmRHUDPEHOLJHUDQWHV'HWRGRPRGRR%UDVLOUHVROYHX´SURWHODU
DFRQFHVVmRGHQRYDHQWUDGD>GH@DUPDPHQWRVµ1065.
Em meados de maio de 1928 a opinião pública em Assunção
encontrava-se ainda mais hostil contra a Bolívia. O fato decorria de o
governo boliviano, para impressionar o Paraguai, ostentar suas compras
de armas e, ainda, por haver interessados em aumentar o clima de tensão
entre os dois países. Redobravam suas atividades os vendedores de
armas, respaldados pelos representantes diplomáticos de seus países,
´VREUHWXGRµ RV GD )UDQoD H ,WiOLD 5HFUXGHVFLDP VLPXOWDQHDPHQWH DV
UHFODPDo}HVGD´LPSUHQVDDPDUHODµDVVXQFHQKDVREUHDQHFHVVLGDGHGHR
Paraguai rearmar-se1066.
2PLQLVWURIUDQFrVHP$VVXQomR*HRUJHV3HUURWTXHVHHQYROYHUD
com movimentos revolucionários quando servira na Guatemala, atuava
apoiado pela Missão Militar de seu país. Perrot e, também, o representante
italiano, pressionavam para que o governo paraguaio comprasse
FDQK}HVGHJURVVRFDOLEUH2SUHVLGHQWH$\DODUHOXWDYDHP´DFHLWDUHVWD
QRYD VDQJULDµ QRV ´DQrPLFRVµ FRIUHV GR 3DUDJXDL 1DEXFR GH *RXYrD
preocupava-se com o clima bélico que se criava, escrevendo:
Temo muito que a demagogia dos caudilhos [...] possa de um momento a outro
OHYDUGHYHQFLGDDDWLWXGHSRQGHUDGDGRJRYHUQRSHODSUiWLFDGHYLROrQFLDV
LUUHSDUiYHLVTXHFRPSURPHWDPDREUDGRKRPHPSDFLÀVWDHHTXLOLEUDGRTXH
é o presidente Eligio Ayala1067.

$R PHVPR WHPSR R FOLPD GH GHVFRQÀDQoD FRQWUD R %UDVLO
DXPHQWDYDGLDDGLDFRPRFRQVHTXrQFLDGD´FDPSDQKDLQVLGLRVDµTXHR
acusava de simpatias pela Bolívia. Clima esse exacerbado pelas notícias
GDSDVVDJHPSHORSRUWRGH6DQWRVGHDUPDVGHVWLQDGDVj%ROtYLDHSHODV
notícias de que esta, para equipar suas forças, fazia compras em São
3DXOR 2 JRYHUQR SDUDJXDLR UHFRQKHFLD 1DEXFR GH *RXYrD SURFXUDYD
GHVID]HU R VHQWLPHQWR DQWLEUDVLOHLUR ´PDV D SOHEH GR 3DUDJXDL >@ HVWi
PXLWRSUHYHQLGDFRQWUDQyVµ1068.
1RLQtFLRGHMXQKR1DEXFRGH*RXYrDREHGHFHQGRDLQVWUXo}HV
de Octávio Mangabeira, procurou o presidente Eligio Ayala para
H[SRUOKH D SRVLomR GR JRYHUQR EUDVLOHLUR VREUH R WUkQVLWR GH DUPDV
Frisou, então, a boa vontade da Chancelaria brasileira com relação ao
1065
1066
1067
1068

EXTERIORES para BRASLEG, tel. cifr. res. 17, Rio de Janeiro, 26.5.1928. Id., ibidem.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. conf. 87, 2a. sec., Assunção, 15.5.1928. Id., MBAOE, 201-4-1.
Idem, ibidem.
Id. ibid.
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3DUDJXDL´SURWHODQGRTXDQWRSRVVtYHODUHPHVVDGHWDLVDUPDPHQWRVµ
ao mesmo tempo em que exigia sua minuciosa descriminação. Refutou
FRPR ´DEVXUGRVµ RV ERDWRV GH SDUFLDOLGDGH GR %UDVLO HP IDYRU GD
%ROtYLDjTXDOUHLWHURXTXHDVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVQmRSRGHULDP
HPWHPSRVGHSD]QHJDUWUkQVLWRIHUURYLiULR$ÀUPRXTXHRPDWHULDO
bélico boliviano transportado por território brasileiro, quer por sua
TXDQWLGDGH TXHU SRU VXD TXDOLGDGH FDUHFLD GH LPSRUWkQFLD SDUD
uma agressão. O diplomata frisou para Ayala que a mesma imprensa
que atacava o Brasil, silenciava premeditadamente, embora fossem
DPSOD H SRUPHQRUL]DGDPHQWH FRQKHFLGRV RV ´YXOWRVRVµ WUDQVSRUWHV
ferroviários de armas que a Bolívia fazia desde Buenos Aires e Rosário
na Argentina; por Mollendo-Puno, no Peru e por Arica, no Chile1069.
Tais explicações, informou o representante brasileiro, tinham sido
´EHPDFHLWDVµSHORSUHVLGHQWH$\DOD5HSHUFXWLUDPIDYRUDYHOPHQWHMXQWR
DVHQDGRUHVHGHSXWDGRVµQRVVRVDPLJRVµHDRXWUDVSHVVRDV´GHQRVVDV
UHODo}HVµ2PHVPRSRUpPQmRRFRUUHXTXDQWRDRVSDUWLGRVGHRSRVLomR
H ´VREUHWXGRµ TXDQWR j RSLQLmR S~EOLFD SDUDJXDLD ´YLVFHUDOPHQWHµ
DQWLEUDVLOHLUD(VVDRSLQLmRS~EOLFDHVFUHYHXRGLSORPDWDHUD´SUHSDUDGD
desde o berço pela voz do sangue dos antepassados de 1865, e trabalhada
QDV HVFRODV FRP SRUÀD SHOD HGXFDomR GH VHXV OLYURV KLVWyULFRV H SHOD
LPSUHQVDORFDOFRQWUDR%UDVLOµ1mRYLD1DEXFRGH*RXYrDSHUVSHFWLYD
GHDOWHUDomRGHVVDUHDOLGDGHSRLVKDYLDDTXHOHVTXHHUDP´UHIUDWiULRVD
WRGD DSUR[LPDomR GR %UDVLOµ HPERUD IRVVHP WmR VXEPLVVRV ´j YRQWDGH
GRVDUJHQWLQRVTXHGRPLQDPHVWDWHUUDFRPRVHQKRUHVDEVROXWRVµ1070.
O chanceler Enrique Bordenave foi convocado para uma sessão
VHFUHWD GD &kPDUD UHDOL]DGD HP  GH MXQKR SDUD WUDWDU GD SDVVDJHP
GH DUPDPHQWR GHVWLQDGR j %ROtYLD SRU WHUULWyULR EUDVLOHLUR 1DEXFR GH
*RXYrDVRXEHTXH%RUGHQDYHUHDOL]RXH[SRVLomRFODUDHSUHFLVDDSRQWR
GH VHU GHVQHFHVViULR TXH R GHSXWDGR 'H *DVSHUL ´TXH KDYLD FRPLJR
HVWXGDGRRDVVXQWRµÀ]HVVHXVRGDSDODYUD1RGLDVHJXLQWHRFKDQFHOHU
paraguaio compareceu também ao Senado para tratar do mesmo assunto.
3DUD HVVD RFDVLmR 1DEXFR GH *RXYrD KDYLD FRQYHUVDGR ´ORQJDPHQWHµ
FRPRVHQDGRU6ROHU´KDELOLWDQGRRLJXDOPHQWHDUHVSRQGHUDTXDOTXHU
réplica que fosse formulada sobre as considerações que iria fazer o ministro
%RUGHQDYHµ 7DO TXDO QD &kPDUD R DPELHQWH GD VHVVmR GR 6HQDGR IRL
1069
1070

Id., of. conf. 109, 2a. sec., Assunção, 4.6.1928. Ibid.
Id., ibid.
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calmo e a exposição de Bordenave teve o apoio de Soler. As informações
enviadas por Mangabeira em seu Memorandum de maio contribuíram para
D´PDUFKDSUXGHQWHHSRQGHUDGDGHWDODVVXQWRµ1071.
(XVHELR $\DOD H[SOLFRX D 1DEXFR GH *RXYrD R PRWLYR GD
FDPSDQKD OHYDQWDGD FRQWUD R %UDVLO MXQWR j RSLQLmR S~EOLFD (OD HUD
promovida por políticos paraguaios que acreditavam facilitar, assim, a
REWHQomR GH ´IDYRUHVµ GD $UJHQWLQD (UD XP HTXtYRFR VHJXQGR R H[
-presidente, a ponto de Monte Oca, chanceler argentino, dizer-lhe, em
Buenos Aires, que estranhava os ataques da imprensa paraguaia contra
R%UDVLO2FDDÀUPRXTXHD$UJHQWLQDGHVHMDYDDSUR[LPDUVHFDGDYH]
PDLV GR %UDVLO ´FXMD SROtWLFD HUD QHVWH PRPHQWR GH PDLV IUDWHUQDO
DPL]DGHFRPDVXD3iWULDµ1072.
3DUDOHODPHQWH j FRUULGD DUPDPHQWLVWD HQWUH %ROtYLD H 3DUDJXDL
representantes dos dois países continuavam a negociar em Buenos Aires.
&RPHQWDYDVHVHJXQGR1DEXFRGH*RXYrDDFRQFHVVmRSHOR3DUDJXDL
j %ROtYLD GH XP SRUWR IUDQFR HP 9LOOD +D\HV TXH VHULD XQLGR SRU XP
corredor ferroviário a território boliviano. A tal proposta, comentou
esse diplomata, não estiveram ausentes interesses econômicos norte-americanos, que se propunham a construir o porto de Villa Hayes, onde
HVWDEHOHFHULDPUHÀQDULDGHSHWUyOHRHWHUPLQDOPRGHUQRSDUDRHPEDUTXH
GHVVHSURGXWR$SURSRVWDHVFUHYHXHUD´XPDVROXomRGHFRQFLOLDomRH
GHQHJyFLRVLQGLYLGXDLVGR6HQKRU(XVHELR$\DODµ1073. Em junho de 1928
HVVHGLSORPDWDSUHYLX´FODUDPHQWHRIUDFDVVRµGDVQHJRFLDo}HVGH%XHQRV
$LUHVRTXHGHIDWRRFRUUHXQRPrVVHJXLQWH1074.

2JRYHUQR-RVp3*XJJLDUL
O governo do presidente José P. Guggiari (1928-1932) deu
FRQWLQXLGDGHjSROtWLFDLQWHUQDHH[WHUQDGHVHXDQWHFHVVRU(OLJLR$\DOD
o qual, inclusive, compôs o Ministério. No plano internacional, Guggiari
inovou ao visitar países vizinhos e manteve a política de Eligio Ayala
quanto ao Chaco.

1071
1072
1073
1074

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

of.
of.
of.
of.

conf. 116, 2a. sec., Assunção, 12.6.1928. Ibid.
res. 115, 2a. sec., Assunção, 12.6.1928. Ibid.
conf. 91, 2a. sec., Assunção, 19.5.1928. Ibid.
conf. 113, 2a. sec., Assunção, 12.6.1928. Ibid.
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a) Guggiari no poder
Antes de tomar posse, Guggiari inovou em relação a seus
DQWHFHVVRUHV DR YLVLWDU SDtVHV YL]LQKRV 1DEXFR GH *RXYrD FRQYHQFHX
R SUHVLGHQWH HOHLWR D YLVLWDU R %UDVLO ´SDUD TXH FRQKHFHVVH GH SHUWR R
QRVVRJRYHUQRHRQRVVRSRYRµ1075. O convite foi aceito e sua viagem foi
YLVWD QR PHLR SROtWLFR H GLSORPiWLFR GH $VVXQomR ´FRPR XPD JUDQGH
YLWyULDµDOFDQoDGDSHODGLSORPDFLDEUDVLOHLUDSDUDGHVID]HUDVLQWULJDVTXH
DWULEXtDPDR%UDVLO´RSDSHOGHLQVWLJDGRUGDSROtWLFDDJUHVVLYDGD%ROtYLD
SDUD FRP R 3DUDJXDLµ $QRV GHSRLV HP  /XFLOOR GD &XQKD %XHQR
HQWmR PLQLVWUR EUDVLOHLUR HP $VVXQomR DÀUPRX TXH D YLVLWD GH -RVp 3
*XJJLDULD%UDVLO8UXJXDLH$UJHQWLQDIRLXPGHVSLVWHSDUDMXVWLÀFDUVXD
YLDJHPDR&KLOH(VWDWLQKDSRUÀQDOLGDGHVRQGDURDPELHQWHSDUDXPD
DSUR[LPDomR FKLOHQRSDUDJXDLD ² ´R 3DUDJXDL HVWHYH WHQWDGR D FDLU QD
yUELWDFKLOHQDµ²HFRPLVVRLQWLPLGDUD%ROtYLD1076.
Rogélio Ibarra, ministro paraguaio no Rio de Janeiro, incentivou
*XJJLDULDYLVLWDUQmRVyR%UDVLOFRPRWDPEpPR8UXJXDLHD$UJHQWLQD
$YLVLWDVHJXQGR,EDUUDVDWLVIDULDDR%UDVLOTXH´TXHUDVVXPLUQD$PpULFD
o papel de um grande pai, amigo da paz, campeão das soluções baseadas
QR'LUHLWRµ1077.
Rogélio Ibarra defendeu que a política externa paraguaia fosse de
equilíbrio entre a Argentina e o Brasil e fraternal com ambos. O Paraguai,
DÀUPRXGHYHULDWHUXPDSROtWLFDH[WHUQDFODUDVLQFHUDVHPUHWLFrQFLDV
'HYHULD HOD FXOWLYDU ´OHDOPHQWHµ D DPL]DGH WDQWR GR %UDVLO TXDQWR GD
Argentina, o que seria melhor do que o Paraguai inclinar-se demais para
um dos dois, para, com isto, tentar obter vantagens do outro1078.
)RL *XJJLDUL TXHP GHÀQLX VHX SURJUDPD QR %UDVLO HQWUDU QR
SDtVSRU8UXJXDLDQDHLUGHWUHPD6mR3DXORSDUDYLVLWDULQG~VWULDVH
uma fazenda de café e, posteriormente, dirigir-se ao Rio de Janeiro para
SHUPDQrQFLDGHTXDWURGLDV2,WDPDUDW\FXLGRXSDUDTXHRSUHVLGHQWH
eleito paraguaio visitasse a fazenda Guatapará, próxima de Ribeirão Preto,
H QD FDSLWDO EUDVLOHLUD IRVVH KyVSHGH RÀFLDO QR 3DODFHWH *XLOKHUPLQR
Guinle. Em 2 de julho partiram da capital paraguaia Guggiari e sua
comitiva, composta pelo senador Aceval, pelos deputados De Gasperi
e Insfrán, pelo major Delgado, comandante militar de Assunção, e pelo
1075
1076

1077

1078

GOUVÊA para MANGABEIRA, of. conf. 161, 2a. sec., Assunção, 24.8.1928. Ibid., MDBAOE, 201-4-1.
DANTAS para MANGABEIRA, of. conf. 132, 2a. sec., Assunção, 3.7.1928. Idem, ibidem. BUENO para chanceler MELLO
FRANCO, of. 20, conf., Assunção, 25.2.1932. Ibid., MDBAOE, 1-2-16.
Rogelio IBARRA para José P. GUGGIARI, carta particular, Rio de Janeiro, sem data [maio ou junho de 1928]. Archivo
Rogélio Ibarra, APMPV.
Idem, ibidem.
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Secretário Verilla. No dia seguinte, estavam em Alegrete, no Rio Grande
do Sul, de onde partiram para São Paulo e, em seguida, para o Rio de
Janeiro1079.
A recepção a José P. Guggiari na capital brasileira foi, segundo o
UHSUHVHQWDQWHDUJHQWLQR´EULOKDQWHµ2SUHVLGHQWHHOHLWRSDUDJXDLRSRUpP
GLVVHjHVSRVDGR(PEDL[DGRUDUJHQWLQRTXHDSHVDUGDVGHPRQVWUDo}HV
de boas-vindas que recebia, sentia-se em um país estranho. Estava seguro,
concluiu, que não teria a mesma sensação em Buenos Aires, onde os
SDUDJXDLRVHUDPUHFHELGRV´FRPRYHUGDGHLURVLUPmRVµ1080. Poderia ser essa
a manifestação de alguém pouco viajado, que jamais estivera em países de
hábitos e idiomas diferentes dos seus. Mas também poderia ser intenção
de Guggiari buscar agradar, ao mesmo tempo, a Brasil e Argentina, frente
jLQH[LVWrQFLDGHULYDOLGDGHHQWUHDPERVDVHUH[SORUDGDSHOR3DUDJXDL
No banquete em homenagem a Guggiari, em 11 de julho, o
SUHVLGHQWH:DVKLQJWRQ/XtVGLVFXUVRX5HDÀUPRXQHVVDRFDVLmRTXHQR
3DUDJXDLDLQGHSHQGrQFLDHUDXP´FXOWRµTXH´VHPSUHKiGHYLYHU>@
por sua vontade inquebrantável, disposta até o verdadeiro sacrifício, em
PDQWrODµ10811mRVHWUDWDYDGHUHIHUrQFLDJUDWXLWDGH:DVKLQJWRQ/XtV
PDVVLPRUHÁH[RGDSUHRFXSDomREUDVLOHLUDFRPDHQRUPHLQÁXrQFLDGH
Buenos Aires sobre o Paraguai. Contudo, nas conversas com Guggiari,
2FWiYLR 0DQJDEHLUD ´VHPSUHµ UHIHULXVH j $UJHQWLQD ´FRP R Pi[LPR
GHHQWXVLDVPRµ2FKDQFHOHUDÀUPRXDRSUHVLGHQWHHOHLWRSDUDJXDLRTXH
D IUDWHUQLGDGH FRP D $UJHQWLQD HUD ´SRQWR FDSLWDO >GH@ QRVVD SROtWLFD
H[WHUQDµ1082.
O embaixador argentino no Rio de Janeiro, Antonio Mora,
FRPXQLFRXjVXD&KDQFHODULDTXHQDGDGH´H[WUDRUGLQiULRµIRUDGLWRQRV
discursos de Washington Luís e José P. Guggiari naquele banquete. Na
ocasião, inclusive, Mangabeira informou a Mora ter Guggiari dito que
um dos motivos de sua visita ao Brasil fora o de observar a cordialidade
nas relações brasileiro-argentinas. Guggiari mostrou-se impressionado
com ela, constatando que o Brasil sequer se preocupava com as compras
argentinas de armamento. Mangabeira, conforme seu relato a Mora,
contestou ao presidente eleito que isso era exato, sendo propósito do
governo brasileiro estreitar, ainda mais, suas relações com a Argentina.
1079

1080

1081
1082

GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. res. 29, Assunção, 26.6.1928 e tel. ost. s/nº, Alegrete (Rio Grande do Sul), 3.7.1928.
AHI, MDBAT, 202-1-15. EXTERIORES para BRASLEG-A, tels. 28 e 29, Boletins Informativos nº 1 e 2, Rio de Janeiro,
7.7.1928. Idem, ibidem. GOUVÊA para EXTERIORES, tel. s/nº, Alegrete, 3.7.1928. Id., ibid.
Embaixador Antonio MORA para GALLARDO, nota res. 179, Rio de Janeiro, 19.7.1928. AMRECIC, Legaciones ArgentinasBrasil, cx. 2719.
In: EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. 31, Rio de Janeiro, 11.7.1928. AHI, MDBAT, 202-1-15.
MANGABEIRA para DANTAS, reproduzindo telegrama enviado à Legação brasileira em Buenos Aires, of. res. PA/14, Rio
de Janeiro, 23.7.1928. AHI, MDBAD, 202-1-5.
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Mangabeira,HPWHOHJUDPDj/HJDomREUDVLOHLUDQR3DUDJXDLDÀUPRXWHU
dito a Guggiari que aquela compra não preocupava o Brasil e contribuía
SDUDDXPHQWDUR´SUHVWtJLRµGD$PpULFDGR6XO1083.
As declarações de Mangabeira não podiam, porém, ser totalmente
VLQFHUDV $ÀQDO FRPR DSRQWRX UHODWyULR VROLFLWDGR SRU HVVH PHVPR
chanceler, o governo Alvear promovera o fortalecimento militar argentino
tendo em vista um enfrentamento com o Brasil, que estava despreparado
SDUD XP FRQÁLWR 7UDWDYDVH SURYDYHOPHQWH GH H[DJHUR SRLV WDPEpP
o Chile era um inimigo hipotético da Argentina, contra o qual estaria se
armando. O governo brasileiro, porém, não poderia, com certeza, analisar
o armamentismo argentino pela ótica de uma contribuição a um maior
prestígio internacional da América do Sul. Mangabeira fazia tal declaração
devido a postura defensiva que caracterizava a política brasileira em
UHODomR j $UJHQWLQD GHVGH TXDQGR R EDUmR GR 5LR %UDQFR DVVXPLX R
cargo de chanceler, em 1902. Essa política evitava tomar iniciativas que
SXGHVVHPVHULQWHUSUHWDGDVFRPRXPGHVDÀRD%XHQRV$LUHVQR5LRGD
Prata e resultassem em tensão nas relações brasileiro-argentinas.
O Chaco foi motivo de conversa de Washington Luís e Octávio
Mangabeira com José P. Guggiari, quem lhes deixou uma impressão
GH ´kQLPR FRQFLOLDWyULRµ (VVDV GXDV DOWDV DXWRULGDGHV EUDVLOHLUDV
PDQLIHVWDUDP R GHVHMR GH VROXomR SDFtÀFD H PDLV GH TXH 3DUDJXDL
H %ROtYLD SXGHVVHP FKHJDU D XP DFRUGR HQWUH VL VHP ´TXDLVTXHU
LQWHUYHQo}HVµ1084, ou seja, da Argentina. Ao Embaixador argentino,
0DQJDEHLUDDÀUPRXTXHRJRYHUQREUDVLOHLURHVWDYDSUHRFXSDGRFRPR
´UXPRSHULJRVRµTXHDVVXPLDDTXHVWmRFKDTXHQKD6HJXQGRRFKDQFHOHU
o presidente Washington Luís era, de início, contrário a qualquer
LQWHUYHQomR GH WHUFHLURV QHVVD GLYHUJrQFLD PDV TXH HVVD SRVLomR QmR
podia ser mantida a todo custo. Assim, concluiu Mangabeira, tomava
vulto no governo brasileiro a percepção da necessidade de ação conjunta
FRPD$UJHQWLQDSDUDJDUDQWLUDVROXomRSDFtÀFDGHGLYHUJrQFLDVHQWUH
países americanos menores. Assegurar-se-ia, desse modo, um ambiente
GHKDUPRQLDJHUDOQRFRQWLQHQWH´FDSD]GHLQIXQGLUUHVSHLWRjVGHPDLV
QDo}HVIRUWHVGRPXQGRµ1085.
1083

1084

1085

Antonio MORA para GALLARDO, nota res. 179, Rio de Janeiro, 19.7.1928. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Brasil, Cx.
2719. MANGABEIRA para DANTAS, idem. Ibidem.
MANGABEIRA para DANTAS, reproduzindo telegrama enviado à Legação do Brasil em La Paz, of. res. PA/13, Rio de
Janeiro, 23.7.1928. Ibid.
Antonio MORA para GALLARDO, nota res. 179, Rio de Janeiro, 19.7.1928. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Brasil,
Cx. 2719.
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Repetia-se, assim, a política de Rio Branco com a Argentina.
Também desta vez, contudo, ela não se concretizaria, posto que Yrigoyen
já demonstrara, em mandato presidencial anterior, aversão a uma
composição com o Brasil. A iniciativa de Mangabeira, por outro lado,
HYLWDULDTXHDVROXomRGDGLYHUJrQFLDWHUULWRULDOEROLYLDQRSDUDJXDLDIRVVH
PRQRSROL]DGDSHOD$UJHQWLQDFXMRJRYHUQRSHUFHEHXHVVDFRQVHTXrQFLD
De volta a Assunção, José P. Guggiari tomou posse como presidente
da República em 15 de agosto de 1928. O Brasil foi representado na
FHULP{QLD SRU XPD (PEDL[DGD HVSHFLDO FKHÀDGD SHOR PLQLVWUR 3HGUR
Leão Velloso Neto, diplomata vindo do Rio de Janeiro. Ao contrário da
Argentina e do Chile, o governo brasileiro, a pedido de sua Legação no
3DUDJXDL QmR HQYLRX IRUoDV PLOLWDUHV j FHULP{QLD $SRQWRX 1DEXFR GH
*RXYrD GRLV PRWLYRV SDUD D LQFRQYHQLrQFLD GH WDO HQYLR 'H XP ODGR
porque, se o Brasil enviasse uma representação militar, ela seria ofuscada
pela delegação argentina, composta de 300 alunos das escolas militares e
YiULRVRÀFLDLV3RURXWURODGRFRPDSUHVHQoDGHPLOLWDUHVEUDVLOHLURVQDV
UXDVGH$VVXQomRSRGHULDKDYHU´PDQLIHVWDo}HVGHVDJUDGiYHLVµSRUSDUWH
GD´SRSXODomREDL[DGHVWD&DSLWDOµOHYDQGRDFRQÁLWRV´FRPRVHPSUHVH
WHPDTXLYHULÀFDGRHPWDHVFLUFXQVWkQFLDVµ1086.
1D ´IHVWD EULOKDQWtVVLPDµ GD SRVVH GH *XJJLDUL R HPEDL[DGRU
chileno, Gonzalo Montt, proferiu um discurso de improviso exaltando o
passado belicista paraguaio. Também os militares chilenos presentes em
$VVXQomRÀ]HUDPPDQLIHVWDo}HVQHVVHVHQWLGR1087.
A Legação do Brasil ofereceu dois banquetes de homenagem, um
para Eligio Ayala e, outro, para José P. Guggiari. A representação brasileira
HVIRUoRXVHSDUDGDU´RPDLRUUHOHYRµDREDQTXHWHD$\DODMXVWLÀFDQGR
1DEXFRGH*RXYrDTXH´QLQJXpPDTXLPHUHFHPDLVGR%UDVLOGRTXHR
H[SUHVLGHQWHµ1088.
(OLJLR$\DODUHWLURXVHGD3UHVLGrQFLDFRPr[LWRDRKDUPRQL]DU
sua política de aproximação da Argentina com relações cordiais com
o Brasil. Essa aproximação, na verdade, foi imposta pelos fatos e a
contragosto, conforme análise posterior do representante argentino
5LFDUGR 2OLYHUD 1HVVH EDODQoR KLVWyULFR GD ÀJXUD GH (OLJLR HVFULWR
SRU RFDVLmR GH VXD PRUWH HP  2OLYHUD DÀUPRX TXH ´VREUDYDP
SURYDVµGHTXHRÀQDGRH[SUHVLGHQWHDYHVVRDRHVWUDQJHLURFXOWLYDYD
SDUWLFXODUPHQWH ´XP DQWLDUJHQWLQLVPR DJXGR H REVHVVLYRµ (VFUHYHX
2OLYHUDTXH(OLJLR$\DODREWLYHUDRDSRLR´PRUDOHPDWHULDOµDUJHQWLQR
1086
1087
1088

GOUVÊA para MANGABEIRA, of. conf. 113, 2a. sec., Assunção, 5.6.1928. Idem, ibidem.
Idem, of. conf. 159, 2a. Sec., Assunção, 22.8.1928. Ibidem.
Id., of. conf. 157, 2a. Sec., Assunção, 22.8.1928. Ibid.
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na questão com a Bolívia, mas sem se comprometer, permitindo-lhe
HVWLPXODURVLQWHUHVVHVHFRQ{PLFRVHDLQÁXrQFLDGRV(VWDGRV8QLGRVQR
Paraguai; consolidar os laços com o Chile; cultivar o Brasil e, de forma
´PXLWROtULFD>@DRLUPmR8UXJXDLµ1089.
Para o presidente José Guggiari a Legação brasileira ofereceu
XPDIHVWDGHSRVVHFRPMDQWDUHEDLOHTXHWHULDVLGRD´PDLVEULOKDQWH
GDVUHDOL]DGDVHP$VVXQomRµ$LOXPLQDomRHOpWULFD²FRLVDUDUDQDTXHOH
WHPSR ² GR SDUTXH TXH FLUFXQGDYD D /HJDomR ´FDXVRX DGPLUDomRµ (
QmRHUDSDUDPHQRVDÀQDOHVVDIHVWDHRXWUDVDWLYLGDGHVGD(PEDL[DGD
Especial enviada pelo governo brasileiro custou a respeitável quantia de
OLEUDVHVWHUOLQDVTXDQGRDSUHYLVmRLQLFLDOGHGLVSrQGLRHUDGH
libras1090.
O início do mandato presidencial de José Patricio Guggiari ocorreu
HPPRPHQWRGLItFLO$&RQIHUrQFLDGH3D]VREUHR&KDFRVXVSHQGHUDVXDV
sessões, parecendo impossível chegar-se a uma acordo com a Bolívia. Em
torno do litígio sobre a posse desse território agitava-se a opinião pública,
LQVXÁDGDSHODRSRVLomR(VWDSRULQWHUPpGLRGHVHXVyUJmRVGHLPSUHQVD
H OtGHUHV SROtWLFRV HVIRUoDYDVH SDUD FULDU FOLPD GH GHVFRQÀDQoD TXDQWR
aos governantes em relação ao assunto chaquenho1091.
No plano econômico, apesar da estabilidade monetária e do
honesto manejo dos negócios públicos promovidos pelo presidente
Eligio Ayala, as condições do país continuavam precárias. Escreveu o
Embaixador espanhol Ramiru de Maeztu, que a própria capital, de ar
colonial, estava bastante abandonada, carecendo de telefones; o tifo era
HQGrPLFRSRUQmRKDYHUiJXDFRUUHQWHQHPVLVWHPDGHHVJRWR´HPHWDGH
GRVKDELWDQWHVDQGDPGHVFDOoRVµ1092.
2JRYHUQR(OLJLR$\DODIRUDEHQHÀFLDGRSHODHOHYDomRGHSUHoRV
no mercado internacional, dos produtos primários exportados pelo
3DUDJXDL (VVHV SUHoRV FRPHoDUDP D FDLU D SDUWLU GH  GLÀFXOGDGH
j TXDO RXWUDV VH VRPDULDP SDUD R JRYHUQR *XJJLDUL FRPR D VHFD TXH
assolou o país; os novos obstáculos de acesso ao mercado argentino;
D UHGXomR GR DEDWH H PHVPR R IHFKDPHQWR GH IULJRUtÀFRV H FRPR
FRQVHTXrQFLDGHVVHVDFRQWHFLPHQWRVDSDUDOLVDomRGHSDUWHGRFRPpUFLR
assuncenho. Em 1929 a crise se aprofundou e, no ano seguinte, em
1930, o governo reconheceu a seriedade da situação, com a queda de
1089

1090
1091
1092

Ricardo OLIVERA para chanceler Ernesto BOSCH, Nota 101, “Muy Reservada”, Assunção, 15.11.1930. AMRECIC, Legaciones
Argentinas - Paraguay, Cx. 2981, Expediente 18.
GOUVÊA para EXTERIORES, tels. cifr. e Res. 44 e 50, Assunção, 8 e 20.8.1928. AHI, MDBAT, 202-1-15.
URIZAR, t. II, p. 675.
“Cuenta de Misión Extraordinária al Paraguay del Embajador Ramiru de Maeztu”, Buenos Aires, 23.8.1928. AMAE, Política
Exterior - Paraguay, Legajo 2577.
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preços internacionais impactando negativamente sobre a produção
ORFDO&RPRFRQVHTXrQFLDHDWpRLQtFLRGD*XHUUDGR&KDFRHPR
3DUDJXDLDVVLVWLXDRIHFKDPHQWRGHFDVDVFRPHUFLDLVjHVSHFXODomRDR
desemprego e ao aumento do custo de vida1093.
(PERUD GHL[DQGR D 3UHVLGrQFLD (OLJLR $\DOD PDQWHYHVH QR
centro do poder, pois foi nomeado ministro da Fazenda pelo presidente
*XJJLDUL2QRYR0LQLVWpULRLQIRUPRXD/HJDomREUDVLOHLUDjH[FHomRGR
FKDQFHOHU*HUyQLPR=XEL]DUUHWD´pXPIHXGRGRH[SUHVLGHQWHFXMDÀJXUD
FHQWUDO GRPLQD LQWHLUDPHQWH R DPELHQWH SROtWLFR H PLOLWDU GR JRYHUQRµ
Comentando tal fato, o representante argentino, Ricardo Olivera, foi de
XPDLURQLDSUHFLVDDRHVFUHYHU´$SUHVHQoDGRGRXWRU$\DODQRJDELQHWH
GRGRXWRU*XJJLDULRXIDODQGRGHIRUPDPDLVUHDOLVWDD3UHVLGrQFLDGR
GRXWRU *XJJLDUL QR 0LQLVWHULR GR GRXWRU $\DODµ $ SUHVHQoD GH (OLJLR
no novo governo, analisou com propriedade o embaixador espanhol
Ramiru de Maeztu, era a garantia de que não haveria prodigalidade com
empregos públicos e, ainda, que se poderia manter a cotação do peso
SDUDJXDLR(PERUDEDL[DDFRWDomRHUDÀ[DKiDQRVQDUHODomRGH
pesos paraguaios para um peso argentino1094.
2 DFHUWR GDV DQiOLVHV GH 0DH]WX H 2OLYHUD SRGH VHU FRQÀUPDGR
HP XP HSLVyGLR SLWRUHVFR SRUpP VLJQLÀFDWLYR 4XDQGR SUHVLGHQWH
(OLJLR$\DODWLQKDHPVHX*DELQHWHDSHQDVWUrVIXQFLRQiULRVVHFUHWiULR
datilógrafo e o chefe do arquivo. O presidente Guggiari, porém, achou
necessário ampliar esse número e nomeou para si um secretário particular.
Ayala, no Ministério da Fazenda, ao receber a planilha de salários do
Gabinete Presidencial, já com esse novo funcionário incluído, escreveu ao
SpGDSiJLQD´$TXHOHTXHGHVHMHWHUVHFUHWiULRSULYDGRTXHRSDJXHFRP
RVHXSUySULREROVRµ(*XJJLDULQmRWHYHRGHVHMDGRVHFUHWiULR1095.
O ministro de Relações Exteriores do governo Guggiari era
*HUyQLPR =XEL]DUUHWD (VWH VHJXQGR 1DEXFR GH *RXYrD ´PRVWUDVH
DPLJRGR%UDVLOHGD$UJHQWLQDµFDUDFWHUL]DQGRVHSRUVXDIUDQTXH]DH
LQGHSHQGrQFLDHSRUQmRVHUORSL]WD5HIHUrQFLDLPSRUWDQWHFRQVLGHUDQGR
se que o sentimento antibrasileiro no Paraguai era estimulado, em grande
parte, pelo revisionismo histórico em favor de Francisco Solano López1096.
1093

1094

1095
1096

RIVAROLA, Milda.Obreros, utopias & revoluciones; la formación de las clases trabajadoras en el Paraguay liberal; 18701931. Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1993, p. 242.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. conf. 158, 2a. sec., Assunção, 22.8.1928. AHI, MDBAOE, 201-4-1. OLIVERA para
GALLARDO, nota conf. 144, Assunção, 15.9.1928. AMRECIC, Legaciones Argentinas en América - Paraguay, cx. 2719,
expediente 1. “Conta de Mision Extraordinária al Paraguay del Embajador Ramiru de Maeztu”, Buenos Aires, 23.8.1928.
AMAE, Política Exterior - Paraguay, legajo 2577.
VILLAGRA MAFFIODO, Salvador. Memorias civiles y militares. Asunción: Editorial Don Bosco, 1992, pp. 59-60.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. conf. 158, 2a. sec., Assunção, 22.8.1928. AHI, MDBAOE, 201-4-1.
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Dias depois da ascensão de Guggiari ao Poder, descobriu-se uma
conspiração contra o novo presidente, liderada por Eduardo Schaerer.
2JRYHUQRGHXEDL[DQRVRÀFLDLVDYLDGRUHV(PLOLR1XGHOPDQH$UQDOGR
Zayas, envolvidos na conspiração. Ambos tinham cursado a Escola Militar
GH$YLDomRQR5LRGH-DQHLURHQRÀQDOGHMiEUHYHWDGRVYROWDUDP
ao Paraguai, reincorporando-se ao Exército1097.
+DYLDHVFUHYHX1DEXFRGH*RXYrDXPDFDPSDQKD´GHVHQIUHDGDµ
contra o governo Guggiari pelos schaeristas. Eduardo Schaerer,
respaldando-se em sua amizade com o presidente eleito argentino Hipólito
Yrigoyen, que tomaria posse dois meses depois, dizia contar com recursos
do futuro governo argentino para fazer a revolução no Paraguai. Os
schaeristas concentravam seus esforços em intrigar o governo paraguaio
com o futuro presidente argentino. Guggiari, em conversa com Nabuco de
*RXYrDUHVVDOWRXTXHHVFUHYHUDD<ULJR\HQSDUDGHVID]HUHVVDVLQWULJDVH
TXHQmRWRPDYDPHGLGDVUHSUHVVLYDVFRQWUD6FKDHUHU´SDUDQmRLUULWDUR
UDGLFDOLVPRDUJHQWLQRGHFXMDVLQWHQo}HVQRIXQGRGHVFRQÀDµ1098.
E 1HXWUDOLGDGHEUDVLOHLUDHDUDWLÀFDomRGHOLPLWHV
Em novembro de 1928 a situação no Chaco era ainda mais tensa.
A Bolívia acusou o Paraguai de concentrar tropas na fronteira, enquanto
RSUHVLGHQWH*XJJLDULDÀUPRXD1DEXFRGH*RXYrDTXHVHXSDtVDSHQDV
promovia uma substituição de forças. Também disse que Yrigoyen, no
cargo de presidente desde outubro, não conhecia bem o litígio chaquenho,
obrigando a Chancelaria paraguaia a enviar-lhe relatório historiando essa
questão. Para tanto, Fulgencio Moreno foi enviado a Buenos Aires1099.
O representante brasileiro, porém, não se convenceu com essas
explicações. O Paraguai, informou, procedia ao recrutamento militar,
FRQVWUXtD QRYRV IRUWLQV QR &KDFR H HQYLDYD LQLQWHUUXSWDPHQWH j QRLWH
QRYDVIRUoDVSDUDDUHJLmR7XGRID]LDFUHUDÀUPRXRGLSORPDWDTXHR
governo paraguaio se preparava para uma ação armada, ao contrário de
VXDVGHFODUDo}HVSDFLÀVWDV1100.
1097

1098
1099
1100

Idem, of. conf. 161, 2a. sec., Assunção, 24.8.1928. Ibidem. Após seu envolvimento na conspiração contra Guggiari,
Emilio Nudelman instalou-se em São Paulo, retornando ao Paraguai para lutar a Guerra do Chaco como piloto. Em 1943
mudou-se definitivamente para Montevidéu, onde trabalhou para a companhia PLUNA, falecendo em 1963. SEIFERHELD,
Alfredo M. Los judios en el Paraguay, inmigración y presencia judias (Siglo XVI-1935). 2. ed. Asunción: El Lector, 1984,
v. I, pp. 193-194.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. conf. 167, 2a. sec., Assunção, 30.8.1928. AHI, MDBAOE, 201-4-2.
Idem, of. conf. 216, 2a. sec., Assunção, 14.11.1928. Ibidem.
Id., ibid. O Exército paraguaio, a essa altura, já havia recebido 30.000 fuzis Mauser e 10.000 mosquetões comprados na
Espanha, idênticos ao modelo usado pela força terrestre da Argentina, onde as fábricas de munições estavam prontas
para atender as necessidades da infantaria paraguaia. Id., of. conf. 225, 2a. sec., Assunção, 19.11.1928. Ibid.
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1DEXFR GH *RXYrD FRQVLGHUDYD R SUHVLGHQWH *XJJLDUL XP
amigo pessoal. O representante argentino, Ricardo Olivera, por sua vez,
PDQWLQKD´IUHTXHQWHVHDQLPDGDVHQWUHYLVWDVµFRP*XJJLDULHRFKDQFHOHU
=XEL]DUUHWD 1HVVHV HQFRQWURV 2OLYHUD IRL WD[DWLYR DR DÀUPDU TXH QDV
GLYHUJrQFLDV HQWUH 3DUDJXDL H %ROtYLD D &KDQFHODULD DUJHQWLQD HVSHUDYD
ser mantida informada sobre qualquer negociação entre os dois países,
principalmente se envolvesse terceiros Estados1101. Era inadmissível para a
Argentina não ter papel preponderante na solução para o litígio boliviano-paraguaio.
Em 5 de dezembro de 1928 o capitão paraguaio Rafael Franco, sem
ordens superiores, tomou o fortim Vanguardia dos bolivianos. Em resposta
cinco fortins paraguaios foram atacados, provocando a ruptura de relações
diplomáticas entre Assunção e La Paz. Nos dois países houve mobilização
militar geral, apoiada, no Paraguai, inclusive pelo movimento sindical,
j H[FHomR GH DOJXQV WUDEDOKDGRUHV DQDUTXLVWDV1102. Guggiari comentou
posteriormente, em 1932, ao representante brasileiro em Assunção, que
SHQVRX HP VXEPHWHU )UDQFR D FRQVHOKR GH JXHUUD ´H DWp IX]LOiORµ SRU
KDYHUSURYRFDGRXPDVLWXDomRTXHTXDVHDUUDVWRXRVGRLVSDtVHVjJXHUUD
1mRRIH]´GHYLGRjH[DOWDomRSRSXODUHSDUDQmRWRUQDU)UDQFRPiUWLUµ1103.
(PERUDQmRKRXYHVVHHQWXVLDVPRSRSXODU²´QmRKiPDQLIHVWDo}HV
SDWULyWLFDVµ ² SROtWLFRV SDUDJXDLRV GH SURMHomR WRPDYDP DWLWXGH
´IUDQFDPHQWH DJUHVVLYDµ FRP D %ROtYLD 7DO SRVWXUD QmR VH FRDGXQDYD
com a realidade militar paraguaia na qual os soldados careciam de aspecto
PLOLWDU HVWDYDP GHVFDOoRV FRP URVWRV IDWLJDGRV ´PDO YHVWLGRV H SHRU
HTXLSDGRV PDUFKDQGR HP GHVRUGHPµ1104. O alistamento decretado pelo
JRYHUQRSHUPLWLXDR([pUFLWRSDUDJXDLRDWLQJLUHPÀQVGHGH]HPEURXQV
20.000 homens, alistados sem qualquer seleção, mesmo a mais simples
LQVSHomRGHVD~GH6REUHHVVDWURSDHVFUHYHX1DEXFRGH*RXYrD
'HVFDOoRV H PDOWUDSLOKRV PRQWDYDP JXDUGD j SRUWD GDV &DVHUQDV FRP
cinturão sobre a roupa civil e uma carabina ao ombro [...]. Soldados a pedir
pão aos transeuntes e a se nutrirem de melancia, mortos de sede, ofereciam
um aspecto de desordem e de miséria inconcebíveis1105.
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GOUVÊA para Hélio LOBO, carta particular, Assunção, 27.11.1928. Id. OLIVERA para GALLARDO, nota conf. 169, Assunção,
15.9.1928. AMRECIC, Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 2719, expediente 14.
RIVAROLA, p. 259.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 46, conf., Assunção, 6.5.1932. AEBACE, 1931-1932.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. conf. 246, 2a. sec., Assunção, 12.12.1928. AHI, MDBAOE, 201-4-2.
Idem, of. conf. 248, 2a. sec., Assunção, 31.12.1928. Ibidem.
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2 SUHVLGHQWH *XJJLDUL EXVFDYD D ´VRPEUD GH XPD EDQGHLUD
SURWHWRUDµ TXH SURWHJHVVH VHX SDtV GH DomR PLOLWDU EROLYLDQD )RL QD
$UJHQWLQD FRQVWDWRX 1DEXFR GH *RXYrD TXH HQFRQWURX WDO SURWHomR
H GHVGH HQWmR R JRYHUQR SDUDJXDLR ´DEDQGRQRX R &KLOH IXJLQGR
GH TXDOTXHU DSUR[LPDomR FRP D 5HS~EOLFD GR 3DFtÀFR >@ GHL[DQGR
mal o ministro Gonzalo Montt, que passou por um ostracismo quase
LQFRQYHQLHQWHµ1106.
O Chile, por sua vez, inicialmente declarou-se neutro no novo
atrito boliviano-paraguaio, negando, mesmo, o pedido de compra de
munição para canhões, feito pelo governo Guggiari. Dias depois, contudo,
a Chancelaria chilena mudou bruscamente de postura e responsabilizou a
Bolívia pela crise do Chaco, despertando entusiasmo na capital paraguaia.
Em 19 de dezembro, o ministro Montt declarou, formalmente, ao chanceler
paraguaio Zubizarreta, que seu país concentrava 30.000 homens na
IURQWHLUDFRPD%ROtYLD´SDUDPDQREUDVGHYHUmRµ2JRYHUQR*XJJLDUL
voltou, então, a ver no Chile um aliado decidido, em caso de uma agressão
boliviana1107.
$&KDQFHODULDEUDVLOHLUDLQVWUXLX1DEXFRGH*RXYrDDPDQLIHVWDU
DR JRYHUQR SDUDJXDLR RV YRWRV GH SD] ´QmR >VH@ DGPLWLQGR >HP@ FDVR
DOJXPGHFODUDomR>GH@JXHUUDµ7DPEpPFRPXQLFRXDVHXUHSUHVHQWDQWH
TXHHVWDQGRRJRYHUQRDUJHQWLQR´DWpFHUWRSRQWRLQYHVWLGRGHIXQo}HV
PHGLDGRUDVµR%UDVLODJXDUGDYDVXDDomRVHPQDGDVXJHULU2,WDPDUDW\
GHFODURXVH SRUpP FRQWUiULR ´HP DEVROXWRµ j LQWHUYHQomR GH XP SDtV
nos assuntos de outro, aconselhando que Paraguai e Bolívia procurassem
VROXomR MXUtGLFD SDUD VXD SHQGrQFLD VHP D LQWHUYHQomR GH WHUFHLURV
Estados1108HPyEYLDUHIHUrQFLDj$UJHQWLQD
Para Mangabeira a negociação direta entre paraguaios e bolivianos
´HYLWDULD PDX SUHFHGHQWH >H@ VH FRQVHUYDULDP LQWDFWDV DV VREHUDQLDV
UHVSHFWLYDV FRPR WDQWR GHVHMD R %UDVLOµ1109. O Itamaraty, porém, evitava
estabelecer política de rivalidade com a Argentina quanto ao Paraguai e,
por isso, aceitava a mediação argentina na disputa pelo Chaco. O governo
EUDVLOHLURQmRFRQVLGHUDYD´VHQVDWRQHPSUXGHQWHµLQWHUYLUQHVVDTXHVWmR
enquanto vigorava o protocolo que estabeleceu Buenos Aires como sede das
negociações e a Argentina como mediadora. Ademais, como não houvera
iniciativa dos governos boliviano e paraguaio em solicitar intermediação
do Brasil, poderiam não seguir eventuais recomendações conciliadoras
EUDVLOHLUDV$SROtWLFDEUDVLOHLUDHUDGHHVIRUoDUVHSDUD´PHUHFHUDFRQÀDQoD
1106
1107
1108
1109

Idem, ibidem.
Id., of. conf. 248, 2a. sec., Assunção, 31.12.1928. Ibid.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. res. 47, Rio de Janeiro, 12.12.1928. Ibid., MDBAT, 202-1-15.
Idem, ibid.
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HHVWLPDµGDVSDUWHVHPOLWtJLR'HVVHPRGRFRQFOXLX0DQJDEHLUDVHQR
curso dos acontecimentos o governo Washington Luís tivesse que assumir
XPD ´DWLWXGH PDLV DWLYDµ QD GLVSXWD GR &KDFR HQFRQWUDULD ´DWPRVIHUD
SURStFLDHFRQFLOLDomRHÀFD]µjVXDDomRFRQFLOLDGRUD1110.
No desenrolar dos acontecimentos o governo brasileiro evitou
envolver-se em ação mediadora quanto ao Chaco. O Brasil, escreveu
5RQDOG GH &DUYDOKR HP VHX Mi FLWDGR UHODWyULR HVWDYD LVRODGR IUHQWH j
$PpULFD KLVSkQLFD TXH QmR R DSRLDUD QD /LJD GDV 1Do}HV H TXH YLD D
Argentina como país líder. Isolamento para o qual teria contribuído a
política exterior argentina. A melhor posição brasileira na América do Sul
HUDSRUWDQWRD´GHH[SHFWDWLYDHGHVFULomRµDIDVWDQGRVHGDV´FRQWHQGDV
HQWUHYL]LQKRVWXUEXOHQWRVHLQVWiYHLVµGHODVSURFXUDQGRUHWLUDU´RPDLRU
SURYHLWRPRUDOHPDWHULDOSRVVtYHOµ2%UDVLOFRQFOXtD&DUYDOKRGHYHULD
UHFKDoDUDV´LQVLQXDo}HVµGH&KDQFHODULDVVXODPHULFDQDVSDUDTXHIRVVH
árbitro em seus litígios internacionais1111.
A ação mediadora da Liga das Nações, que seria bem vista pelo
Itamaraty, não chegou a se realizar. Consultado nesse sentido pela
Chancelaria paraguaia, o representante norte-americano disse que seu
JRYHUQR QmR VLPSDWL]DYD FRP XPD ´LQWURPLVVmR GLUHFWDµ GD /LJD QRV
assuntos americanos11122JRYHUQRDUJHQWLQRSRUVXDYH]YLVWRDLQHÀFiFLD
dos conselhos que dera anteriormente, passara a evitar ser mediador.
3DUD 1DEXFR GH *RXYrD D DOWHUQDWLYD HUD D PHGLDomR SRU SDUWH GRV
(VWDGRV8QLGRV3DUDHVWHGHVHQODFH´GHYHPRV>@FRQFRUUHUµHVFUHYHX
0DQJDEHLUD TXH RULHQWRX 1DEXFR GH *RXYrD D DWXDU GLVFUHWDPHQWH
nesse sentido, sem iniciativas ostensivas ou que denunciassem maiores
pretensões do Brasil na questão do Chaco1113.
A Bolívia procurou, enquanto isso, evitar uma solução negociada
para o litígio. Seu governo, num primeiro momento, mostrara reservas
a respeito da mediação do presidente Yrigoyen, comunicando-lhe,
posteriormente, aceitar seus bons ofícios. A Bolívia procurava escapar da
MiSODQHMDGDFRQIHUrQFLDGHSD]GH:DVKLQJWRQYROWDQGRVHQRYDPHQWH
SDUDD$UJHQWLQDSURWHODQGRDVVXPLU´FRPSURPLVVRV>TXH@SRVVDP>@
UHVROYHUGHXPDYH]DFRQWHQGDµ1114.
*UDoDV j DomR GR 6HFUHWiULR GH (VWDGR QRUWHDPHULFDQR )UDQN %
.HOORJ3DUDJXDLH%ROtYLDLQLFLDUDPQHJRFLDo}HVGHSD]HP:DVKLQJWRQ
VREDPHGLDomRGH&RO{PELD&XED(VWDGRV8QLGRV0p[LFRH8UXJXDL
1110
1111
1112
1113
1114

Id., ibid.
CARVALHO, pp. 150, 165.
GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. res. 92, Assunção, 15.12.1928. AHI, MDBAT, 202-1-15.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. conf. 54, Rio de Janeiro, 17.12.1928. Idem, ibidem.
GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. res. 100, 20.12.1928. Id., ibid.
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A Argentina recusou-se a participar, assim como o Brasil, que se
MXVWLÀFRX FRP R DUJXPHQWR GH VXD QHXWUDOLGDGH (VWD DUJXPHQWRX D
Chancelaria brasileira, poderia ser questionada pelo fato de o país ser
limítrofe ao território litigioso e, ainda, possuir tratados de limites a
serem apreciados pelos Legislativos boliviano e paraguaio1115.
(P  GH PDUoR GH  IRL LQDXJXUDGD D &RQIHUrQFLD 3DQ
-americana de Conciliação e Arbitragem sobre o contencioso boliviano-paraguaio. A Comissão de Investigação e Conciliação, composta por
dois representantes de cada um dos países litigantes e de um delegado
de cada nação mediadora, atuou de 13 de março a 13 de setembro de
1929, apresentando, em 31 de agosto, uma Convenção de Arbitragem. O
DUWLJRGHVVHGRFXPHQWRGHWHUPLQRXTXH´HQWRGRFDVR\FXDOTXLHUD
VHD OD GHFLVLyQ DUELWUDOµ VHULD HQWUHJXH j %ROtYLD XP SRUWR QD %DKtD
Negra, com a extensão territorial que se considerasse necessária para
seu funcionamento. A Delegação paraguaia recusou essa Convenção,
argumentando que a Bolívia não tinha documento jurídico ou histórico
em favor de seu domínio sobre o norte do Chaco1116.
A Comissão de Conciliação e Arbitragem obteve, porém, a
assinatura de um Protocolo por Paraguai e Bolívia, que determinou o
esquecimento mútuo de ofensas e prejuízos causados por uma parte a
outra; o restabelecimento no Chaco do status quo anterior ao ataque ao
fortim Vanguardia, que, reconheceu-se, estava em território boliviano; e
a retomada de negociações diplomáticas entre os dois países. Não foi,
porém, a ação diplomática mediadora que impediu o início da guerra
entre a Bolívia e o Paraguai, mas, sim, o fato de ambos os países carecerem
de vias de comunicação para transportar ao Chaco tropas e armamentos
HPTXDQWLGDGHQHFHVViULDSDUDLQLFLDUHPRFRQÁLWR1117.
Apesar dos esforços para manter-se afastado do tema, no início
GHRJRYHUQREUDVLOHLURIRLHQYROYLGRHPSROrPLFDVREUHR&KDFR
O chanceler paraguaio Gerónimo Zubizarreta enviou, em 2 de janeiro
GHVVH DQR QRWD j /HJDomR EUDVLOHLUD DÀUPDQGR TXH R %UDVLO DVVLQDUD
dias antes, um Tratado de Limites com a Bolívia, quando esta ainda se
encontrava em litígio com o Paraguai. Por esse Tratado, dizia a nota, o
%UDVLOFRPSURPHWHUDVHDFRQFHGHUXPPLOKmRGHOLEUDVj%ROtYLDSDUD
REUDV IHUURYLiULDV $ XWLOL]DomR GH WDO TXDQWLD DÀUPDYD =XEL]DUUHWD
1115
1116
1117

Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1929, p. 21.
SALUM FLECHA, pp. 200-202.
BENÍTEZ, Luis G. Historia diplomática del Paraguay. Asunción, [s.n.], 1972, p. 366.
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ÀFDYD GHSHQGHQWH GD ERDIp EROLYLDQD SRGHQGR HYHQWXDOPHQWH VHU
usada para comprar armas1118.
Efetivamente, Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Limites e
Comunicações Ferroviárias em 25 de dezembro de 1928, que substituía
os Protocolos de 1925, nunca implementados. No aspecto de limites,
UHVROYHUDPVH RV WUrV SRQWRV TXH DLQGD SHUPDQHFLDP LQGHÀQLGRV D
posse de ilhas no trecho do rio Madeira, comum aos dois países; o
estabelecimento da linha divisória entre as nascentes do rio Rapirran e
GRLJDUDSp%DKtDEHPFRPRDGHÀQLomRGDIURQWHLUDQDVFDEHFHLUDVGRULR
Verde. Pelo artigo V desse Tratado, o governo brasileiro comprometeu-se
a dar um milhão de libras esterlinas para auxiliar a Bolívia a realizar o
plano ferroviário de ligar Cochabamba a Santa Cruz de la Sierra e, esta, a
dois portos, um na bacia do Amazonas, e, outro, no rio Paraguai, em um
SRQWRTXHSHUPLWLVVHVHUFRQHFWDGDj1RURHVWHGR%UDVLO2GLQKHLURHUD
compensação por não ter o Brasil cumprido o compromisso, assumido no
Tratado de Petrópolis de 1903, de construir um ramal ferroviário entre
3RUWR0XUWLQKRRXRXWURSRQWRSUy[LPRH9LOD%HODQDFRQÁXrQFLDGRV
ULRV%HQLH0DPRUpFRQHFWDQGRRFRPDIHUURYLD0DGHLUD0DPRUp8PD
das cláusulas do Tratado de dezembro de 1928 determinou que aquelas
libras esterlinas seriam pagas pelo Tesouro brasileiro, em Londres,
GLUHWDPHQWHjMadeira-Mamoré Railway Company, que construiria a ferrovia
ligando os dois países1119.
1DEXFR GH *RXYrD H[SOLFRX DR FKDQFHOHU SDUDJXDLR R FRQWH~GR
do Tratado de Limites e Comunicações Ferroviárias assinado entre Brasil
e Bolívia. Simultaneamente, o Itamaraty enviou a esse diplomata cópias
do Tratado, bem como das notas trocadas, na ocasião, com a Legação
EROLYLDQDQR5LRGH-DQHLUR1DEXFRGH*RXYrDIRLDXWRUL]DGRDPRVWUDU
GH IRUPD RÀFLRVD VH QHFHVViULR MXOJDVVH FySLDV GHVVHV GRFXPHQWRV DR
governo paraguaio1120.
Octávio Mangabeira enviou, também, os termos da nota com
que a Legação brasileira deveria responder a Zubizarreta. Irritado, o
FKDQFHOHUHVFUHYHXTXH´QmRPHSRVVRFRQIRUPDUFRPDLQVLVWrQFLDGD
GHVFRQÀDQoDFRPTXHHVVHSDtVFRUUHVSRQGHjQRVVDLQDOWHUiYHOFRUUHomRµ
$ QRWD EUDVLOHLUD HUD QD FODVVLÀFDomR GR MDUJmR GLSORPiWLFR FRUUHWD
SRUpP HQpUJLFD $ÀUPDYD TXH QmR IRVVH R FRQWH[WR LQWHUQDFLRQDO R
Brasil não compreenderia como o governo paraguaio o julgava capaz de
1118

1119
1120

A nota original não foi localizada. Sua síntese encontra-se em: MANGABEIRA para GOUVÊA, of. LA/6, Rio de Janeiro,
29.1.1929. AHI, MDBAD, 202-1-5.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1928, anexo A, p. 23-28, e 1929, pp. 15-17, 32-33.
para EXTERIORES, tel. cifr. res. 5, Assunção, 9.1.1929. AHI, MDBAT, 202-1-15. MANGABEIRA para GOUVÊA, of. res.
LA/1, Rio de Janeiro, 7.1.1929. Idem, MDBAD, 202-1-5.
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um comportamento desleal. A resposta brasileira terminava em termos
GXURV DÀUPDQGR TXH =XEL]DUUHWD ´UHÁHWLQWR PHOKRUµ UHFRQKHFHULD
TXHVRPHQWHGHYLGRDR´FRQKHFLPHQWRLPSHUIHLWRµGRDVVXQWRSXGHUD
VHQWLUD´LQJUDWDLPSUHVVmRµ²WHUPRXVDGRQDQRWDSDUDJXDLD²TXDQWR
DR FRPSRUWDPHQWR GR %UDVLO HP UHODomR j %ROtYLD ([SOLFDYD DLQGD
pormenorizadamente o motivo e as condições em que o governo
EUDVLOHLURFRQFHGLDXPPLOKmRGHOLEUDVjTXHOHSDtVDQGLQR1121.
O Brasil tinha limites não demarcados com apenas quatro países e
já os resolvera. Assinara tratados para demarcar fronteiras com o Paraguai,
em 21 de dezembro de 1927; com a Argentina em 27 de dezembro desse
mesmo ano; com a Colômbia, em 15 de novembro de 1928. Portanto,
concluía a nota brasileira a Zubizarreta, o Tratado com a Bolívia, de 25 de
dezembro de 1928, inseria-se no contexto do maior interesse que um país
SRGLDWHUDÀ[DomRGHVHXWHUULWyULR1122.
O governo boliviano, por sua vez, também se queixou ao
Itamaraty. Alegou que o Brasil, ao assinar o Tratado Complementar de
Limites com o Paraguai, dera-lhe argumento favorável ao litígio no Chaco.
0DQJDEHLUD FRQWHVWRXWDO FRQFOXVmRDÀUPDQGRTXHRDFRUGRGHOLPLWHV
era acompanhado de notas reversais, trocadas entre os representantes
brasileiro e paraguaio, registrando a reivindicação boliviana quanto ao
território sobre o rio Paraguai1123.
A neutralidade do governo brasileiro não o impediu, porém, de
responsabilizar a Bolívia pela situação criada com o Paraguai. Isto ocorreu
simultaneamente aos debates no Parlamento boliviano sobre o Tratado de
/LPLWHVFRPR%UDVLOTXHOHYDULDPjVXDDSURYDomRHPGH]HPEURGH
Octávio Mangaberia ponderou ao ministro boliviano no Rio de Janeiro e
RUGHQRXj/HJDomREUDVLOHLUDHP/D3D]FRPXQLFDUDRJRYHUQRORFDOTXH
D%ROtYLDGHYHULDGHVLVWLUGDDTXLVLomRGHDUPDPHQWRV´HHQWUDUGHYH]QR
FDPLQKRGDVROXomRGHÀQLWLYDGRSOHLWRSRUXPDUELWUDPHQWRGHÀQLGRHP
FRQGLo}HVHOHYDGDVµ1124.
O governo paraguaio concordou ser juridicamente correta
D SRVWXUD GR %UDVLO TXDQWR DR WUkQVLWR GH DUPDV SRU VHX WHUULWyULR
GHVWLQDGDVDWHUFHLURVSDtVHV(VVDFRQFRUGkQFLDQmRVHGDYDVRPHQWHSRU
convencimento jurídico, mas, também, por interesse. Em fevereiro de 1929
o governo argentino reteve, no porto de Buenos Aires, armas destinadas

1121

1122
1123
1124

Não foi possível saber a data dessa nota enviada ao governo paraguaio. Seu conteúdo encontra-se em: MANGABEIRA
para GOUVÊA, of. LA/6, Rio de Janeiro, 29.1.1929. Id., ibid.
Id.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. res. 14, Rio de Janeiro, 7.2.1929. AHI, MDBAT, 202-1-15.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. res. 18, Rio de Janeiro, 9.2.1929. Idem, ibidem.
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ao Paraguai1125, em medida provavelmente voltada para a opinião pública,
mas que, de todo modo, retardou a chegada desse armamento a Assunção.
$GHPDLVRVJRYHUQRVFKLOHQRHSHUXDQRSURLELUDPRWUkQVLWRGHDUPDVSRU
seus territórios, o que, naquele momento, somente prejudicava a Bolívia,
mas alertava o Paraguai para uma eventual ação internacional nesse
VHQWLGR &DVR LVVR RFRUUHVVH FRPR DÀUPRX HP FRQYHUVD FRP 1DEXFR
GH*RXYrDRFKDQFHOHU=XEL]DUUHWDVHXSDtVSLRUDUPDGRGRTXHRULYDO
EROLYLDQRÀFDULDHPLQIHULRULGDGH1126.
A instalação da Comissão de Conciliação e Arbitragem em
Washington e a cessação dos enfrentamentos paraguaio-bolivianos no
&KDFR SXVHUDP ÀP DRV WHPRUHV GH =XEL]DUUHWD (VVD QRYD UHDOLGDGH
bem como o reconhecimento, pelo Paraguai, da correção da postura do
,WDPDUDW\TXDQWRj%ROtYLDDIDVWDUDPWDPEpPXPIDWRUSHUWXUEDGRUQDV
relações brasileiro-paraguaias.
$ UDWLÀFDomR GR 7UDWDGR ,EDUUD0DQJDEHLUD WRUQRXVH SDUD R
Brasil, o tema principal nas suas relações com o Paraguai em 1929. Nabuco
GH *RXYrD H R FKDQFHOHU =XEL]DUUHWD HPSHQKDUDPVH SDUD D DSURYDomR
GR DFRUGR H D ´SULPHLUD GLÀFXOGDGHµ IRL FRPSOHWDU D YDJD H[LVWHQWH QD
&RPLVVmRGH'LSORPDFLDGR6HQDGR´FRPXPDPLJRQRVVRHFRQVHJXLPRV
TXHIRVVHYRWDGRRQRPHGRVHQDGRU6ROHUµ(VVD&RPLVVmRGHXHQWmR
parecer favorável ao Tratado, com voto contrário do senador Modesto
Guggiari. Não foi possível, contudo, conseguir quórum no plenário, mas o
representante brasileiro previu que isso ocorreria em pouco tempo, graças
a empenho de Zubizarreta1127.
O presidente Guggiari pediu e obteve que o senador Benigno
(VFREDU PXGDVVH GH SRVLomR H DSRLDVVH D UDWLÀFDomR GR 7UDWDGR -i
0RGHVWR *XJJLDUL HVFUHYHX 1DEXFR GH *RXYrD ´VH WRUQRX DTXL R
FDPSHmR GD RSRVLomR FRQWUD R %UDVLOµ H D UDWLÀFDomR HVWDYD VHQGR XPD
´FDPSDQKDGLItFLOµ1128.
No dia da votação do Tratado Ibarra-Mangabeira, em 19 de
fevereiro, Modesto Guggiari, ao constatar que a maioria dos senadores
HUD IDYRUiYHO j VXD DSURYDomR REVWUXLX RV WUDEDOKRV $QWHYHQGR WDO
possibilidade, o senador Soler teve aprovada a proposta de que a sessão
OHJLVODWLYDFRPHoDVVHjVKRUDVGDPDQKm&RPHVVHDUWLItFLRIRLSRVVtYHO
a realização de duas sessões, sendo que a segunda se prolongou até
PHLDQRLWH PRPHQWR HP TXH R 7UDWDGR IRL UDWLÀFDGR SRU QRYH YRWRV
a favor e cinco contra. Destes, dois eram senadores liberais e os outros
1125
1126
1127
1128

GOUVÊA para EXTERIORES, tel. cifr. Res. 19, Assunção, 10.2.1929. Id., ibid.
Id., tel. cifr. res. 21, Assunção, 13.2.1929. Ibid.
GOUVÊA para MANGABEIRA, of. conf. 32, 2a. Sec., Assunção, 28.1.1928. AHI, MDBAOE, 201-4-3.
Idem, ibidem.
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WUrVGR3DUWLGR&RORUDGR1129. O Tratado Ibarra-Mangabeira não entrava,
SRUpP HP YLJRU SRLV IDOWDYD TXH WDPEpP D &kPDUD GH 'HSXWDGRV
SDUDJXDLDRUDWLÀFDVVH
Os esforços do governo paraguaio em favor da aprovação do
Tratado Ibarra-Mangabeira tinham duas razões de ser. De um lado,
esse acordo não era prejudicial ao Paraguai, ao contrário, estabilizava a
fronteira norte ao estabelecer marcos fronteiriços, facilitando a ação das
DXWRULGDGHV SROLFLDLV GRV GRLV SDtVHV 'LÀFXOWDYDVH DVVLP D DomR GH
bandidos e contrabandistas, bem como de eventuais revolucionários.
Por outra parte, interessava ao governo paraguaio manter boas
UHODo}HVFRPR%UDVLO$ÀQDOHUDPUHFHQWHVRVDWULWRVDUPDGRVSDUDJXDLRV
bolivianos no Chaco e em fevereiro, embora a situação se distendesse com
as negociações em Washington, não havia garantia de paz. Ademais, a
&KDQFHODULDSDUDJXDLDHVWDYDSUHRFXSDGDFRPGLÀFXOGDGHGHWUDQVSRUWH
pelo Rio da Prata, das armas compradas na Europa. A postura do
JRYHUQREUDVLOHLURGHDFHLWDURWUkQVLWRGHDUPDPHQWRVSRUVHXWHUULWyULR
destinados a terceiros países, criava a possibilidade, para o Paraguai, de
utilizar também o território do Brasil para trazer material bélico.
A oposição ao Tratado Complementar de Limites, por sua vez,
GHFRUULDDSHQDVGDUHVVDOYDIHLWDSHOR%UDVLOHPQRWDUHYHUVDOjUHLYLQGLFDomR
territorial boliviana no Chaco; o sentimento antibrasileiro ou tentativa, no
FDVR GRV FRORUDGRV GH GHVJDVWDU R JRYHUQR SDUDJXDLR $ SROrPLFD HP
WRUQRGHVVH7UDWDGRPHVPRGHSRLVGHUDWLÀFDGRHVFUHYHX(XVHELR$\DOD
D5RJpOLR,EDUUDHUDR´SHTXHQRUHVtGXRGHDPELo}HVHJDQkQFLDTXHWRGRV
FRQKHFHPPDVGRVTXDLVQLQJXpPIDODµ3DUD$\DODDWHQWDWLYDGHDWLQJLU
DÀJXUDS~EOLFDGH,EDUUDWLGRFRPRSRWHQFLDOFDQGLGDWRjSUHVLGHQWHGD
República, constituía um dos motivos dos ataques ao acordo de 1927 com
o Brasil1130.
(P PDUoR GH  +LOGHEUDQGR $FFLRO\ 3ULPHLUR 2ÀFLDO GR
Ministério das Relações Exteriores, enviou a Rogélio Ibarra a cópia
solicitada do Protocolo de 1858, assinado entre José Maria da Silva Paranhos
H)UDQFLVFR6RODQR/ySH](PERUDSDUWLFXODUDFDUWDGH$FFLRO\UHÁHWLDR
VHQWLPHQWRGHSHUSOH[LGDGHGR,WDPDUDW\TXDQWRj´HVWUDQKDµRSRVLomR
ao Tratado de 1927. Este, escreveu Accioly, reconhecia a soberania de
Assunção sobre a margem direita do rio Paraguai, entre o Apa e a Bahía
Negra1131, e os dois países saíam ganhando pois teriam situação estável na
fronteira. Lamentou que no Paraguai se pensasse, erroneamente, ter o Brasil
1129
1130

1131

Id., of. conf. 52, 2a. sec., Assunção, 25.2.1929. Ibid.
Eusebio AYALA para Rogélio IBARRA, Ministerio de Hacienda (Correspondência privada), Assunção, 24.5.1929. Archivo
Rogélio Ibarra, APMPV.
Hildebrando ACCIOLY para Rogélio IBARRA, Rio de Janeiro, 20.3.1929. Idem, ibidem.
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DOFDQoDGRHQRUPHVYDQWDJHQVFRPR7UDWDGRHTXHVXDQmRUDWLÀFDomROKH
FDXVDULDSUHMXt]R5HÁHWLQGRVHQWLPHQWRQRPHLRGLSORPiWLFREUDVLOHLUR
$FFLRO\ VXUSUHHQGLDVH FRP %UDVLO VHU YLVWR QR SDtV JXDUDQL ´FRP XPD
GHVFRQÀDQoDYHUGDGHLUDPHQWHLQFRPSUHHQVtYHOµ(DFUHVFHQWRX
6RPRVXPGRVSRYRVPDLVSDFtÀFRVGRPXQGR>@7RGDDJHQWHVDEHTXHQmR
alimentamos pruridos militaristas ou imperialistas. Não temos ambições de
WHUUDVQHPSUHWHQV}HVGHVFDELGDVQHPDUURJkQFLDVGHJUDQGHSRWrQFLD3RU
TXHHVVDFRQVWDQWHGHVFRQÀDQoDFRQWUDQyV"

Accioly solicitou que Ibarra contribuísse para desfazer essa
imagem do Brasil, o que seria um grande serviço para os dois países. O
interesse recíproco brasileiro e paraguaio, escreveu, era o de serem amigos
´H VRPHQWH VREUH D EDVH GD FRQÀDQoD P~WXD p TXH SRGHP DVVHQWDU DV
YHUGDGHLUDVDPL]DGHVµ1132.
1DEXFR GH *RXYrD SDUWLX HP  GH PDUoR GH  GR 3DUDJXDL
UHPRYLGRSDUD%XFDUHVWHRQGHLQVWDODULDD/HJDomRGR%UDVLOQD5RPrQLD
$QWHV GH SDUWLU DVVLVWLX QmR Vy j UDWLÀFDomR SHOR 6HQDGR SDUDJXDLR GR
7UDWDGR &RPSOHPHQWDU GH /LPLWHV PDV WDPEpP j FRQH[mR HP %HOD
9LVWDGDOLQKDWHOHJUiÀFDHQWUHR%UDVLOHR3DUDJXDLFXMRIXQFLRQDPHQWR
regular, porém, iniciou-se em 11 de abril1133.
Embora sem a mesma capacidade de relacionamento de Rodrigues
$OYHV VHX DQWHFHVVRU 1DEXFR GH *RXYrD IRL HÀFLHQWH UHSUHVHQWDQWH GR
Brasil no Paraguai. Não escondia, porém, seu desgosto pelo posto em que
se encontrava1134, o que talvez tenha comprometido seu relacionamento
com a sociedade assuncenha, em contraste com Rodrigues Alves.
(PGHMXQKRGHXWLOL]DQGRVHGRWUDMHWRIHUURYLiULRÁXYLDO
TXHOLJDYDR5LRGH-DQHLURD$VVXQomRFKHJRXjFDSLWDOSDUDJXDLDRQRYR
titular da Legação brasileira, ministro Arthur Guimarães Araújo Jorge. A
viagem da capital brasileira a Porto Esperança fora reduzida a 72 horas, pois
os trens noturnos, inaugurados pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
QDTXHOHPHVPRPrVVXSULPLUDPRVDQWHULRUHVSHUQRLWHVREULJDWyULRVHP
%DXUX $UDoDWXED 7UrV /DJRDV H &DPSR *UDQGH (P 3RUWR (VSHUDQoD
$UD~MR -RUJH HPEDUFRX HP QDYLR GR /OR\G %UDVLOHLUR H WUrV GLDV GHSRLV
1132
1133

1134

Id., ibid.
GOUVÊA para EXTERIORES, tel. s/nº, Assunção, 24.2.1929. AHI, MDBAT, 202-1-15. DANTAS para EXTERIORES, tel 46,
Assunção, 12.4.1929. Idem, ibidem.
Nabuco de Gouvêa queixava-se “de todo”: da preferência dos paraguaios pela Argentina; das condições de vida em
Assunção; “de la seca y de la lluvia”. Sua esposa e filhos pequenos juntaram-se a esse diplomata em Assunção três
meses após sua chegada ao Paraguai, permaneceram por tempo igual, “que sufrieron con incontenible mal humor”, e
retornaram ao Rio de Janeiro. Ricardo OLIVERA para GALLARDO, nota res. 85 R-E, Assunção, 15.6.1927. AMRECIC,
Legaciones Argentinas - Paraguay, Cx. 2601.

361

FRANCISCO DORATIOTO

chegou a Assunção1135(VSHUDYDRGRLVGHVDÀRVDUDWLÀFDomRGR7UDWDGR
,EDUUD0DQJDEHLUDSHOD&kPDUDGRV'HSXWDGRVSDUDJXDLDHRSUREOHPD
GDVREHUDQLDVREUHLOKDQRULR3DUDJXDLHPIUHQWHjORFDOLGDGHEUDVLOHLUD
de Porto Murtinho.
(VVDLOKDFKDPDGDGH0DUJDULWDSHORVSDUDJXDLRVHGH7UrV%DUUDV
pelos brasileiros, estava dividida por riacho de pouca profundidade e não
possuía valor econômico ou militar1136. Nela os brasileiros tiveram presença
no passado, mas, desde 1906, era colonizada por paraguaios (cerca de 100
em 1918), quase todos a serviço da Companhia Matte Larangeira. Nesse ano
PLOLWDUHV EUDVLOHLURV À]HUDP H[HUFtFLR QD LOKD FRORFDQGR HP G~YLGD D
TXDOSDtVSHUWHQFLD(PDV´LQVROrQFLDVµHR´SURFHGLPHQWRLPRUDOµ
de Alberto Martínez, chefe da aduana paraguaia na ilha Margarita,
SURYRFDUDP ´YLROHQWD UHSXOVDµ GRV KDELWDQWHV GH 3RUWR 0XUWLQKR
Liderados pelo sargento que comandava o destacamento militar local,
´VHPRUGHPVXSHULRUµRVKDELWDQWHVGHVVDORFDOLGDGHLQYDGLUDPDLOKDH
ocuparam aquele posto aduaneiro1137.
&RQÀJXURXVH XPD VLWXDomR GHOLFDGD SRLV D RSLQLmR S~EOLFD
SDUDJXDLD ÀFRX LQGLJQDGD R TXH OHYRX R FKDQFHOHU =XEL]DUUHWD D
comparecer ao Senado para dar explicações1138. A posição do governo
paraguaio era de que a ilha estava sob sua soberania, enquanto para Araújo
Jorge ela era brasileira. Mangabeira foi mais cauteloso e considerando
existir um córrego dividindo esse território, acreditava haver, na verdade,
duas ilhas. De todo modo, opinou o chanceler brasileiro, somente a
aplicação do Tratado Ibarra-Mangabeira, com a demarcação efetiva dos
limites, poderia determinar a posse desse pedaço de terra1139.
Mangabeira instruiu a Legação brasileira a propor ao governo
SDUDJXDLRXPDVROXomRSURYLVyULD´2Pi[LPRTXHSRGHPRVWUDQVLJLUµ
VHJXQGRHVVHFKDQFHOHUHUDGHVRFXSDULPHGLDWDPHQWHD´SULPHLUDµLOKD
QHODUHVWDEHOHFHQGRVHDDGXDQDSDUDJXDLD$´VHJXQGDµLOKDGHVHUWDH
PDLV SUy[LPD GH 3RUWR 0XUWLQKR ÀFDULD VRE ´YLJLOkQFLDµ EUDVLOHLUD 2V
JRYHUQRVGRVGRLVSDtVHVDEULULDPLQTXpULWRVVLPXOWkQHRVHSXQLULDPRV
responsáveis pelo ocorrido. Enquanto isso, um representante brasileiro e
outro paraguaio percorreriam juntos a região para se informarem e sugerir
medidas complementares para restabelecer a concórdia fronteiriça1140.
1135
1136
1137
1138

1139
1140

ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. 100, 2a. sec., Assunção, 16.7.1929. AHI, MBDAOE, 201-4-3.
Idem, tel. cifr. 68, Assunção, 2.7.1929. Ibidem, MBDAT, 202-1-15.
Id., of. 118, 2a. sec., Assunção, 14.8.1929. Ibid., MDBAOE, 201-4-3.
Fernando de Sousa DANTAS, encarregado de negócios, para MANGABEIRA, of. conf. 90, Assunção, 4.6.1929. Ibid.,
MDBAOE, 201-4-3.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. res. 37, Rio de Janeiro, 18.3.1929. Ibid., MDBAT, 202-1-15.
Idem, tel. cifr. conf. 41, Rio de Janeiro, 28.3.1929. Ibidem.
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5HVSRQGHX=XEL]DUUHWDTXHDVLWXDomRHUD´PHOLQGURVDµWDQWRQR
PHLRSDUODPHQWDUTXDQWRMXQWRjRSLQLmRS~EOLFDGHVHXSDtV2JRYHUQR
paraguaio não poderia, assim, aceitar a proposta de Mangabeira em sua
WRWDOLGDGH SULQFLSDOPHQWH TXDQWR j YLJLOkQFLD EUDVLOHLUD =XEL]DUUHWD
disse compreender o temor da população de Porto Murtinho, que se
sentia ameaçada, mas esse problema seria resolvido com a nomeação, na
ilha, de novas autoridades paraguaia idôneas e melhor preparadas, pois
Martínez já fora destituído. Também traria tranquilidade aos brasileiros
queixosos da fronteira saber que a ocupação paraguaia da ilha Margarita
seria provisória, até a solução de sua posse pela aplicação do Tratado
Complementar de Limites. Lembrando ter o governo Guggiari dado ao
Brasil provas de amizade, Zubizarreta solicitou que fosse encontrada
outra solução1141.
Mangabeira mandou comunicar a Zubizarreta que compartilhava
VXD RSLQLmR 2 JRYHUQR EUDVLOHLUR RUGHQRX HQWmR j UHJLmR PLOLWDU GH
&DPSR *UDQGH UHVWDEHOHFHU DV DXWRULGDGHV SDUDJXDLDV ´QDV LOKDVµ
Nelas, porém, o governo paraguaio deveria evitar nomear funcionários
´LQFRQYHQLHQWHVµ $ /HJDomR GHYHULD LQIRUPDU WDPEpP j &KDQFHODULD
SDUDJXDLD TXH UHFODPDomR EUDVLOHLUD HP UHODomR j SRVVH GDV ´LOKDVµ
nada tinha de inamistoso, demonstrando, sim, que somente depois
de demarcada a fronteira seria possível saber exatamente a que país
pertenciam. Mangabeira ordenou que também se dissesse a Zubizarreta
TXHHPFRQVLGHUDomRDRJRYHUQRSDUDJXDLR´HVWRXUHWDUGDQGR>D@WURFD
>GH@UDWLÀFDo}HV>GR@WUDWDGRFRP%ROtYLDµDSHVDUGDLQVLVWrQFLDEROLYLDQD
HP ID]rOR UDSLGDPHQWH 2 FKDQFHOHU EUDVLOHLUR GHVHMDYD UDWLÀFDU
simultaneamente, os acordos complementares de limites assinados com o
Paraguai e a Bolívia1142.
A Legação brasileira comunicou ao governo paraguaio que a
´VHJXQGD LOKDµ HVWDYD VHQGR GHVRFXSDGD H TXH R %UDVLO ´HVWLPDULDµ
TXH DVVLP SHUPDQHFHVVH =XEL]DUUHWD PRVWURXVH ´SURIXQGDPHQWH
DJUDGHFLGRµH[SRQGRSRUpPTXHVHXJRYHUQRVHYLDREULJDGRDRFXSDU
WRWDOPHQWH´DVLOKDVµHPERUDSURYLVRULDPHQWH&DVRFRQWUiULRDÀUPRX
a opinião pública julgaria que a desocupação decorria de imposição do
%UDVLO GLÀFXOWDQGR D DSURYDomR GR 7UDWDGR &RPSOHPHQWDU GH /LPLWHV
Mangabeira pediu a seu colega paraguaio que também considerasse
DV GLÀFXOGDGHV GR JRYHUQR EUDVLOHLUR SRLV IRUD GD ´VHJXQGDµ LOKD TXH
partiram as provocações do ex-chefe da Aduana paraguaia aos moradores
de Porto Murtinho. Esses habitantes se queixavam dos desacatos sofridos
1141
1142

DANTAS para EXTERIORES, tel. cifr. conf. 48, Assunção, 12.4.1929. Ibid.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 46, Rio de Janeiro, 24.4.1929. Ibid.
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HVHKRXYHVVHDRFXSDomRWRWDOSDUDJXDLDGDVLOKDVSRGHULDP´UHFRORFDUR
SUREOHPDµFDXVDQGRQRYRVDWULWRV5HFXVDUWDODFRUGRHVFUHYHXRWLWXODU
GR,WDPDUDW\´QmRSDUHFHQHPMXVWRQHPFRUGLDOµ1143.
Em lugar de atender a esse pedido, Zubizarreta informou que, para
HYLWDUQRYDLQWHUSHODomRSDUODPHQWDUYLDVH´FRQVWUDQJLGRµDSDVVDUXPD
QRWDj/HJDomREUDVLOHLUDVROLFLWDQGRDGHVRFXSDomRGDLOKD0DUJDULWD$
desocupação ocorreu no dia 22 de junho e, para o novo ministro brasileiro
HP $VVXQomR D ´PDQLIHVWDµ ERD YRQWDGH GH DPERV RV JRYHUQRV QHVVH
DVVXQWR HUD LPSRWHQWH IUHQWH j RSLQLmR S~EOLFD SDUDJXDLD ´WUDEDOKDGD
FRQWUD R %UDVLO SRU XPD RSRVLomR YLROHQWD H DJUHVVLYDµ $UD~MR -RUJH
após entrevistar-se com o presidente Guggiari e o chanceler Zubizarreta,
EHPFRPR´FRPDPLJRVGR%UDVLOµFRQFOXLXTXHSDUD´VDOYDUµR7UDWDGR
Ibarra-Mangabeira, devia-se restabelecer nas ilhas Margarita a situação
anterior. Elas retornariam a mãos paraguaias, deixando-se a discussão de
sua posse quando da implementação desse Tratado1144.
2FWiYLR 0DQJDEHLUD FRQFRUGRX FRP HVVH UDFLRFtQLR SRLV ´WRGR
QRVVR HPSHQKR GHYH VHU >D@ DSURYDomR GR WUDWDGRµ ´6HULD SUHIHUtYHOµ
porém, que o governo paraguaio transferisse, se possível, o posto aduaneiro
GDSRVLomRDQWHULRUQD´VHJXQGDLOKDµHPIUHQWHD3RUWR0XUWLQKRSDUD
D ´SULPHLUDµ PDLV SUy[LPD GR 3DUDJXDL =XEL]DUUHWD DSyV FRQVXOWDU R
SUHVLGHQWH *XJJLDUL UHVSRQGHX TXH VHX JRYHUQR ´DQLPDGR GR HVStULWR
GHFRQFLOLDomRµQmRVHDSUHVVDULDDUHDWLYDURSRVWRDGXDQHLUR1145.
Mangabeira mostrou-se de pleno acordo com essa solução.
Lembrou o chanceler que a nota bilateral sobre o assunto, proposta pelo
governo paraguaio, seria publicada pelos jornais cariocas. O teor desse
documento deveria ser combinado, de modo a deixar em boa situação
DPEDV DV SDUWHV $ LOKD HUD OLWLJLRVD HVFUHYHX 0DQJDEHLUD SHOD ´UD]mR
WpFQLFDµGHTXHHVVDSDUWHGDIURQWHLUDQmRIRUDGHPDUFDGDHRJRYHUQR
EUDVLOHLUR MDPDLV RUGHQDULD VXD RFXSDomR PLOLWDU ´TXH DR FRQWUiULR
GHSORUDPRVµ1146.
Ao contrário do desejado pelo chanceler brasileiro, a situação
não se tranquilizou. Autoridades de Porto Murtinho comunicaram ao
JRYHUQR IHGHUDO TXH RV SDUDJXDLRV KDYLDP RFXSDGR ´DPEDVµ DV LOKDV
´HQWUH PDQLIHVWDo}HV GH UHJR]LMR H JUDQGH HVWDUGDOKDoRµ LQIRUPDomR
também publicada no jornal O Estado de S. Paulo. Araújo Jorge foi
1143

1144

1145

1146

Idem, tel. cifr. res. 49, Rio de Janeiro, 8.5.1929. Ibid. DANTAS para EXTERIORES, tel. cifr. 54, Assunção, 11.5.1929.
Ibid. EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. res. 50, Assunção, 16.5.1929. Ibid.
DANTAS para EXTERIORES, tel. res. 55, Assunção, 19.5.1929. Ibid. Em anexo: Nota de ZUBIZARRETA à Legação
Brasileira, Assunção, 18.5.1929. ARAÚJO JORGE para EXTERIORES, tel. cifr. 70, Assunção, 9.7.1929.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 63, Rio de Janeiro, 19.7.1929. Ibid. ARAÚJO JORGE para EXTERIORES, tel. cifr.
77, Assunção, 31.8.1929. Ibid.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 66, Rio de Janeiro, 5.8.1929. Ibid.
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LQVWUXtGR D SHGLU DR JRYHUQR SDUDJXDLR D GHVRFXSDomR GD ´VHJXQGD
LOKDµDVVLPFRPRGLVFULomRSRUSDUWHGHVHXVIXQFLRQiULRV$&KDQFHODULD
SDUDJXDLDGHVPHQWLXTXHDWpHQWmRPHDGRVGHDJRVWRD´VHJXQGDLOKDµ
WLYHVVH VLGR UHRFXSDGD H DWULEXLX DTXHODV PDQLIHVWDo}HV GH UHJR]LMR j
comemoração da data nacional do país. Araújo Jorge lembrou a seu
VXSHULRUTXHQmRIRUDFRPELQDGDDWUDQVIHUrQFLDGD$GXDQDSDUDJXDLD
GD ´VHJXQGDµ SDUD D ´SULPHLUDµ LOKD KDYHQGR VLP D SURPHVVD GR
governo paraguaio de retardar o quanto possível a nomeação das novas
autoridades alfandegárias1147.
Simultaneamente, Araújo Jorge enviou ao governo paraguaio,
em 14 de agosto, a nota previamente combinada sobre o incidente dessas
ilhas, para efeito de satisfação da opinião pública e meios políticos do
país. Nesse documento a Legação brasileira lamentou o incidente da ilha
Margarita e concordou com o restabelecimento da situação anterior: a
posse paraguaia. Ressalvava-se que essa decisão não afetava o critério de
distribuição de ilhas estabelecido no Tratado Complementar de Limites1148.
A solução para a questão da ilha Margarita tardaria, porém,
quase cinco décadas. Somente em dezembro de 1975, quando da visita
do presidente Geisel ao Paraguai, foi assinado um Protocolo Adicional
ao Tratado de Limites de 1927, para solucionar a soberania sobre as ilhas
e bancos de areia no rio Paraguai, entre a foz do Apa e o desaguadouro
da Bahía Negra. Como resultado de trabalhos técnicos efetuados por
organismos dos dois países, concluiu-se que o canal do rio Paraguai que
corre pela margem esquerda, a este da ilha conhecida como Margarita
RX 7UrV %DUUDV HUD R SULQFLSDO H TXH SRU RXWUD SDUWH QmR H[LVWLD FDQDO
principal de navegação entre a Isla del Sombrero ou do Chapéu – a qual
também tinha se tornado litigiosa – e a margem esquerda de ambos os rios.
&RPR FRQVHTXrQFLD ÀFRX GHÀQLGR TXH R %UDVLO UHFRQKHFLD D VREHUDQLD
paraguaia na ilha Margarita e o Paraguai, por sua vez, reconheceu ser a
Ilha do Chapéu de posse brasileira. Em 11 outubro 1977, Comissão Mista
Paraguaio-Brasileira Demarcadora de Limites aprovou como paraguaias
29 ilhas e cinco bancos e como brasileiras 28 ilhas e 10 bancos na área.
Completou-se, assim, o traçado da linha fronteiriça entre os dois países,
de acordo com as estipulações do Tratado Ibarra-Mangabeira1149.
Em 1929 era complicada a situação do governo Guggiari que
HVWDYD IUDJLOL]DGR SROLWLFDPHQWH H SRU LVVR WLQKD GLÀFXOGDGH HP REWHU
DDSURYDomRSHOD&kPDUDGRV'HSXWDGRVGR7UDWDGR&RPSOHPHQWDUGH
1147
1148

1149

Idem, tel. res. 73, Rio de Janeiro, 15.8.1929. Ibid.
ARAÚJO JORGE para EXTERIORES, tel. cifr. 83, Assunção, 14.8.1929.Ibid. Em anexo nota da Legação brasileira à
Chancelaria paraguaia, Assunção, 14.8.1929.
Antonio SALUM FLECHA, op. cit., pp. 180-183.
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/LPLWHV2SUHVLGHQWHSDUDJXDLRHVWDYD´FDGDYH]PDLVIUDFRVHPDSRLR
GD LPSUHQVD H GD RSLQLmR S~EOLFDµ H D JUDYLGDGH GD VLWXDomR OHYRXR D
decretar o Estado de Sítio, em 11 de setembro de 19291150.
Araújo Jorge calculava que 22 deputados votariam a favor do
Tratado Complementar de Limites, ao passo que, contra ele, estavam
seis liberais seguidores do senador Modesto Guggiari e 12 colorados,
em virtude de resolução nesse sentido votada pela convenção do partido
realizada pouco antes, em 16 de junho1151. A Comissão de Diplomacia da
&kPDUDGHUDSDUHFHULQFRQFOXVLYRVREUHDUDWLÀFDomRGRWUDWDGRGRLVYRWRV
de deputados colorados, contrários; dois favoráveis e um voto, de liberal
dissidente, propondo o adiamento da discussão do tema1152. Os argumentos
invocados pela oposição ao Tratado eram em síntese: imprecisão sobre
desaguadouro da Bahía Negra; a ressalva brasileira a eventuais direitos
da Bolívia e a posse da Ilha Margarita. Esta, diziam os opositores, deveria
HVWDUGHÀQLGDFRPRSDUDJXDLDQR7UDWDGR&RPSOHPHQWDUGH/LPLWHV1153.
O chanceler brasileiro estava impaciente em obter aprovação para
esse Tratado e, para tanto, fazia concessões. Mangabeira discordou da
nota que Araújo Jorge enviara, em 14 de agosto, ao governo paraguaio
VREUH RV LQFLGHQWHV QD LOKD 0DUJDULWD (UD ´H[FHVVLYRµ DUJXPHQWRX
lamentar-se a conduta de autoridades brasileiras, quando elas não
VH HQYROYHUDP ´SURSULDPHQWHµ QR LQFLGHQWH PDV VLP DV DXWRULGDGHV
paraguaias. Araújo Jorge foi instruído a não dar publicidade dessa nota,
para não provocar reações negativas no Brasil. Nem por isso, contudo,
Araújo Jorge foi desautorizado, pois essa nota poderia favorecer a
DSURYDomRSHOD&kPDUDGH'HSXWDGRVGR7UDWDGR,EDUUD0DQJDEHLUD1154.
´6HGHSRLVGLVWRGHSRLVGHWDQWDFRUGXUDµEUDVLOHLUDHVVH7UDWDGR
não fosse aprovado, o Itamaraty alteraria sua política para o Paraguai. A
QRYDSRVWXUDVHULDDGHSUDWLFDU´FHUWRVDWRV>TXH@UHYHOHPQRVVRGHVJRVWR
formulando contra a posse das ilhas Margarida [sic] reclamação severa
H WUDWDQGR HVVH SDtV QDV HPHUJrQFLDV SURStFLDV FRPR IRUPRV SRU HOH
WUDWDGRVµ$UD~MR-RUJHIRLDXWRUL]DGRDFRPXQLFDUVHMXOJDVVHRSRUWXQR
essa disposição ao governo paraguaio1155.
0DQJDEHLUD FODVVLÀFRX FRPR ´LQFRQFHEtYHOµ TXH GRV SDtVHV
YL]LQKRV FRP RV TXDLV R %UDVLO DVVLQDUD WUDWDGRV DSHQDV R 3DUDJXDL ´VH
REVWLQDVVH >HP@ WUDWDUQRV FRP WmR HVWUDQKD LQDPLVWRVLGDGHµ /HPEURX
1150
1151
1152
1153
1154
1155

ARAÚJO JORGE para EXTERIORES, tel. cifr. 105, Assunção, 12.9.1929. AHI, MDBAT, 202-1-15.
Idem, tel. cifr. 70, Assunção, 9.7.1929. Ibidem.
Id., tel. cifr. 106, Assunção, 15.9.1929. Ibid.
ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. 161, 2a. sec., Assunção, 22.10.1929. Ibid., MDBAOE, 201-4-4.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. conf. 85, Rio de Janeiro, 2.9.1929. Ibid., MDBAT, 202-1-15.
Idem, ibidem.
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que soPHQWHUDWLÀFDUDRDFRUGRGHOLPLWHVFRPD%ROtYLDSRUVHXJRYHUQR
aceitar a redação defendida pelo Brasil para a troca de notas reversais.
1HVWDV HVWDEHOHFLDVH TXH R PLOKmR GH OLEUDV TXH R %UDVLO GHVWLQDYD j
construção de ramal ferroviário boliviano seria liberado gradualmente,
VRPHQWHjPHGLGDTXHDVREUDVIRVVHPVHQGRH[HFXWDGDVQmRSRGHQGR
RGLQKHLURVHUGLUHFLRQDGRSDUDRXWURÀP1156. Era uma garantia que esses
UHFXUVRVQmRVHULDPXVDGRVSHOD%ROtYLDFRPÀQVPLOLWDUHV
$ LPSDFLrQFLD GD &KDQFHODULD EUDVLOHLUD SRUpP QmR SRGLD VHU
VDWLVIHLWD SHOR JRYHUQR SDUDJXDLR (VWH SURFHGLD FRP ´D PDLRU ERD
YRQWDGHµ1157 e no limite de suas possibilidades para conseguir a aprovação
GR7UDWDGR,EDUUD0DQJDEHLUD&RPRFRQVHTXrQFLDGRFOLPDFULDGRSHOD
LPSUHQVD HP WRGDV DV VHVV}HV GH GHEDWH GR 7UDWDGR DÁXtD j &kPDUD
JUDQGH S~EOLFR DQWLSiWLFR j VXD DSURYDomR $ RSRVLomR DR WUDWDGR HUD
DSHQDV R SUHWH[WR SDUD FRQWLQXDUVH QD ´IRUPLGiYHO FDPSDQKD SROtWLFD
FRQWUDRJRYHUQRHVREUHWXGRFRQWUDDSHVVRDGR'U-RVp3*XJJLDULµ1158.
1D&kPDUDDRSRVLomRSRUVHUPLQRULWiULDQDUHFXVDHPDSURYDU
R7UDWDGRHYLWDYDGDUTXyUXPjVXDYRWDomR$PDQREUDSURWHODWyULDQmR
S{GHSRUpPVHUPDQWLGDLQGHÀQLGDPHQWH3RULQÁXrQFLDGRSUHVLGHQWH
*XJJLDUL R UHFHVVR GD &kPDUD IRL DGLDGR GH  SDUD  GH RXWXEUR H
ela foi mantida em sessão permanente. Esgotaram-se, desse modo, os
GHEDWHV H HP  GH RXWXEUR D UDWLÀFDomR GR 7UDWDGR ,EDUUD0DQJDEHLUD
IRLFRORFDGDHPYRWDomR8WLOL]DQGRVHGDPDQREUDGHQmRGDUTXyUXP
RSRVLFLRQLVWDVDEDQGRQDUDPRUHFLQWR2SUHVLGHQWHGD&kPDUDLQYRFDQGR
os artigos 60 da Constituição e o 13º de seu Regimento Interno, enviou aos
ausentes intimações escritas para que retornassem ao plenário, sob pena
GHVHUHPFRPSHOLGRVDFRPSDUHFHUHP´SHODIRUoDµ5HDEHUWDDVHVVmRj
XPDKRUDGDPDGUXJDGDKDYLDPDLRULDVLPSOHVJUDoDVjSUHVHQoDGH
deputados liberais – eram 26 – e de um colorado, Mateo Morinígo, o qual
´D SROtFLD VXUSUHHQGHUD j SRUWD GH VXD FDVD H R FRQGX]LX DR UHFLQWR GD
&kPDUD2WUDWDGRIRLDSURYDGRSRUYRWRVDXPµ1159.
Do esforço pela aprovação do Tratado Complementar de Limites
o governo Guggiari saiu fortalecido, a ponto de pretender expulsar do
Partido Liberal os seis deputados dissidentes1160. A aprovação representou
a vitória não só sobre a oposição de um governo enfraquecido, até então,
RTXDODXWLOL]RXSDUDVHLPSRUjGLVVLGrQFLDOLEHUDOGH0RGHVWR*XJJLDUL
1156
1157
1158
1159
1160

EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. s/nº, Rio de Janerio, 1.9.1929. Ibid.
ARAÚJO JORGE para EXTERIORES, tel. cifr. 96, Assunção, 2.9.1929. Ibid.
ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. 146, 2a. sec., Assunção, 5.10.1929. Ibid., MDBAOE, 201-4-3.
Idem, of. 146 e1 58, 2a. sec., Assunção, 5 e 19.10.1929. Ibid.
Id., of. 161, 2a. sec., Assunção, 22.10.1929. Ibid.
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Desde 1924, quando se retirou do Ministério de Eligio Ayala, onde
era titular da Pasta do Interior, Modesto Guggiari e seus aliados políticos
VXVFLWDYDP IUHTXHQWHV GLVVLGrQFLDV QR VHLR SDUWLGiULR SRU EXVFDUHP
impor ao Executivo sua visão administrativa. Em 1929, após a aprovação
do Tratado Ibarra-Mangabeira, o Diretório do Partido Liberal submeteu
o comportamento de Modesto Guggiari a uma Comissão Disciplinar. Foi
listada, então, uma série de atos de indisciplina partidária por parte desse
VHQDGRU HQWUH HODV D FRQLYrQFLD FRP R 3DUWLGR &RORUDGR SDUD SULYDU R
Congresso de quórum ao ser discutido aquele Tratado. Modesto Guggiari
e vários de seus seguidores foram punidos com suspensão partidária, por
prazos que variavam de dois a seis meses1161.
O esforço para se aprovar o Tratado de 1927, segundo Araújo Jorge,
QmR R FRPSURPHWHX 'XUDQWH WRGR R WHPSR TXH SHUGXURX D SROrPLFD
esse diplomata manteve boas relações com todos os grupos políticos
ORFDLVLQFOXVLYHFRPRVDGYHUViULRVjUDWLÀFDomR(OHMDPDLVFRPSDUHFHXj
&kPDUDHQmRVHHQFRQWURXFRPRSUHVLGHQWH*XJJLDULSDUDHYLWDUTXHR
encontro fosse explorado pela oposição1162.

c) Frustrada a aproximação
Mangabeira mostrou-se reconhecido ao governo Guggiari, pela
atuação em favor da aprovação do Tratado Complementar de Limites. O
WLWXODU GR ,WDPDUDW\ WHOHJUDIRX D $UD~MR -RUJH ´9RVVD ([FHOrQFLD SRGH
DVVHJXUDUDHVVHJRYHUQRRPRGR>TXH@DTXLDSUHFLDPRVDVXDOHDOGDGHµ
O diplomata foi instruído a examinar um meio para o Brasil acentuar sua
SROtWLFDGH´IUDWHUQLGDGHµFRPR3DUDJXDL1163.
Tal política teria que estar voltada a atender algum interesse
SDUDJXDLR VLJQLÀFDWLYR 1DTXHOH PRPHQWR R JRYHUQR SDUDJXDLR WLQKD
GRLV JUDQGHV LQWHUHVVHV REWHU D GHVLVWrQFLD GD %ROtYLD GH TXDOTXHU
SUHWHQVmRVREUHR&KDFRHFRQVHJXLUXPDVDtGDSDUDRRFHDQR$WOkQWLFR
pelo território brasileiro. Por último, também poderia fortalecer o governo
*XJJLDULMXQWRjRSLQLmRS~EOLFDRSHUGmRGDGtYLGDGHJXHUUDSDUDJXDLD
pelo Brasil ou, ainda, a devolução de vários troféus de guerra. O perdão
da dívida, ou a devolução desses troféus, fortaleceria o governo Guggiari
MXQWRjRSLQLmRS~EOLFD
1161
1162
1163

URIZAR, t. II, pp. 677-679.
ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. 161, 2a. sec., Assunção, 22.10.1929. AHI, MDBAOE, 201-4-4.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 105, Rio de Janeiro, 23.10.1929. Idem, MDBAT, 202-1-15.

368

PARAGUAI: EQUILÍBRIO EXTERNO FRUSTRADO (1924-1936)

Não planejava o governo brasileiro perdoar a dívida de guerra,
tida como garantia para evitar a incorporação do Paraguai pela Argentina.
A devolução dos troféus era inviável, pela reação contrária não só da
opinião pública, mas, ainda, dos militares brasileiros. A união ferroviária
era desejo do governo Washington Luís, mas dependia de investimento
S~EOLFR IHGHUDO QD VXD FRQVWUXomR H RSHUDomR H GLÀFLOPHQWH VH REWHULD
recursos para tanto. Dependia, também, de que o governo paraguaio
cumprisse sua parte, construindo a ligação ferroviária entre Concepción e
Pedro Juan Caballero. Quer por falta de recursos, quer por falta de tempo,
pois Washington Luís foi derrubado em outubro de 1930, não se tomou
medida decisiva em favor da ligação ferroviária entre o Brasil e o Paraguai.
4XDQWR j TXHVWmR GR &KDFR HP DJRVWR GH  Mi VH WRUQDYD
evidente o fracasso da Comissão Negociadora de Washington. O governo
paraguaio solicitou, então, a opinião do Itamaraty sobre a proposta
feita há duas décadas pelo Barão do Rio Branco, de uma mediação dos
SDtVHV GR $%& ² $UJHQWLQD %UDVLO H &KLOH ² SDUD DV GLYHUJrQFLDV HQWUH
Bolívia e Paraguai. Octávio Mangabeira respondeu que não afastava
essa possibilidade, mas que não acreditava em sua viabilidade e, mais,
mostrava-se cético de que o Brasil pudesse tomar iniciativa nesse sentido.
Acreditava o chanceler brasileiro que, se o governo norte-americano
´PDQREUDVVHµD&RPLVVmRGH&RQFLOLDomRHVWDSRGHULDSURFHGHUGHPRGR
´PDLVLQFLVLYRµFKHJDQGRDDOJXPUHVXOWDGR1164.
7DPEpP R JRYHUQR EROLYLDQR VROLFLWRX ´FRQVHOKRVµ DR %UDVLO
mostrando-se inclinado a buscar um acordo direto com o Paraguai.
Mangabeira manteve, então, conversações com Fulgencio Moreno,
representante paraguaio no Rio de Janeiro. O chanceler comunicou ao
governo paraguaio que o fracasso das negociações de conciliação em
Buenos Aires e, depois, em Washington, demonstrava que a intermediação
GHWHUFHLURVSDtVHVQmRSURGX]LDUHVXOWDGRGHYLGRDRFOLPDGH´H[FLWDomRµ
que se criava. Para Mangabeira o Paraguai e a Bolívia deviam reatar
relações diplomáticas e escolher muito bem seus representantes, não só
em La Paz e em Assunção, como também em Washington, Buenos Aires e
Rio de Janeiro. Desse modo far-se-ia um trabalho discreto de negociação
até chegar o momento de torná-lo público1165.
Mangabeira instruiu a Legação brasileira em La Paz a argumentar
MXQWRj&KDQFHODULDORFDOTXHHVVHPpWRGRHPERUDSDUHFHVVHPDLVOHQWR
produziria resultados mais rapidamente do que as outras tentativas,
1164

1165

ARAÚJO JORGE para EXTERIORES, tel. cifr. 93, Assunção, 28.8.1929. Id., ibidem. EXTERIORES para BRASLEG-A, tel.
cifr. res. 80, Rio de Janeiro, 1.9.1929. Id.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. conf. 108, Rio de Janeiro, 30.10.1929. Ibid. Em anexo cópia do telegrama, sem
data e número, enviado à Legação brasileira em La Paz.

369

FRANCISCO DORATIOTO

que a nada tinham conduzido. Argumentou que, após conversar com
autoridades bolivianas e paraguaias, se convencera de que o litígio tinha
VROXomR´GHSHQGHQGRSULQFLSDOPHQWHGHXPDTXHVWmRGHmodus faciendi que
QmRpSRVVtYHOTXHQmRVHHQFRQWUHµ$RUHWUDQVPLWLUHVVDDQiOLVHj/HJDomR
EUDVLOHLUDHP$VVXQomR0DQJDEHLUDDLQVWUXLXD´VRQGDUFDXWHORVDPHQWHµ
a opinião do governo paraguaio sobre tais considerações1166.
'LDVGHSRLV0DQJDEHLUDHQYLRXQRYRWHOHJUDPDjUHSUHVHQWDomR
brasileira em La Paz, com retransmissão para Assunção. Araújo Jorge
GHYHULDFRQVLGHUDUDQRYDPHQVDJHPWHOHJUiÀFDSDUDTXH´OLPLWHHIHLWRV
[de] démarche MXQWR >DR@ JRYHUQR SDUDJXDLRµ RULJLQDGD SHOD LQVWUXomR
DQWHULRU 3URYDYHOPHQWH 0DQJDEHLUD UHÁHWLX TXH R SULPHLUR WHOHJUDPD
poderia ser interpretado como atividade de mediação e, para evitá-lo,
HVFODUHFHXTXHRJRYHUQREUDVLOHLUR´SHUVLVWHQRVHXSURSyVLWRGHQmRVH
envolver nos litígios que se possam suscitar no continente entre países
LJXDOPHQWHDPLJRVµ1167. A abstenção do Brasil em atuar como mediador,
´VySRGHULDVHUIDYRUiYHOjQHXWUDOLGDGHÀUPHHGHVLQWHUHVVDGDTXHWHPRV
PDQWLGRSHUDQWHROLWtJLRµ1168.
Lembrou Mangabeira que o Brasil não aceitara, anteriormente, o
convite para participar da Comissão Conciliadora de Washington. Se o
governo brasileiro viesse, agora, a atuar como mediador na questão do
&KDFRÀFDULDHPPiSRVLomRMXQWRj&RPLVVmRTXHFRQWLQXDYDDRIHUHFHU
VHXVERQVRItFLRVDRVSDtVHVOLWLJDQWHV´HVREUHWXGRSHUDQWH(8$GHTXHP
SDUWLXRUHIHULGRFRQYLWHµ1169.
Araújo Jorge não chegara a sondar o governo paraguaio sobre
a sugestão de Mangabeira de um contato direto entre os dois países
litigantes. Explicou o diplomata que o Paraguai não parecia disposto
a aceitar a mediação de outros países americanos enquanto estivesse
atuando a Comissão de Washington. Lembrou, ademais, que os governos
boliviano e paraguaio tinham mantido negociações diretas por 40 anos,
sem qualquer resultado1170.
O assunto do Chaco encontrava-se em um momento delicado
SRUTXH R JRYHUQR DUJHQWLQR FULDYD REVWiFXORV j VXD VROXomR 6HJXQGR
comentário do ministro norte-americano em Assunção, a Argentina
contribuía para a posição de dubiedade da Bolívia, ao encorajá-la a
UHVLVWLUjVVXJHVW}HVGRVSDtVHVPHGLDGRUHVHP:DVKLQJWRQ1171. Era mais
1166
1167

1168
1169
1170
1171

Idem, ibid.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. conf. 109, Rio de Janeiro, 6.11.1929. Id. Em anexo telegrama s/nº de 6.11.1929,
enviado à Legação brasileira em La Paz.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1929, p. 21.
EXTERIORES para BRASLEG, tel. cifr. conf. 109, Rio de Janeiro, 6.11.1929. AHI, MDBAT, 202-1-15.
ARAÚJO JORGE para EXTERIORES, tel. cifr. 131, Assunção, 8.11.1929. Idem, ibidem.
Idem, Tel. Cifr. 135, Assunção, 28.11.1929. Ibidem.
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um motivo para a Chancelaria brasileira evitar ser mediadora, pois era
princípio norteador da política platina do governo Washington Luís o de
manter excelentes relações com a Argentina. O governo brasileiro estava
consciente de que Buenos Aires fazia questão de desempenhar papel
SUHGRPLQDQWH QD VROXomR GDV GLYHUJrQFLDV EROLYLDQRSDUDJXDLDV H TXH
QmRYHULDFRPERQVROKRVDLQWHUIHUrQFLDGHRXWURVSDtVHVQRDVVXQWR
No início de 1930, Zubizarreta mostrou a Araújo Jorge um
radiograma boliviano, datado do dia anterior, que fora interceptado pelo
([pUFLWRSDUDJXDLRHGHFRGLÀFDGR1DPHQVDJHPRFKHIHGR(VWDGR0DLRU
EROLYLDQRRJHQHUDODOHPmR.XQGWLQIRUPDYDja Divisão de Exército no
Chaco, sediada no fortim Muñoz, um plano de ataque a várias posições
paraguaias na região. Zubizarreta estranhou tal procedimento boliviano,
quando ainda estava em processo de negociação um acordo de conciliação
em Washington1172.
2JRYHUQRSDUDJXDLRWRPRX´VLOHQFLRVDPHQWHµPHGLGDVPLOLWDUHV
Concentrou tropas em Puerto Casado, com instruções para permanecerem
na defensiva, e publicou nos jornais não só o texto do radiograma de
.XQGWFRPRWDPEpPDSUySULDFKDYHFULSWRJUiÀFDXWLOL]DGDSHOR(VWDGR
Maior boliviano1173. Ao governo boliviano restava concluir que o Paraguai
estava preparado para rechaçar qualquer ataque.
Mangabeira mobilizou a Legação brasileira em La Paz. O governo
boliviano assegurou, então, que não promoveria qualquer ação militar,
a não ser em legítima defesa. Mangabeira orientou aquela representação
D DJLU ´HÀFD]PHQWHµ HP IDYRU GD SD] LQVWUXomR TXH WDPEpP GLULJLX D
Araújo Jorge1174.
Em 4 de abril de 1930, em Montevidéu, representantes bolivianos e
paraguaios, com mediação da Chancelaria uruguaia, assinaram ata sobre
o cumprimento do Protocolo de Conciliação de Washington, de 12 de
outubro do ano anterior. O teor dessa Ata causou, segundo Araújo Jorge, a
´PDLVSHQRVDLPSUHVVmRµQDRSLQLmRS~EOLFDHQDLPSUHQVDRSRVLFLRQLVWD
SDUDJXDLD$SyVWUrVPHVHVGHUHVLVWrQFLDjSURSRVWDEROLYLDQDSDUDRWH[WR
dessa Ata, o governo paraguaio aceitara uma mera variante: a redação
apresentada pela Chancelaria uruguaia. Lamentou Araújo Jorge que
SURYRFDVVH SROrPLFD HP $VVXQomR R DFRUGR GH UHVWLWXLomR DR 3DUDJXDL
do fortim Boquerón, tomado pelos bolivianos em represália ao ataque
1172

1173

1174

ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. res. 17, Assunção, 23.1.1930. Ibid., MDBAOE, 201-4-5. ARAÚJO JORGE foi
autorizado a copiar o telegrama boliviano e retransmitiu-o, no mesmo dia, para Mangabeira.
Idem, tels. cifr. 16 e 17, Assunção, 21 e 22.1.1930. Ibi., MDBAT, 202-1-16. ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. res.
19, 2a. sec., Assunção, 25.1.1930. Ibid., MDBAOE, 201-4-5.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 11, Rio de Janeiro, 25.1.1930. Ibid., MDBAT, 202-1-16.
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ao Vanguardia, ao mesmo tempo em que este deveria ser reconstruído e
GHYROYLGRj%ROtYLD´(VVHVSUHWHQVRVIRUWLQVµDÀUPRX$UD~MR-RUJHQmR
SDVVDYDPGH´PLVHUiYHLVUDQFKRVµFRQVWUXtGRVFRPWURQFRVGHSDOPHLUDH
cobertos de palha1175. De fato o eram, mas também representavam símbolos
de soberania o que explica a reação negativa na capital paraguaia.
Nas relações bilaterais brasileiro-paraguaias, colocava-se, em
1930, a necessidade de instalação da Comissão de Limites para aplicar
o Tratado Complementar de 1927, adiada pelo governo paraguaio por
IDOWDGHUHFXUVRVÀQDQFHLURV23DUDJXDLGLVSXQKDGHDSHQDVXPWpFQLFR
capaz de realizar trabalhos de demarcação de territórios, o coronel Elias
Ayala. O governo paraguaio carecia, ademais, de cronômetros, teodolitos,
sextantes e não podia adquiri-los sem autorização do Legislativo. Elias
$\DODVXJHULX´GLVFUHWDPHQWHµD$UD~MR-RUJHTXHRJRYHUQREUDVLOHLUR
emprestasse os instrumentos necessários. Isso não chegou a ocorrer, pois
a Chancelaria paraguaia, invocando a crise política interna brasileira,
sugeriu o adiamento da demarcação da fronteira, com o que o Itamaraty
concordou1176.
Nos últimos meses do governo Washington Luís – e da República
9HOKD EUDVLOHLUD ² WUDWRXVH GH SUHVWLJLDU H PRVWUDU UHFRQKHFLPHQWR j
SRVWXUDDPLVWRVDHPUHODomRDR%UDVLOGHSDUWHGRJRYHUQR*XJJLDUL8PD
medida tomada nesse sentido foi o envio do navio de guerra Pernambuco,
GDÁRWLOKDGH0DWR*URVVRSDUDFRPHPRUDUDIHVWDQDFLRQDOSDUDJXDLD
5HÁHWLQGR D SUySULD GHFDGrQFLD GD 5HS~EOLFD 9HOKD R
Pernambuco estava em péssimas condições. Foi pintado durante a
YLDJHPGH&RUXPEiD$VVXQomRHVWDYD´LPXQGRµHQmRSRVVXtDFDQK}HV
para saldar a bandeira paraguaia. Ao chegar no novo cais de Assunção, a
embarcação não teve condições técnicas de atracar e sua tripulação – uns
GH]KRPHQV²QmRHUDVXÀFLHQWHVHTXHUSDUDRIHUHFHUXPDSHTXHQDIHVWD
D ERUGR HP UHWULEXLomR jV YiULDV KRPHQDJHQV UHFHELGDV GD VRFLHGDGH
local. Pouco antes de partir, o Pernambuco começou a fazer água e ao
partir de retorno a Mato Grosso, abalroou, próximo a Assunção, a chata
paraguaia Plus Ultra que foi a pique. Dizia-se que o navio brasileiro
QDYHJDYDQDFRQWUDPmRSUy[LPRjPDUJHPGR&KDFRHVHPLOXPLQDomR
embora fosse noite1177.
1175
1176
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ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. 14, 2a. sec., Assunção, 9.4.1930. Ibid., MDBAOE, 201-4-5.
Idem, of. res. 61, Assunção, 28.4.1930. Ibidem. ARAÚJO JORGE para EXTERIORES, tel. cifr. 108, Assunção, 6.10.1930.
Ibid., MDBAT, 202-1-16. EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. 75, Rio de Janeiro, 8.10.1930. Ibid.
ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. res. 76 e 80, 2a. sec., Assunção, 17 e 21.5.1930. Ibid., MDBAOE, 201-4-5.
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O Pernambuco contrastava com a canhoneira argentina Rosário, que
também foi a Assunção para comemorar a festa paraguaia. A belonave
argentina dispunha de numerosa tripulação, sempre bem fardada e
presente em todas as festas na cidade. A RosárioHVWHYHDEHUWDjYLVLWDomR
pública e seu comandante ofereceu um almoço a bordo, de 50 talheres, em
homenagem ao presidente Guggiari1178.
O governo Washington Luís tomou uma iniciativa de envergadura
política em relação ao Paraguai, ao propor a visita do presidente eleito Júlio
3UHVWHVDRSDtV(VVDLQLFLDWLYDFDXVRX´HQWXVLDVPRQRVFtUFXORVSROtWLFRV
HVRFLDLVµSDUDJXDLRV-~OLR3UHVWHVWHOHJUDIRXDRSUHVLGHQWH*XJJLDULHP
MXQKRLQIRUPDQGRTXHHPWUrVPHVHVUHDOL]DULDHVVDYLVLWD3ODQHMDYDVH
uma viagem por ferrovia de São Paulo a Mato Grosso, onde em Porto
(VSHUDQoD D FRPLWLYD HPEDUFDULD HP WUDQVSRUWH ÁXYLDO DWp D FDSLWDO
SDUDJXDLD 'HVWD -~OLR 3UHVWHV UHWRUQDULD DR %UDVLO SRU ´YLD PDUtWLPDµ
pelo Rio da Prata1179.
O governo paraguaio fez cuidadosos preparativos para receber
Prestes e mesmo oposicionistas colorados garantiram que se associariam
jVKRPHQDJHQVDRYLVLWDQWH'RLVOtGHUHVFRORUDGRV&pVDUGH9DVFRQVHOORV
e Natalício González, disseram a Araújo Jorge que, quando dessa visita,
defenderiam a necessidade da ligação ferroviária entre o Paraguai e o
Brasil. Tal decisão, comentou Araújo Jorge, fora precipitada pela política
HFRQ{PLFD GR SUHVLGHQWH +LSyOLWR <ULJR\HQ GH ´IUDQFD KRVWLOLGDGH DR
3DUDJXDLµHTXHFXOPLQRXHPGHFUHWRVUHVWULWLYRVjHQWUDGDGHODUDQMDH
erva-mate paraguaias nos mercados argentinos1180.
De fato, em maio de 1930 o governo argentino regulamentou
a importação de laranjas feita do Paraguai e do Brasil. Os plantadores
SDUDJXDLRV HVSHUDYDP DOJXPD ´YDQWDJHPµ PDV RFRUUHX R FRQWUiULR $
regulamentação exigiu, como medida sanitária para controle de pragas,
que essas frutas, antes de serem distribuídas, fossem mantidas em
IULJRUtÀFRVSRUGLDVGHYHQGRDGHPDLVVHUWUDQVSRUWDGDVHPFDL[RWHV
SDGURQL]DGRV $V QRYDV H[LJrQFLDV SUDWLFDPHQWH LQYLDELOL]DYDP D
H[SRUWDomRGDIUXWDSDUDJXDLD´GHYLGRDRFDUiWHUSULPLWLYRHUXGLPHQWDU
GD LQG~VWULD FLWUtFROD QHVWH SDtVµ 7DPEpP D LPSRUWDomR GH HUYDPDWH
SDVVRX D VRIUHU H[LJrQFLDV ÀWRVVDQLWiULDV SRU SDUWH GD $UJHQWLQD $V
medidas desgostaram situacionistas e oposicionistas paraguaios1181.
A redução das exportações dessas duas mercadorias agravava
D VLWXDomR ÀQDQFHLUD GR 3DUDJXDL TXH HUD ´GHVDVWURVDµ SHOD IDOWD GH
1178
1179
1180
1181

Idem, ibid.
Id., of. 74, 92 e 96, 2a. sec., Assunção, 12.5; 4 e 11.6.1930. Ibid.
Id., of. res. 137 e 140, 2a. sec., Assunção, respectivamente 23.8 e 28.8.1930. Ibid.
Id., of. 91, 2a. sec., Assunção, 2.6.1930. Ibid.
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PHUFDGRVSDUDVHXVSURGXWRV2SDtVVHGHVSRYRDYDFRPD´KHPRUUDJLDµ
emigratória, pois os trabalhadores rurais mais fortes e jovens partiam para
os países vizinhos, particularmente para a Argentina, agravando a já baixa
produtividade agrícola do Paraguai1182.
$TXHOHV REVWiFXORV ÀWRVVDQLWiULRV VXUJLDP VLPXOWDQHDPHQWH DR
DXPHQWR GD SUHVHQoD FXOWXUDO H ÀQDQFHLUD DUJHQWLQD QR 3DUDJXDL (P
julho de 1930 os argentinos residentes em Assunção fundaram a Casa
Argentina, com patrocínio das representações diplomática e consular de
seu país. Poucos meses antes, em novembro de 1929, fora inaugurada na
capital paraguaia uma sucursal do banco El Hogar Argentino. O projeto de
concessão dessa sucursal, enviado pelo Poder Executivo ao Legislativo,
sofreu, por parte dos parlamentares, acréscimos com favores adicionais ao
banco argentino: a taxa máxima, autorizada na cobrança de empréstimos
hipotecários, foi elevada de 9 para 11% e o prazo de concessão foi alterado
de 30 para cinquenta anos1183.
El Hogar Argentino teria corrompido autoridades paraguaias para
REWHUWDLVIDYRUHV&RPHQWDYDVHTXHDVPRGLÀFDo}HVWHULDPVLGRREWLGDV
PHGLDQWH D GLVWULEXLomR SRU HVVD LQVWLWXLomR ÀQDQFHLUD GH  SHVRV
DUJHQWLQRVHGH´YDOLRVRVSUHVHQWHVµD´PDLVGHXPSROtWLFRHPHYLGrQFLDµ
Houve reações contrárias, uma delas de Eligio Ayala, que se recusou a
DVVLQDU R GHFUHWR GH SURPXOJDomR GD FRQFHVVmR H QmR FRPSDUHFHX j
LQDXJXUDomRGDDJrQFLDGHVVDLQVWLWXLomRÀQDQFHLUDUHDOL]DGDFRPWRGDD
pompa1184(OLJLR$\DODGHYLGRDR´SHULJRSROtWLFRGDH[SDQVmRHFRQ{PLFD
DUJHQWLQDµIRLFRQWUDHVVDFRQFHVVmRHDLQGDjLQVWDODomRGRBanco de la
Nación Argentina no Paraguai1185.
O jornal colorado La Unión juntou-se ao clamor contra a Argentina.
&RPHoRXDGHIHQGHU´FDORURVDPHQWHµDFRQYHQLrQFLDHDQHFHVVLGDGHGH
o Paraguai obter uma saída para o mar por território brasileiro, posto que
o país estava isolado pelas empresas monopolistas Compañia Argentina de
NavegaciónSRUYLDÁXYLDOHSHODParaguayan Central Railway Company, por
via terrestre. La Unión era porta-voz do setorLQÀOWULVWD e verdadeiramente
militante do Partido Colorado. Essa facção contava com 14 deputados
e dele faziam parte alguns dos intelectuais mais conhecidos do país,
como Fulgencio Moreno, ministro residente no Rio de Janeiro, e Juan E.
2·/HDU\ SURSXOVRU GR QDFLRQDOLVPR ORSL]WD 2 VHWRU ´DEVWHQFLRQLVWDµ
1182

1183

1184
1185

ONTIVEROS, encarregado de negócios espanhol, para secretário de Estado, Of. 29 e 43, Assunção, 4.4 e 29.5.1930.
AMAE, Política Exterior - Paraguay, Legajo 2577.
ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. 122, 2a. sec., Assunção, 14.7.1930. AHI, MDBAOE, 201-4-5. Idem, of. 173, 2a.
sec., Assunção, 23.11.1929. Ibid., 201-4-4.
Id., of. 173, Assunção, 23.11.1929. Ibid, 201-4-4.
OLIVERA para Ernesto BOSCH, Informe Político - Muy Reservado, Assunção, 15.11.1930. AMRECIC, “Legaciones Argentinas
- Paraguay”, cx. 2981, Exp. 18.

374

PARAGUAI: EQUILÍBRIO EXTERNO FRUSTRADO (1924-1936)

sem representação no Congresso, não tinha prestígio e era dirigido pelo
´YHOKRSROtWLFRµ3HGUR3HxD'LYLGLGRVRVFRORUDGRVQmRHUDPRSRVLomR
séria ao governo Guggiari1186.
23DUWLGR&RORUDGROHPEURX$UD~MR-RUJHIRUD´WUDGLFLRQDOPHQWH
VLPSiWLFRµDR%UDVLO&RQWXGRDRVHUGHUUXEDGRGRSRGHUHPHVVH
SDUWLGR ´DFDEDUD SRU FRPSURPHWHU HVVD DQWLJD FRUGLDOLGDGHµ DR GHL[DU
QHOHLQJUHVVDU´RVPDLVDWLYRV>@SDUWLGiULRVGDUHDELOLWDomRGRPDUHFKDO
6RODQR/ySH]µ1187.
Contudo, mesmo lopiztas como Natalício González voltavam,
em 1930, seus olhos para o Brasil. O mesmo ocorria com outro setor de
PDLRULPSRUWkQFLDSROtWLFD HVHULHGDGH RVOLEHUDLVVHJXLGRUHVGH(OLJLR
Ayala e de Eusebio Ayala. Entre os homens públicos paraguaios havia um
sentimento de saturação com a Argentina, apesar do importante apoio
desse país ao Exército paraguaio em sua preparação para a guerra que
se avizinhava com a Bolívia. Importantes lideranças políticas paraguaias
VH FRQYHQFHUDP GDV FRQVHTXrQFLDV QHJDWLYDV SDUD R FRPpUFLR H[WHUQR
SDUDJXDLRGDGHSHQGrQFLDGRYL]LQKRDUJHQWLQR
O contexto era favorável para que o Brasil recuperasse sua
LQÁXrQFLD QR 3DUDJXDL REMHWLYR FRP R TXDO WUDEDOKRX GLVFUHWDPHQWH R
Itamaraty desde 1917. Para tanto eram necessárias iniciativas concretas em
favor do Paraguai e a principal delas seria viabilizar-lhe uma saída para
o mar, por porto brasileiro. Esta causaria, no plano político, um equilíbrio
GH LQÁXrQFLD HQWUH $UJHQWLQD H %UDVLO VREUH R SDtV JXDUDQL FRQIRUPH
planejara Manuel Gondra. A união ferroviária brasileiro-paraguaia
permitiria a dinamização das relações comerciais entre os dois países e,
com isso, aquele equilíbrio tenderia a ser alterado em favor do Brasil. Foi
RTXHRFRUUHXDSDUWLUGHÀQVGHFRPDFRQFHVVmRSHORSUHVLGHQWH
-XVFHOLQR.XELWVFKHNGRSRUWRIUDQFRGH3DUDQDJXiDR3DUDJXDL
Havia, em 1930, disposição política do governo brasileiro de, sem
comprometer suas relações com a Argentina, criar as condições para
que o Paraguai dela deixasse de ser verdadeiro prisioneiro dela. Nesse
contexto inseria-se a planejada viagem de Júlio Prestes a Assunção, onde
deveria chegar em 26 de setembro. Contudo, com o agravamento da
crise interna brasileira, especulou-se sobre a possibilidade dessa viagem
VHU DGLDGD GHL[DQGR ´GHVRODGRµ R FKDQFHOHU =XEL]DUUHWD 2 DGLDPHQWR
VHULD ´YHUGDGHLUD FDODPLGDGHµ SDUD R JRYHUQR SDUDJXDLR GHYLGR DRV
JDVWRVMiUHDOL]DGRVHR´HIHLWRPRUDOµMXQWRDRXWURVSDtVHVDPHULFDQRV
TXH´ÀQJLUmRµQmRFRPSUHHQGHUFRPR-~OLR3UHVWHVGHSRLVGHYLVLWDURV
1186
1187

ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. res. 148, 2a. sec., Assunção, 28.8.1930. AHI, MDBAOE, 201-4-5.
Idem, ibidem.
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(VWDGRV8QLGRVQmRSXGHVVHID]HURPHVPRFRPR3DUDJXDL$UD~MR-RUJH
aconselhou que, em caso de adiamento, o próprio Prestes enviasse um
WHOHJUDPD´H[SUHVVLYRµDRSUHVLGHQWH*XJJLDULDQXQFLDQGRTXHDYLVLWD
VHULDIHLWDDSyVVXDSRVVHQD3UHVLGrQFLDGR%UDVLO1188.
Octávio Mangabeira empenhou-se em evitar esse adiamento, não
só por a visita contribuir para a melhora da situação do Brasil no Paraguai.
2XWURPRWLYRHUDTXH´QmRSRGHPRVHVTXHFHUDFRUUHomRFRPTXHVHPSUH
VHFRQGX]LXSDUDFRQRVFRRVHXDWXDOJRYHUQRµ1189. O cancelamento da
viagem foi, porém, inevitável e Júlio Prestes enviou telegrama pessoal ao
presidente Guggiari comunicando que iria ao Paraguai após tomar posse
QD3UHVLGrQFLD1190. Sequer houve tempo para repercutir tal adiamento nos
meios políticos paraguaios, pois dias depois Washington Luís foi deposto
SHOD5HYROXomRGHH3UHVWHVQmRDVVXPLXD3UHVLGrQFLD
$5HYROXomRGHS{VÀPDRGRPtQLRROLJiUTXLFRUHDUWLFXODQGR
R EORFR GH SRGHU H FRORFRX *HW~OLR 9DUJDV QD 3UHVLGrQFLD TXH QHOD
SHUPDQHFHX DWp  6HWRUHV VRFLDLV H HOLWHV UHJLRQDLV TXH À]HUDP
o movimento tinham em comum a oposição ao regime oligárquico
monopolizado pela oligarquia agrária paulista, mas estavam divididos
internamente quanto ao novo projeto político para o país. Como
FRQVHTXrQFLD RV QRYRV RFXSDQWHV GR SRGHU VH YLUDP REULJDGRV VH
comporem com forças políticas que o tinham ocupado até então ou, ainda,
a conviver com a oligarquia cafeeira paulista1191. Explica-se que os novos
donos do poder carecessem de um novo projeto de política exterior, mas
TXHYLULDGHÀQLORQRVDQRVGHH1192. Quanto ao Rio da Prata, desde
o início do novo regime manteve-se a política de contenção da Argentina
SUHVHUYDGDSRUpPXPDDWPRVIHUDGHFRUGLDOLGDGHRÀFLDOHHVWUHLWDPHQWR
GDV UHODo}HV FRPHUFLDLV EHP FRPR GH H[SDQVmR GD LQÁXrQFLD EUDVLOHLUD
região, particularmente na Bolívia e no Paraguai. Ao mesmo tempo,
R FKDQFHOHU GR *RYHUQR 3URYLVyULD $IUkQLR GH 0HOOR )UDQFR EXVFDYD
PDQWHUHVWUHLWDVUHODo}HVFRPRV(8$1193.
Coincidindo com a nova situação política no Brasil também houve
DOWHUDomR QD FKHÀD GD /HJDomR EUDVLOHLUD QR 3DUDJXDL (P QRYHPEUR
o Itamaraty retirou Araújo Jorge de Assunção. Seu último ato como
1188

1189
1190
1191
1192

1193

EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. conf. 72, Assunção, 20.9.1930. Id., MDBAT, 202-1-16. ARAÚJO JORGE para
EXTERIORES, tel. cifr. 105, Assunção 22.9.1930. Id.
EXTERIORES para BRASLEG-A, tel. cifr. res. 74, Rio de Janeiro, 23.9.1930. Id.
ARAÚJO JORGE para EXTERIORES, tel. cifr. 111, Assunção, 16.10.1930. Id.
Ver FAUSTO, Bóris. A Revolução de 30. 2ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. São Paulo: Ática, 1992, p. 214. SVARTMAN,
Eduardo Munhoz. Diplomatas, políticos e militares; as visões do Basil sobre a Argentina durante o Estado Novo. Passo
Fundo: EDIUPF, 1999, p. 51.
HILTON, Stanley. Afranio de Melo Franco e a diplomacia brasileira, 1917-1943 in Revista Brasileira de Política Internacional.
Brasília: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, XXIX: 113-144, 1986, p. 26.
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representante brasileiro foi doar material para a Escola Brasil, o que fora
planejado para ocorrer durante a visita de Julio Prestes. Tratava-se de
ODERUDWyULRVGHItVLFDHTXtPLFDTXDGURVPXUDLVSDUDHVWXGRGHJHRJUDÀD
HWQRJUDÀD DQDWRPLD JHRORJLD PLQHUDORJLD H ERWkQLFD WXGR FRPSUDGR
em Buenos Aires ao custo de 77 libras esterlinas1194.
Em dezembro de 1930, o encarregado de negócios brasileiro
no Paraguai, Guimarães Bastos, descreveu um quadro que mostrava
EHP R GHVDÀR TXH UHSUHVHQWDYD R SDtV SDUD R JRYHUQR *HW~OLR 9DUJDV
6HJXQGR R GLSORPDWD ´R %UDVLO TXH DTXL VH FRQKHFH p R %UDVLO GH 
o Brasil da guerra do Paraguai, ou o Brasil que os paraguaios imaginam
DWUDYpV GDV KXPLOGHV FLGDGHV GD IURQWHLUD FRP 0DWR *URVVRµ 3RXFRV
OtGHUHV SDUDJXDLRV WLQKDP YLVLWDGR R SDtV H RV TXH R À]HUDP FRPR R
presidente Guggiari e os senadores De Gásperi e Dias Escobar, adotaram
postura favorável ao vizinho brasileiro, cujo estado de desenvolvimento
apresentou-se como verdadeira revelação1195.
No Paraguai, por sua vez, o Estado de Sítio foi suspenso em 8 de
março. Houve, então, eleição para o Congresso, de forma ordeira, a ponto
de mesmo os jornais da oposição não fazerem acusação de suborno ou
de pressão governamental. O Partido Liberal foi vitorioso, ocupando a
PDLRULDGDVFDGHLUDVQR6HQDGRHQD&kPDUDHDHOHUHWRUQRXRJUXSRGH
Modesto Guggiari, que não havia lançado chapa própria1196.
No início de 1931, Guimarães Bastos informou ao Rio de Janeiro
que Geronimo Zubizarreta lhe dissera que a Missão Militar argentina
que se instalara no Paraguai não fora imposta mas, sim, que o governo
SDUDJXDLR PXLWR WHYH TXH LQVLVWLU SDUD REWrOD 5HDÀUPDYD TXH R SDtV
estava sob domínio político e econômico argentino e, mais, que entre as
HOLWHVSDUDJXDLDVHDPDLRULDGRSRYRH[LVWLDXPD´IDVFLQDomRDUJHQWLQDµ
pois os avanços do Brasil eram pouco conhecidos1197. A notícia da
instalação de Missão Militar argentina no Paraguai causou alarme no
%UDVLO VXVSHLWDQGRVH TXH HOD WLQKD ÀQDOLGDGH DQWLEUDVLOHLUD1198. Essa
Missão colocou em funcionamento a Escuela Superior de Guerra, de
IRUPDomR GH RÀFLDLV GH (VWDGR0DLRU H HUD FRPDQGDGD SHOR FRURQHO
1194

1195
1196
1197

1198

ARAÚJO JORGE para MANGABEIRA, of. res. 140, Assunção, 27.8.1930. AHI, MDBAOE, 201-4-5. ARAÚJO JORGE para
MELLO FRANCO, of. 159, 2a. sec., Assunção, 28.10.1930. Idem. Logo em seguida, Araújo Jorge foi nomeado ministro
plenipotenciário brasileiro no Uruguai.
GUIMARÃES BASTOS para MELLO FRANCO, of. conf. 169, 2a. sec., Assunção, 22.12.1930. AHI, MDBAOE, 201-4-5.
Idem, of. 21, res., Assunção, 17.3.1931. AEBACE, 1931-1932.
Id., of. 8, conf., Assunção, 3.2.1932. Ibidem. Bastos pediu autorização para convidar o deputado Justo Prieto, também
Decano da Faculdade de Direito ocal, para fazer conferências no Rio de Janeiro, o que foi logo autorizado por Mello
Franco. No final, porém, devido a motivos pessoais Prieto não pode viajar. Id., of. 107, Assunção, 15.9.1931. Ibid.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 65, 8.7.1931. AEBACE, 1931.1932.
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Abraham Schweitzer que falava guarani, o que lhe garantiu a simpatia
entre os paraguaios1199.
Em março foi nomeado o novo ministro plenipotenciário argentino
em Assunção, o contra-almirante da reserva Mariano Beascochea. Este,
antes de assumir o posto, escreveu ao o encarregado de negócios Raul
Aguilar Lacasa e orientou a mostrar a carta ao responsável pela Legação
brasileira. Lacasa mostrou para Guimarães Bastos essa carta que instruía
os integrantes da Legação argentina a buscarem a amizade dos colegas da
UHSUHVHQWDomREUDVLOHLUDSRLV´R%UDVLOpXPJUDQGHSDtVHVLQFHURDPLJR
QRVVRµ$RFKHJDU%HDVFRFKHDUHSHWLXD%DVWRVHVVDVLGHLDVHIH]ORQJRV
HORJLRVDR%UDVLOGHL[DQGRDLPSUHVVmRGHVHU´XPKRPHPGHERDVHOHDLV
LQWHQo}HVµ1200.
1RÀQDOGRPrVGHPDUoRTXDVHRFRUUHXXPDWHQWDWLYDGHJROSH
militar que, frustrado, permaneceu em segredo, não transpirando para
R S~EOLFR ,QVXÁDGRV SHOD RSRVLomR YLROHQWD GD LPSUHQVD FRORUDGD R
major Franco, comandante do regimento Itororó, aquartelado em Campo
Grande, liderou uma conspiração da qual faziam parte o major Bray,
diretor da Escola Militar; o major Garay, comandante da zona militar
norte do país e do tenente Aponte, chefe do Departamento da Marinha.
O golpe era para ser exclusivamente militar mas, na noite em que deveria
ser desencadeado, apareceram civis diante do quartel em Campo Grande
para se incorporarem ao movimento, o que levou Garay e Aponte a
abortarem o movimento. Militares e civis envolvidos na conspiração não
foram punidos1201.
1mRKDYLDSDVVDGRDLQGDXPPrVTXDQGRDVLWXDomRSROtWLFDIRL
QRYDPHQWHSHUWXUEDGD(PGHDEULODPRWLQDUDPVHRÀFLDLVGR([pUFLWR
e da Marinha e buscaram apoio do major Franco, colocando-se diante
de quartel do regimento deste em Campo Grande. Franco não aderiu
ao movimento e tropas leais ao governo dispersaram os amotinados,
que tinham como cabeças Eduardo Schaerer e Modesto Guggiari. Este,
escreveu Guimarães Bastos, era inimigo do Brasil, tratando-se de um
VXMHLWR VHP UHVSHLWDELOLGDGH ´GHVDEXVDGR H DXGD]µ TXH SURFXUDYD
oportunidades para tomar o poder. Já Schaerer alardeava intimidade com
o ex-presidente argentino Yrigoyen, de quem esperava obter recursos
SDUD VXVWHQWDUVH SROLWLFDPHQWH 6FKDHUHU IRL ´FRQYLGDGRµ SHOD SROtFLD D
deixar o país, enquanto Guggiari foi expulso do Partido Liberal, embora
negasse estar envolvido no motim. O representante brasileiro estava de
1199

1200
1201

BREZZO, Liliana M.; FIGALLO, Beatriz. La Argentina y el Paraguay, de la guerra a la integración. Rosario (Argentina):
Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica Argentina, 1999, p. 283.
Idem, of. 28, Assunção, 28.3.1931. Ibidem.
Id., of. 30, Assunção, 31.3.1931. Ibid.
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acordo com o prognóstico corrente no meio político paraguaio de que o
presidente Guggiari não conseguiria terminar seu mandato pois, embora
IRVVH ´XP KRPHP IXQGDPHQWDOPHQWH ERPµ FDUHFHULD GH ´HQHUJLD H
FRPDQGRµSDUDSRGHUDVVHJXUDUXPDDGPLQLVWUDomRWUDQTXLOD1202.
Em 18 de julho, vindo de La Paz, chegou a Assunção no novo
Ministro Plenipotenciário brasileiro, Lucillo Antonio da Cunha Buenos,
EDFKDUHO HP 'LUHLWR RÀFLDO GD 5HVHUYD GR ([pUFLWR H GLSORPDWD GHVGH
1905. As primeiras impressões que relatou ao Rio de Janeiro foi quanto
jVLQVWDODo}HVGD/HJDomRTXHHVWDYDPHPSLRUHVWDGRGRTXHHVSHUDYD
cheirava mofo, carecia de louças e o arquivo estava abandonado, com
papéis empilhados de qualquer jeito1203. Seu primeiro compromisso
RÀFLDO IRL FRP R FKDQFHOHU *HURQLPR =XEL]DUUHWD R TXDO VH GHFODURX
SUHRFXSDGRFRPRHPSUpVWLPRGHXPPLOKmRGHOLEUDVGR%UDVLOj%ROtYLD
estabelecido no Tratado brasileiro-boliviano de 25 de dezembro de
1928. Bueno respondeu que a Revolução de 1930 não alterara a política
internacional do Brasil e seria cumprida a palavra dada ao Paraguai, de
TXH VH ÀVFDOL]DULD TXH HVVD TXDQWLD VHULD XWLOL]DGD H[FOXVLYDPHQWH SDUD
IRPHQWDURLQWHUFkPELRHQWUHRRULHQWHEROLYLDQRHRVFHQWURVLQGXVWULDLV
brasileiros1204.
(PMXOKRGH/XFLOOR%XHQRHQYLRXXPRItFLRFRQÀGHQFLDOD
$IUkQLR GH 0HOOR )UDQFR FRP R VXJHVWLYR WtWXOR GH ´$ LOXVmR EUDVLOHLUD
QR 3DUDJXDLµ DQDOLVDQGR DV UHODo}HV ELODWHUDLV /HPEURX TXH DSyV R
Tratado de Paz de 1872, a postura do Brasil era de ajudar o Paraguai a
reconstruir-se e nunca pensou em cobrar efetivamente a dívida de guerra;
DVIURQWHLUDV´QmRDYDQoDUDPDOpPGDVQRVVDVMXVWDVSUHWHQV}HVDQWHULRUHV
DRFRQÁLWRDUPDGRµH´HYLWDPRVTXHRQRVVRDOLDGRµD$UJHQWLQDÀFDVVH
com o território do Chaco até a Bahía Negra. Contudo, continuou, com
RSDVVDUGRWHPSRDIDWDOLGDGHJHRJUiÀFDFRORFRXR3DUDJXDLQDyUELWD
GH LQÁXrQFLD GD $UJHQWLQD H D SRQWR GH TXDQGR HVFUHYLD D LQÁXrQFLD
argentina era absoluta no comércio, nas indústrias, no exército, nas
ÀQDQoDVHQRPXQGRLQWHOHFWXDOSRLVTXDVHWRGRVRV´KRPHQVQRWiYHLVµ
HVWXGDUDPHPXQLYHUVLGDGHVDUJHQWLQDV1HVVDVFLUFXQVWkQFLDVGHIHQGLD
que o Brasil buscasse assinar com o país guarani um tratado de comércio
e navegação; uma convenção melhorando as condições de navegabilidade
do rio Paraguai, de Assunção a Corumbá, e, ainda, construísse uma
ferrovia ligando os dois países. Para Lucillo Bueno a política externa
EUDVLOHLUDGHYHULDDPROGDUVHjQRYDUHDOLGDGHSRLV
1202
1203
1204

Id., of. 36, Assunção, 22.4.1931. Ibid.
Id., of. 57, Assunção, 20.6.1931. Ibid.
Id., of. 58, Assunção, 23.6.1931. Ibid.
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Hoje não podemos eleger presidentes, como fizeram meus ilustres
predecessores na época imperial, nem dirigir da Legação do Brasil a política
LQWHUQDFLRQDOGR3DUDJXDLFRPRRÀ]HUDP6mR9LFHQWH5LR%UDQFRH&RWHJLSH
entre os maiores e Gondim, Pereira Leal, Araguaia, entre os propriamente
diplomatas de carreira. A ilusão brasileira sobre o Paraguai deve desaparecer.
$TXHOHSHUtRGRiXUHRGDLQÁXrQFLDGHFLVLYDHVWiHQFHUUDGRSHODIRUoDGDV
FLUFXQVWkQFLDV

Superada a ilusão, Bueno defendia que o Brasil adotasse postura
UHDOLVWD (VWD VLJQLÀFDYD DVVLQDU DTXHOHV WUrV DFRUGRV ² FRPpUFLR
navegabilidade e de ligação ferroviária –, na defesa dos interesses
EUDVLOHLURV H ´FXOWLYDU D WUDGLFLRQDO DPL]DGH jV YH]HV DWp H[DJHUDGD
TXHVHPSUHGHGLFDPRVDHVWHSRYRµ1205. Propôs ainda uma aproximação
cultural entre os dois países, com o oferecimento de bolsas de estudos no
Brasil para estudantes paraguaios1206.
Após chegar a Assunção, o ministro argentino Mariano Beascochea
buscou estabelecer boas relações com Lucillo Bueno. Mostrou a este as
instruções que tinha para atuar no Paraguai em harmonia com a Legação
brasileira. Beascochea também mostrou as instruções da Missão Militar
de seu país argentina no Paraguai. De sua leitura Bueno concluiu que a
Argentina a ofereceu sem custos para o governo Guggiari, de modo a
antecipar-se a proposta nesse sentido do Chile. Para Beascochea o Chile
TXHULDGRPLQDUPLOLWDUPHQWHR3DUDJXDLSDUDFRORFDUD$UJHQWLQD´HQWUH
GRLVIRJRVµ²FKLOHQRHSDUDJXDLR²HTXHHPFDVRGHXPDJXHUUDDUJHQWLQR
chilena, Santiago planejava utilizar o Paraguai para atacar a província de
Corrientes. Lembrou que, no passado, quando o Paraguai quis contratar
uma Missão Militar na França, o governo chileno praticamente obrigou o
país guarani a aceitar, sem ônus, instrutores militares chilenos1207.
Lucillo Bueno aceitou como verdadeira a análise de seu colega
DUJHQWLQR TXDQWR DR &KLOH FXMD GLSORPDFLD HUD ´D PDLV DWLYD GR
FRQWLQHQWHµQmRSHUGHQGRRSRUWXQLGDGHGHSURPRYHULQWULJDVSROtWLFDV
(P$VVXQomRGLVVHWHUFRQVWDWDGR´PDLVGHXPDYH]µPDQHMRVFKLOHQRV
´RUDTXHUHQGRPRYHUR3DUDJXDLFRQWUDD%ROtYLDRUDFRQWUDD$UJHQWLQD
pois o Chile tornara-se descrente de que poderia contar com o Brasil, em
caso de guerra com argentinos, peruanos ou bolivianos. Bueno lembrou
TXH DR FKHJDU D $VVXQomR HQFRQWURX XP RÀFLDO FKLOHQR GD UHVHYD
instruindo a Marinha paraguaia, o que inviabilizou a tarefa que recebera
1205
1206
1207

Id., oficio 62, confidencial, Assunção, 3.7.1931. Ibid.
Id., oficio 62, confidencial, Assunção, 3.7.1931. Ibid.
Id., of. 20, conf., Assunção, 25.2.1932. Ibid. A Missão Militar argentina no Paraguai foi retirada em 1932, com o início
da Guerra do Chaco.
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GH0HOOR)UDQFRHGH*HW~OLR9DUJDVSDUDRIHUHFHUGRLVRXPDLVRÀFLDLV
brasileiros como instrutores dessa força naval, principalmente no manejo
das canhoneiras Humaytá e Paraguay1208.
Lucillo Bueno compartilhava a interpretação da diplomacia
argentina sobre a ação chilena no Paraguai, mas não aceitava a explicação
SDUD DV ÀQDOLGDGHV GD 0LVVmR 0LOLWDU DUJHQWLQD (VFUHYHX TXH HP FDVR
de guerra entre a Argentina e o Brasil, o Paraguai seria teatro secundário
GH RSHUDo}HV SDUD R ([pUFLWR DUJHQWLQR R TXH WRUQDYD ´QDWXUDO TXH
HVVD 0LVVmR QmR VHMD WmR LQRFHQWH TXDQWR VH DÀUPD HP UHODomR D QyVµ
$FUHGLWDYD SRUpP TXH IRUDP DV ´LQWULJDV FKLOHQDVµ TXH GHFLGLUDP R
oferecimento militar argentino1209.
As explicações de Beascochea reduziram as preocupações brasileiras
quanto a Missão argentina, mas não as eliminaram. Na perspectiva do
JRYHUQR 9DUJDV R 3DUDJXDL FRQVWLWXtD XP ÁDQFR YXOQHUiYHO GR %UDVLO
em caso de guerra contra a Argentina. Mesmo que se mantivesse neutro
QHVVHHYHQWXDOFRQÁLWRDIUDTXH]DPLOLWDUGR3DUDJXDLLQYLDELOL]DULDTXH
garantisse a neutralidade e, por exemplo, impedisse que tropas argentinas
passassem por seu território para invadir o Mato Grosso, Paraná e, mesmo,
o oeste gaúcho. Membros do Estado-Maior argentino efetuavam viagens de
REVHUYDomRjIURQWHLUDEUDVLOHLURSDUDJXDLDLQFOXVLYHMiDVKDYLDPIHLWRRV
JHQHUDLV-RVp)pOL[8ULEXUXH$JXVWLQ3-XVWRTXHRFXSDUDPD3UHVLGrQFLD
argentina entre, respectivamente, 1930-1932 e 1932-1938, percorreram a
linha fronteiriça do rio Apa ao Iguaçu. A fronteira brasileiro-paraguaia
fora cuidadosamente estudada pelo Exército argentino e sua Missão no
3DUDJXDLMiÀ]HUD´OHYDQWDPHQWRVHVWUDWpJLFRVµQDSDUWHQRUWHGRSDtV1210.
Em junho de 1931 houve ruptura de relações entre o Paraguai e
a Bolívia, após incidente na fronteira provocado pelo governo boliviano.
Este fez tal ato para não aceitar a proposta norte-americana, de 20 de abril
desse ano, que oferecia a mediação da comissão de países neutros na
questão do Chaco. Bueno e Beascochea agiram em comum acordo para
tentar evitar a suspensão de relações, mas não foram bem-sucedidos1211.
Pouco depois a Bolívia propôs um pacto de não agressão ao Paraguai,
PDVHVWHQmRFRQÀDYDQRYL]LQKRHDGHPDLVDFRQFLOLDomRQmRLQWHUHVVDYD
a Guggiari por dois motivos: ele desejava explorar politicamente os
brios patrióticos em favor do Partido Liberal, e, ainda, o risco de guerra
era um pretexto para manter o diminuto Exército paraguaio no Chaco.
1208
1209
1210

1211

Id., of. 65, conf., Assunção, 8.7.1931. Ibid.
Id.
“Relatório apresentado pela Legação do Brasil no Paraguai sobre os trabalhos efetuados em 1931 e reflexões sobre sua
atividade diplomática”. Anexo ao of. 23, Assunção, 4.3.1932. Id.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 69, Assunção, 11.6.1931. Id.
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Se ÀFDVVHPHP$VVXQomRRVPLOLWDUHVSRGHULDPGHUUXEDUJRYHUQRVFRPR
haviam feito anteriormente1212.
1HVVH FRQWH[WR SDUD /XFLOOR %XHQR VHULD ´SHULJRVDµ TXDOTXHU
tentativa de mediação. Raciocinava que o país que se apresentasse como
PHGLDGRUORJRVHULDFODVVLÀFDGRGHVXVSHLWRRXGHVHUSDUWHLQWHUHVVDGD
´FRPR YHODGDPHQWH VH TXHU DWULEXLU DRV (VWDGRV 8QLGRV D LQWHQomR GH
favorecer a Standard Oil, no seu empenho em encontrar solução para a
WHQVmRHQWUH%ROtYLDH3DUDJXDLµ1213.
No ano seguinte, iniciava-se a Guerra do Chaco. Há os que
GHIHQGHPTXHHVVHFRQÁLWRIRLFDXVDGRSHODULYDOLGDGHLQWHULPSHULDOLVWD
no Cone Sul. O imperialismo estaria representado pelas companhias
petrolíferas Royal Dutch ShellGHFDSLWDODQJORKRODQGrVHDStandard Oil,
GH FDSLWDO QRUWHDPHULFDQR (P  D %ROtYLD HQWUHJRX j Standard Oil
D FRQFHVVVmR GH H[SORUDomR SHWUROtIHUD HP XPD iUHD GH WUrV PLOK}HV GH
hectares, nos departamentos de Santa Cruz, Tarija e Chuquisaca. Para essa
linha interpretativa, descoberto o petróleo em zona próxima ao Chaco,
ocupada pela Bolívia, colocava-se a necessidade de obter um porto no
ULR3DUDJXDLSDUDHPEDUFDURSURGXWRSDUDRVPHUFDGRVGR$WOkQWLFR6XO
e a Standard Oil WHULD SUHVVLRQDGR R JRYHUQR EROLYDQR D REWrOR 1HVVD
perspectiva, a ação da Standard Oil era uma ponta de lança na busca,
SHORV(VWDGRV8QLGRVGDKHJHPRQLDQR3UDWDGHVORFDQGRDWUDGLFLRQDO
DVFHQGrQFLD EULWkQLFD QD UHJLmR VLPEROL]DGD SHOD Shell, instalada no
Paraguai1214. A própria propaganda paraguaia, durante a Guerra do
&KDFR DSRQWDYD SDUD R ´IDWRU SHWUyOHRµ FRPR VXD FDXVD1215, de modo a
desmoralizar a reivindicação territorial boliviana.
Sobre a Guerra do Chaco, o historiador paraguaio Alfredo M.
Seiferheld escreveu o sólido trabalho Economia y Petróleo durante la Guerra
del Chaco. Segundo ele, embora o litígio chaquenho fosse anterior, a
descoberta de petróleo na região acrescentou-lhe um elemento altamente
perturbador. A descoberta, pela Standard Oil, na Bolívia, demandava um
meio de transportar o petróleo aos centros de consumo, sendo a melhor
DOWHUQDWLYDDYLDÁXYLDOXWLOL]DQGRVHXPSRUWRVREUHRULR3DUDJXDL3HOR
7UDWDGRGH3HWUySROLVGHR%UDVLOSDUDÀFDUFRPR$FUHHQWUHRXWUDV
PHGLGDVWUDQVIHULXj%ROtYLDWHUULWyULRjPDUJHPGDTXHOHULRQDDOWXUDGR
1212
1213
1214

1215

Idem, of. 83, Assunção, 13.8.1931. Ibidem. Id., of. 93, Assunção, 27.8.1931. Ibid.
Id., of. 83, Assunção, 13.8.1931. Ibid.
DÍAZ DE ARCE, Omar. O Paraguai Contemporâneo (1925-1975). In: CASANOVA, Pablo Gonzalez (org.). América Latina:
história de meio século. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, v. 2, 1988, pp. 236-239.
SEIFERHELD, Alfredo M. Economia y petróleo durante la Guerra del Chaco; apuntes para una historia económica del
conflicto paraguayo-boliviano. Asunción: El Lector / Instituto Paraguayo de Estudios Geopolíticos e Internacionales,
1983, p. 460.
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forte Coimbra. Esse território, descobriu-se posteriormente, não oferecia
condições para a construção de um porto, por ser baixo e alagadiço, o
TXHH[SOLFDDLQVLVWrQFLDEROLYLDQDHPREWHUXPSRUWRjVPDUJHQVGRULR
Paraguai. À Shell, por sua vez, não interessava, antes e durante a Guerra
do Chaco, buscar petróleo em território paraguaio, mas, sim, impedir a
FRQFRUUrQFLDGDStandard Oil no mercado platino1216.
6HLIHUKHOGDÀUPDTXHVHULDSRUpPXPVLPSOLVPRFRQFOXLUVHTXH
R FRQÁLWR GR &KDFR IRL XPD JXHUUD HQWUH GXDV SRGHURVDV FRPSDQKLDV
petrolíferas. Há indícios, sim, de que na guerra de 1932-1935 a Standard
Oil tenha-se inclinado em favor da Bolívia, enquanto a Shell parecia alheia
DR FRQÁLWR HPERUD IRVVH IDYRUiYHO DR 3DUDJXDL VHJXLQGR D SRVWXUD GD
Argentina, onde mantinha sua base de operações. Seiferheld lembra que a
Standard Oil VHPSUHHYLWRXDÀUPDUTXHR&KDFRHUDEROLYLDQRWUDWDQGRR
como território litigioso e que, durante a guerra, manteve atitude
ambígua, adotando a lucrativa atitude de declarar-se neutra para vender
FRPEXVWtYHOjVGXDVSDUWHVHPOXWD1RFDVRGR3DUDJXDLDStandard Oil
fornecia-lhe petróleo pela Argentina, sendo parte desse combustível era
extraído na própria Bolívia1217.
Conclui Alfredo M. Seiferheld que, com o passar do tempo, o papel
GHVHPSHQKDGRSHORSHWUyOHRQD*XHUUDGR&KDFRIRLH[DJHUDGR$ÀUPD
TXH PHVPR VHP D SUHVHQoD GR ´RXUR QHJURµ QR &KDFR WHULD RFRUULGR
R FRQÁLWR EROLYLDQRSDUDJXDLR HPERUD HP FLUFXQVWkQFLDV GLIHUHQWHV
Escreve esse autor que:
Pessoalmente, defendemos que a intervenção da Royal Dutch Shell²jPDUJHP
do choque de interesses, que foi importante – não teve a repercussão que se lhe
DWULEXLDQWHVHGHSRLVGRFRQÁLWRSDUDJXDLREROLYLDQR)RLVLPXPIDQWDVPD
habilmente apresentado pelo governo paraguaio para servir de contrapeso
jLQHJiYHOLQÁXrQFLDGD>HPSUHVD@JrPHDULYDOQD%ROtYLDVHPSUHMXt]RGD
atitude dual assumida por esta ali, desde a época da pré-guerra1218.

(VVDFRQFOXVmRpUHIRUoDGDSRURXWURVDXWRUHV3DUD+HUEHUW.OHLQ
a origem da guerra encontra-se nas lutas políticas internas na Bolívia e nas
tensões no seu frágil sistema político, causadas pela Grande Depressão.
7DPEpP'DYLG=RRNFRQWHVWDWHUVLGRRSHWUyOHRRFDXVDGRUGRFRQÁLWR
1216
1217

1218

Alfredo M. SEIFERHELD, idem, pp. 448, 472.
Idem, ibidem, pp. 458, 463-464. A informação desse fornecimento de petróleo boliviano ao Paraguai também pode ser
vista em: ZAVALETA MERCADO, René. Considerações Gerais sobre a História da Bolívia in: CASANOVA, Pablo, op. cit.,
v. 2, p. 22. KLEIN, Herbert S. Historia de Bolívia. La Paz: Librería Editorial Juventud, 1994, p. 194.
SEIFERHELD, p. 462.
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3DUDHOHRV~QLFRVIDWRUHVHFRQ{PLFRVVLJQLÀFDWLYRVSDUDH[SOLFDUDJXHUUD
VmRDLPSRUWkQFLDTXHR&KDFRWLQKDSDUDDHFRQRPLDSDUDJXDLD²GHRQGH
vinha cerca de 1/3 da renda nacional paraguaia e onde estava metade do
rebanho bovino paraguaio – e o desejo da Bolívia de estimular a economia
GDSDUWHOHVWHGRSDtVSRUPHLRGHXPDVDtGDÁXYLDOSDUDR5LRGD3UDWD
que seria um porto no rio Paraguai. A Guerra do Chaco começou com o
IUDFDVVRGDGLSORPDFLD´HQHOORJURGHORVRUJXOORVRVREMHWLYRVQDFLRQDOHV
VHLQWHQVLÀFyHQHOiQLPRGHORVGLVSXWDQWHVHOGHVHRGHFRQÀDUDODVDUPDV
ODVROXFLyQGHOSOHLWRµ1219.
Não era essa, porém, a interpretação da Legação brasileira no calor
GRVDFRQWHFLPHQWRV/XFLOOR%XHQRDFUHGLWDYD´TXHWRGRRLQWHUHVVHUHVLGH
QDTXHVWmRGRSHWUyOHRµDUJXPHQWDGRTXHR&KDFRHUDUHJLmRLQyVSLWDH
somente depois da descoberta de petróleo na sua parte Boreal foi que as
UHODo}HVHQWUHEROLYLDQRSDUDJXDLDVÀFDUDPFRPSURPHWLGDV1220.
Simultaneamente a essa crise, Lucillo Bueno, seguindo instruções
do Itamaraty, buscou aproximar o Brasil do Paraguai. Propôs ao chanceler
Zubizarreta negociações para um tratado de comércio; uma convenção
para melhorar a navegabilidade do rio Paraguai e um tratado para
construir uma ferrovia ligando os dois países. Zubizarreta recebeu bem
DV LQLFLDWLYDV H VH FRPSURPHWHX D LQLFLDU RV WUkPLWHV VREUH R WUDWDGR GH
comércio, instruindo nesse sentido o representante paraguaio no Rio
de Janeiro, Fulgencio Moreno. O chanceler paraguaio solicitou que, ao
PHVPRWHPSRD/HJDomREUDVLOHLUDÀ]HVVHFLUFXODUHP$VVXQomRDLGHLD
dos dois outros acordos1221. Moreno pertencia ao Partido Colorado e era
um dos LQÀOWULVWDV, designação dada aos colorados que se encontravam
servindo ao governo liberal.
Tais instruções parecem decorrer das propostas que Lucillo Bueno
GHIHQGHUDDQWHULRUPHQWH2FKDQFHOHU$IUkQLRGH0HOOR)UDQFRTXHWLQKD
UHODo}HV HVWUHLWDV FRP %XHQR ² HVWH R FKDPDYD GH ´LOXVWUH FKHIH H PXL
TXHULGRDPLJRµ²FRQFRUGDYDFRPDVLGHLDVGHVWHVREUHFRPRGHYLDVHUD
política brasileira em relação ao Paraguai. Bueno informou a Mello Franco
KDYHUXPD´IRUWHFRUUHQWHµSROtWLFDOLGHUDGDSHORVHQDGRU(OLVHXGD5RVD
ÀOKRGHEUDVLOHLURGLUHWRUGRMRUQDO´(O'LDULRµHDPLJRGRPLQLVWURGD
Agricultura do governo Vargas, Lindolpho Collor, composta por políticos
1219

1220

1221

KLEIN, p. 194. ZOOK, David. La conducción de la Guerra del Chaco. Asunción: El Lector, 1997, p. 69. BANDEIRA, Luiz
A. Moniz. A Guerra do Chaco in: Revista Brasileira de Política Internacional. Brasília: IBRI, 41 (1), 1998, p. 175.
Ademais, Bueno ressaltava que o Departamento de Estado dos EUA tinha como um do seus maiores objetivos no
continente a proteção dos interesses da Standard Oil. BUENO para MELLO FRANCO, of. 94, Assunção, 28.8.1931.
AEBACE, 1931-1932.
Idem, of. 98, Assunção, 5.9.1931. Ibidem.
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que defendiam o desenvolvimento das relações com o Brasil, de modo a
OLEHUWDUR3DUDJXDLGD´WXWHODDUJHQWLQDµ(VVDFRUUHQWHFRQWDYDLQFOXVLYH
com apoio dos colorados oposicionistas. Bueno ressalvava não ser hostil
aos argentinos pois, ressaltava, servira em Buenos Aires e lá tinha amigos,
além de estar convencido de que era prioridade para o Brasil manter
boas relações com a Argentina. Pensava ser possível uma aproximação
EUDVLOHLURSDUDJXDLD VHP FRQWUDULDU RV DUJHQWLQRV ´PDV WmR VRPHQWH
para fazer com que o Paraguai possa também respirar pelos nossos
SXOP}HVµ/HPEURXTXHMiH[SXVHUDDR,WDPDUDW\VHUQHFHVViULRVXSHUDUD
´LQGLIHUHQoD>D@PROH]DµHPUHODomRDR3DUDJXDLHPDLVTXHRFKDQFHOHU
Zubizarreta já instruíra a Legação paraguaia no Rio de Janeiro a negociar
o tratado de comércio e a convenção de ligação ferroviária. Também
defendeu que o governo brasileiro esquecesse a dívida de guerra, pois não
estava inscrita no Orçamento brasileiro. Dizia não propor o perdão pois
este, por ser ato legal, dependeria da aprovação do Congresso brasileiro1222.
Na realidade, o diplomata nada propunha de novo sobre este tema, pois
GHVGHRLQtFLRGRVpFXOR;;RVGLIHUHQWHVJRYHUQRVEUDVLOHLURVQmRKDYLDP
tomado iniciativa em relação a essa dívida, que já estava esquecida. Para o
Paraguai, porém, interessava a formalização do cancelamento dela, o que
teria valor em termos de Direito Internacional.
Preocupado com a tensão crescente entre o Paraguai e a Bolívia,
Mello Franco instruiu Lucillo Bueno a manifestar ao chanceler Zubizarreta
os votos brasileiros em favor da manutenção da paz. Zubizarreta respondeu
que a questão, além do aspecto internacional, era uma bandeira de política
doméstica tanto dos situacionistas quanto dos oposicionistas. Acrescentou
que o Partido defenderia, intransigentemente, os direitos paraguaios,
SRLV FHGHU VLJQLÀFDULD R VXLFtGLR /LEHUDO GR JRYHUQR SHUDQWH D RSLQLmR
pública1223. De fato, a oposição explorava o patriotismo da juventude,
jogando-a contra o Governo ao acusá-lo de ser fraco por permitir o avanço
boliviano no Chaco1224. Isso não era verdade, pois os governos de Eligio
Ayala e José P. Guggiari haviam gasto cerca de 60% das rendas públicas
QDSUHSDUDomRPLOLWDUHÀQDQFHLUD SDJDPHQWRGDGtYLGDH[WHUQDKHUGDGD
GRVpFXOR;,;HFULDomRGHUHVHUYDGHRXURHHPPRHGDVHVWUDQJHLUDV SDUD
eventual guerra com a Bolívia1225. Os preparativos militares eram secretos
e o governo Guggiari não podia revelá-los para se defender, pois isso
comprometeria a defesa do Chaco.
1222
1223
1224
1225

Id., carta confidencial, Assunção, 30.9.1931. Idib.
Id., of. 125, res., Assunção, 21.10.1931. Ibid.
Id., of. 129, Assunção, 29.10.1931. Ibid.
ZOOK, p. 63.

385

FRANCISCO DORATIOTO

O raciocínio de Zubizarreta mostrou-se correto. Dias depois,
em 23 de outubro, a oposição tentou um golpe de Estado, organizando
uma manifestação estudantil, com a participação de trabalhadores, em
frente ao Palácio de Governo. Tratava-se de protesto contra suposta
passividade do governo liberal na questão do Chaco. Militares da
Marinha, que guardavam o edifício, abriram fogo e a manifestação
terminou com a morte de seis estudantes1226. Guggiari se afastou da
3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDDWpTXHR&RQJUHVVRSDUDJXDLRMXOJDVVHVHHOH
tivera responsabilidade nos fatos.
Os líderes oposicionistas tentaram envolver o Exército para
GHUUXEDUR*RYHUQRPDVRÀFLDLVGHSUHVWtJLRQDWURSDFRQVHJXLUDPHYLWDU
RJROSHD0DULQKDGHVGHRFRPHoRHUDÀHOjVDXWRULGDGHVFRQVWLWXtGDV2
SUHVLGHQWH*XJJLDULGLVVHD/XFLOOR%XHQRTXHVHDIDVWDUDGD3UHVLGrQFLD
para não dar pretextos para a oposição explorar politicamente os fatos.
3DUDRGLSORPDWDEUDVLOHLUR*XJJLDUL´pXPKRPHPGHEHPPRGHUDGR
LQFDSD]GHYLROrQFLDVLQ~WHLVµHTXHPHVPRDIDVWDGRGD3UHVLGrQFLDGH
fato era ele que governava, seguindo diretrizes do Partido Liberal. Bueno
DÀUPRXTXHVHJXLQGRDOyJLFDRXVDYDDÀUPDUTXHRJRYHUQRSDUDJXDLR
conseguiria se manter, apesar das manobras da oposição para derrubálo. Nos acontecimentos, o representante brasileiro manteve-se sempre em
contato com seu colega argentino, Beascochea, o qual disse ter instruções
de manter estrita neutralidade nas disputas internas paraguaias1227.
$EVROYLGR SHOR &RQJUHVVR *XJJLDUL UHDVVXPLX D 3UHVLGrQFLD GD
República em 17 de janeiro de 1932, mas a crise interna liberal persistiu
por conta da sucessão presidencial. Os ministros Luís Riart (Guerra e
Marinha) e Zubizarreta demitiram-se ao serem preteridos na indicação
do Partido Liberal do candidato a presidente, tendo Eusebio Ayala sido
o escolhido. No lugar de Zubizarreta foi nomeado Higino Arbo, que
FKHÀDYDD/HJDomRSDUDJXDLDHP0RQWHYLGpXHFRPRTXDO%XHQRWLQKD
´H[FHOHQWHVUHODo}HVSHVVRDLVµ1228.
2JUDQGHGHVDÀRGH$UERQRQRYRFDUJRHUDDTXHVWmRGR&KDFRSRLV
seguia a penetração de soldados bolivianos penetravam no território. Arbo
VROLFLWRXDSRLRGR%UDVLODSRLDVVHjVSRVLo}HVSDUDJXDLDVQDVQHJRFLDo}HV
sobre Chaco em Washington, onde se desenrolavam negociações sobre o
&KDFR2FKDQFHOHUDÀUPRXTXHQHODVR3DUDJXDLTXHULDTXHVHGHFLGLVVH
por um arbitramento, pois os pactos de não agressão seriam paliativos,
1226
1227
1228

BREZZO; FIGALLO, p. 279.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 129, Assunção, 29.10.1931. AEBACE, 1931-1932.
Idem, of. 11, Assunção, 30.1.1932. Ibidem. Em solidariedade a Riart e Zubizarreta, também renunciou Rodolfo Gonzalez,
ministro da Fazenda.
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GHL[DQGRDTXHVWmRHPVXVSHQVR-iRSUHVLGHQWH*XJJLDULHPDXGLrQFLD
FRQFHGLGD D %XHQR DÀUPRX TXH GHVHMDYD D SD] WDQWR TXH MDPDLV GHUD
ordem de ataque em relação aos bolivianos1229.
Na primeira metade de 1932, o governo de Vargas ainda se
consolidava no Brasil. Envolto em problemas políticos internos, o governo
brasileiro não tinha condições de iniciar uma ação mediadora em relação
jTXHVWmRGR&KDFRPDVHVWDYDGLVSRVWRDDSRLDULQLFLDWLYDQHVVHVHQWLGR
$VVLP HP PDUoR GHVVH DQR R %UDVLO VH PRVWURX GLVSRVWR D ´VHFXQGDUµ
o chanceler Saavedra Lamas frente a proposta deste ao Itamaraty sobre
ação conjunta argentino-brasileira, para evitar a guerra entre a Bolívia e
o Paraguai. Nessa resposta, o governo brasileiro esclarecia ser a favor de
se priorizar a arbitragem1230UHSHWLQGRDVVLPDSUHIHUrQFLDPDQLIHVWDGD
pouco antes por Higino Arbo a Lucillo Bueno.
O desencadear da guerra foi mais rápida do que essa iniciativa
de paz. Em 15 de junho de 1932, força boliviana comandada pelo major
Oscar Moscoso apoderou-se do posto militar paraguaio Carlos Antonio
López, localizado na margem oriental da lagoa chamada de Pitiantuta
pelos paraguaios e de Chuquisaca pelos bolivianos. A guarnição do posto
paraguaio era composta por somente seis soldados, que conseguiram escapar
e alertar seus superiores do ocorrido. A lagoa tinha cinco quilômetros de
comprimento e dois de largura e era a única fonte de água abundante em
uma região desértica. Seu controle adquiria caráter estratégico tanto por
IDFLOLWDUj%ROtYLDFKHJDUDRULR3DUDJXDL HVHJXLGDPHQWHSHODQDYHJDomR
DR 3DUDQi H DR RFHDQR $WOkQWLFR  TXDQWR SRU YLDELOL]DU D LQVWDODomR GH
uma colônia agrícola na área, o que contribuiria para consolidar o domínio
EROLYLDQRGR&KDFR$H[SOLFDomRRÀFLDOGH/D3D]SDUDDDomRGH0RVFRVR
era a de que apenas recuperara posição boliviana na lagoa, que teria sido
abandonada devido a inundações e que, nesse ínterim, fora ocupada pelos
paraguaios. Com esse pretexto, a Bolívia acusou o Paraguai como agressor
e responsável pela Guerra do Chaco, pois em 15 de julho tropa paraguaia,
comandada pelo capitão Abdón Palacios, atacou a guarnição de Moscoso,
obrigando-a a retirar-se. E esta, segundo a versão fantasiosa boliviana,
ocupava posição antiga e não recente1231.
A essa altura não havia espaço político para a busca de solução
QHJRFLDGDSDUDDTXHVWmRGR&KDFR'RODGREROLYLDQRSRUTXHDÀQDOVXD
postura era de uma ação sistemática de penetração nesse território. Da
parte paraguaia, pouco antes Eusebio Ayala tinha manifestado a Lucillo
1229
1230
1231

BUENO para MELLO FRANCO, of. 46, conf., Assunção, 6.5.1932. Idem.
MELLO FRANCO, Afrânio de. Episódios de História Internacional. Rio de Janeiro: s.ed.:1941, p. 89.
ZOOK, pp. 67-68.
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Bueno posição negociadora, mas teve de abandoná-la quer pela postura
DJUHVVLYD EROLYLDQD TXHU SHOR FOLPD GH LQGLJQDomR H LQWUDQVLJrQFLD GD
opinião pública e de militares paraguaios1232.
O início da Guerra do Chaco ocorria em um contexto regional
de mudanças: pouco antes assumira um novo presidente na Argentina
e quase simultaneamente houve guerra civil no Brasil. Na Argentina, o
JHQHUDO-RVp)pOL[8ULEXUXTXHDVVXPLUDRSRGHUFRPXPJROSHGH(VWDGR
em 1930, transferiu-o em fevereiro de 1932 ao general Agustín Pedro Justo,
eleito para o cargo em novembro do ano anterior. O novo presidente
DSURIXQGRXDGHSHQGrQFLDGHVHXSDtVHPUHODomRj*Um%UHWDQKDFRPD
assinatura do chamado Pacto Pacto Roca-Runciman, em 1933, e robusteceu
DWHQGrQFLDHXURSHtVWDGHVXDSROtWLFDH[WHUQDPDQWHQGRVHXSDtVFRPR
FRQWUDSRQWR jV WHQWDWLYDV KHJHP{QLFDV GRV (VWDGRV 8QLGRV 2 JRYHUQR
Justo destacou-se na atividade diplomática em torno da Guerra do Chaco,
GH PRGR D FRQVROLGDU D LQÁXrQFLD DUJHQWLQD QD UHJLmR H HVWUHLWRX DV
relações com o Brasil1233. Neste, por sua vez, entre entre julho e setembro
de 1932, o poderoso estado de São Paulo, coadjuvado por Mato Grosso,
enfrentou militarmente o poder central. Durante a guerra civil brasileira,
o governo brasileiro dependeu da colaboração dos governos dos países
vizinhos para evitar que os rebeldes recebessem armamento do exterior.
O governo paraguaio, interessado em estreitar laços com o Brasil, negou
facilidades aos rebeldes.
Apesar de o governo Vargas manteve-se neutro na Guerra do
&KDFR GHVGH R VHX LQtFLR KRXYH GHVFRQÀDQoDV QR 3DUDJXDL GH TXH D
neutralidade não fosse real. Para a opinião pública paraguaia, convicta dos
GLUHLWRV SDUDJXDLRV VREUH R WHUULWyULR H LQÁXHQFLDGD SHORV QDFLRQDOLVWDV
era suspeita qualquer posição de outros países que não fosse, no mínimo,
de simpatia pelo Paraguai. Essa suspeita aumentava quanto ao Brasil,
GHYLGRDRPLOKmRGHOLEUDVTXHRSDtVUHSDVVDYDj%ROtYLDSDUDFRQVWUXLUD
ferrovia que se conectaria com o sistema ferroviário brasileiro. Por este o
FRPpUFLRH[WHUQREROLYLDQRWHULDXPDVDtGDSDUDR$WOkQWLFRPHGLDQWHR
porto paulista de Santos ou, ainda, para o Rio da Prata, pelo porto mato-grossense de Corumbá. Lúcido, Eusebio Ayala via favoravelmente que
a Bolívia conseguisse essa saída, pois assim ela poderia desistir de suas
pretensões sobre a Bahía Negra1234.
2 TXHVWLRQDPHQWR GD QHXWUDOLGDGH EUDVLOHLUD ÀFRX GHPRQVWUDGD
Mi QR ÀQDO GR JRYHUQR *XJJLDUL HP GRLV LQFLGHQWHV TXDVH VLPXOWkQHRV
1232
1233
1234

BUENO para MELLO FRANCO, of. 66 e 79, Assunção, respectivamente 27.7 e 22.8.1932. AEBACE, 1931-1932.
SCENNA, Miguel Ángel. Argentina-Brasil: cuatro siglos de rivalidad. Buenos Aires: La Bastilla, 1975, pp. 310-311.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 73, res., 9.8.1932. AEBACE, 1931-1932.
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relacionados a navios do Lloyd brasileiro. O primeiro, no início de agosto,
RFRUUHXFRPRQDYLR´8UXJXDLµTXHSDVVRXSRU$VVXQomRWUDQVSRUWDQGR
cereais de Montevidéu e de Rosário para Puerto Suarez, na Bolívia. As
autoridades paraguaias queriam a embarcação, para se assegurarem que
não transportava armas para a Bolívia. Contudo, o Tratado de Navegação
de 1872 garantia a livre navegação do rio Paraguai por navios de bandeira
brasileira e, mais, não haveria impedimento nesse eventual transporte de
armas já que a Bolívia e o Paraguai não haviam declarado guerra ao outro,
SRLV QHQKXP GHOHV TXHULD VHU FODVVLÀFDGR GH DJUHVVRU /XFLOOR %XHQR
procurou Arbo e tiveram um diálogo ríspido, pois o chanceler insinuou
que poderia tomar pela força o navio do Lloyd se não fosse autorizada
D UHYLVWD 2 GLSORPDWD EUDVLOHLUR UHWUXFRX TXH R FDVR GR ´0DUTXrV GH
2OLQGDµQmRVHUHSHWLULDSRUTXHR%UDVLOWLQKDIRUoDVQDYDLVHP/DGiULR
TXHOLEHUWDULDPR´8UXJXDLµFDVRIRVVHGHWLGRSHORXVRGDIRUoD1RÀQDO
o navio brasileiro não foi revistado mas, dias depois, houve novo incidente
FRPRXWUDHPEDUFDomRGR/OR\GR´3DUDJXDLµTXHWUDQVSRUWDYDDUPDV
munição e suprimentos para a guarnição militar federal brasileira em
Porto Murtinho, no Mato Grosso. Nesta ocasião, Arbo pediu que Bueno
desse a palavra de honra de que não havia material bélico para Bolívia, o
que o diplomata se recusou a fazer sob o argumento de que mesmo que
houvesse – e tudo indica que não havia – seu transporte seria permitido
pelo tratado de 18721235.
A discussão entre Arbo e Bueno foi duríssima, praticamente
levando ao rompimento pessoal entre os dois. Assim que ela terminou,
o diplomata brasileiro procurou Eusebio Ayala e contou sua versão do
que ocorrera e o futuro presidente lhe disse que iria agir. Em seguida,
%XHQRRUGHQRXDRFDSLWmRGR´3DUDJXDLµTXHVHHQFRQWUDYDQDEDtDGH
Assunção, para não atracar o navio e para reagir a bala, caso houvesse
tentativa de abordagem da embarcação. O capitão e tripulantes estavam
decididos a resistir e, para tanto, retiraram armas e munições dos porões;
também prepararam latas de gasolina para incendiá-las e atirá-las sobre
barcos que tratassem de abordar o navio1236.
1R ÀQDO D DERUGDJHP QmR RFRUUHX H $UER VH GLULJLX j /HJDomR
brasileira em busca de Lucillo Bueno. O chanceler paraguaio, sem tocar
QRLQFLGHQWHHPXLWRFRUWrVSHUJXQWRXDRGLSORPDWDEUDVLOHLURTXHIRUD
nomeado como Embaixador Extraordinário na posse de Eusebio Ayala,
de que forma queria ser recebido na cerimônia. Bueno interpretou a visita
como um desagravo e agradeceu a Ayala, cuja posição conciliadora fora
1235
1236

Idem, of. 75, res., 11.8.1932. Ibidem.
Id.
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acatada pelo presidente Guggiari na reunião do ministério que convocou
para analisar o incidente1237. Mas para a opinião pública paraguaia a
LPDJHPTXHÀFRXIRLDQRWtFLD´*DVHVODFULPRVRVHPSOHDUi%ROLYLDFRQWUD
HO3DUDJXD\µSXEOLFDGDQRMRUQDOEl Orden, que garantia que esses gases
HVWDYDPVHQGRWUDQVSRUWDGRVQRQDYLR´3DUDJXDLµHVHULDPHQWUHJXHVDR
exército boliviano1238.

²2JRYHUQR(XVHELR$\DODHD*XHUUDGR&KDFR
Eusebio Ayala era bem visto pela diplomacia brasileira, quer por
suas relações cordiais com a Legação do Brasil em Assunção, quer por
ser um dos homens intelectualmente mais bem preparados do Paraguai.
Tinha, portanto, todas as condições para efetivar o projeto de estreitamento
de relações com o Brasil, mediante medidas concretas como a ligação
ferroviária entre os dois países. Ele não pôde, porém, tomar iniciativas
concretas nesse sentido, pois seu governo teve de voltar todos os esforços
para vencer a guerra contra a Bolívia.

a) 1932: guerra civil no Brasil, guerra externa no Paraguai
$WUDQVPLVVmRGD3UHVLGrQFLDGH*XJJLDULSDUD(XVpELR$\DODVH
deu em uma cerimônia modesta. Em seu discurso de posse, de quatro
páginas, Ayala dedicou duas delas ao Chaco e foram extremamente duras
FRPD%ROtYLDTXHIRLDSRQWDGDFRPRWHQGRXPDSROtWLFDEpOLFD´PHGLWDGD
HÀUPHµ1239(XVHELR$\DODSHQVDYDMiQRÀQDOGDGpFDGDDQWHULRUTXHD
Bolívia queria a guerra, pois se armava, avançava no Chaco e não recuava
de suas pretensões e, que o novo presidente boliviano, Daniel Salamanca
 ´pQRVVRLQLPLJRµ1240.
Eusebio Ayala era visto favoravelmente pela Legação brasileira,
TXH HVWDYD FRQYHQFLGD GH TXH HOH IDULD XP JRYHUQR EHQpÀFR SDUD R
3DUDJXDLSRUVHURSROtWLFRORFDO´GHPDLVGLODWDGDYLVmRHGHPDLRUQRPH
LQWHUQDFLRQDOµ$\DODVHPSUHPDQWHYHFRUGLDLVUHODo}HVFRPRVGLSORPDWDV
EUDVLOHLURVHTXDQWRDR&KDFRHUDIDYRUiYHODXPDVROXomRSDFtÀFDFRP
1237
1238
1239
1240

Id.
El Orden, Asunción, 8.8.1932. Recorte anexo ao oficio 75.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 80, Assunção, 22.8.1932. AEBACE.
DURAND DE AYALA, Marcelle. Algunos recuerdos sobre el doctor Eusebio Ayala. Asunción: Editorial Histórica, 1990,
p. 25.

390

PARAGUAI: EQUILÍBRIO EXTERNO FRUSTRADO (1924-1936)

a Bolívia1241. Após formada essa opinião, Lucillo Bueno manifestou certa
cautela quanto a Ayala, depois de longa conversa que teve com ele, em
PDLR GH  DSyV VXD HOHLomR j SUHVLGHQWH (VWH QHVVD RFDVLmR GLVVH
estar convencido de que Brasil e Argentina eram rivais e que o Paraguai
era elemento indispensável para o equilíbrio nas relações entre esses dois
SDtVHV2GLSORPDWDEUDVLOHLURDFUHGLWDYDTXH$\DOD´SHQGHSDUDRODGR
argentino, porque é do sul que lhes vem a pecúnia, com que enchem os
DOIRUJHVµHDFUHVFHQWDYDVREUHRSUHVLGHQWH
Formidável homem de negócios, advogado de quase todas as companhias
Que exploram o Paraguai, inclusive a Mihanovich, é também concessionário
da Estrada de Ferro Concepción-Horqueta, através do seu alter ego,
sr. Carlos Sosa, useiro e vezeiro em advogacia administrativa1242.

De fato, Eusebio Ayala era advogado de empresas estrangeiras.
Contudo, não era correta a interpretação de que ele se inclinava pela
$UJHQWLQDHPDLVTXHRÀ]HVVHYLVDQGRJDQKRVSHVVRDLV/XFLOOR%XHQR
ainda não conhecia a extensão do apoio militar argentino ao Paraguai, que
era vital para o país enfrentar a reivindicação boliviana sobre o Chaco.
&RQWXGR D SRVWXUD GH $\DOD QD 3UHVLGrQFLD HP UHODomR j JXHUUD FLYLO
brasileira, afastou qualquer prevenção desse diplomata.
A luta entre os estados de São Paulo e Mato Grosso contra o
governo Vargas se estendeu de julho a setembro de 1932. A Marinha de
Guerra brasileira permaneceu legalista e bloqueou o litoral de São Paulo,
impedindo os sublevados de se abastecerem no exterior de armamento,
munição e combustíveis, o que os levou a buscarem esses recursos no Rio
da Prata, particularmente na Argentina e no Paraguai. A Legação brasileira
HP$VVXQomRÀHOD9DUJDVHPERUD/XFLOOR%XHQRIRVVHSDXOLVWDDWXRX
para impedir que os rebeldes tivessem sucesso e, para tanto, contou com
apoio decidido do governo Eusebio Ayala.
$/HJDomREUDVLOHLUDPDQWLQKDYLJLOkQFLDSROtWLFDVREUHRVEUDVLOHLURV
na capital paraguaia e em Concepción. Para tanto, o governo brasileiro
deslocou para Assunção o policial Eugenio Cornelsen, acompanhado
GDHVSRVDHWUrVÀOKRVSDUDGHVHPSHQKDUDIXQomRGH´FKHIHGRVHUYLoR
UHVHUYDGRGHLQIRUPDo}HVSROtWLFDVGR*RYHUQR)HGHUDOµQDFLGDGH1243.
1241

1242
1243

“Relatório apresentado pela Legação do Brasil no Paraguai sobre os trabalhos efetuados em 1931 e reflexões sobre a
sua atividade diplomática”. Anexo ao of. 23, Assunção, 4.3.1932. AEBACE, 1931-1932.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 58, conf., Assunção, 24.5.1932. Idem.
O salário mensal de Cornelsen foi de 300 pesos argentinos e, após a anistia dos revolucionários paulistas concedida
por Vargas, recebeu 647,57 pesos para gastos com viagem de regresso ao Brasil. In: VIANNA KELSCH, Encarregado
de Negócios, para MELLO FRANCO, of. 142, res., Assunção, 16.1.2.1933. Id. Ao que tudo indica, trata-se do mesmo
Eugenio Cornelsen que era goleiro do Coritiba Foot Ball Club em 1916. Ver: MOLETTA JR., Celso L.; MOSKO, José Carlos;
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8PGRVPDLRUHVVXFHVVRVGD/HJDomREUDVLOHLUDIRLGHGHVFREULUR
WUkQVLWR GH JDVROLQD GHVWLQDGD DRV UHYROXFLRQiULRV SDXOLVWDV 1mR SRGH
porém, requisitá-la para o Governo brasileiro, porque o combustível
RÀFLDOPHQWH SHUWHQFLD DR SDUDJXDLR $PHULFR $OEHUWLQL GH &RQFHSFLyQ
A representação diplomática denunciou o destino real do combustível
jV DXWRULGDGHV SDUDJXDLDV DV TXDLV DSUHHQGHUDP  PLO WDPERUHV GH
gasolina, o que proporcionou ganhos ao ex-presidente Guggiari, que
FRQWLQXDYD LQÁXHQWH H RV IH] ´FRQVLJQDUµ D SROtWLFRV DPLJRV (VWHV SRU
sua vez, venderam a gasolina para o governo paraguaio e o dinheiro assim
obtido foi dividido entre Guggiari e os intermediários Acacio Villalva,
ligado aos revolucionários paulistas – e Ricardo Medina. Guggiari também
tentou vender ao Estado paraguaio um avião Curtis, pilotado pelo norteamericano Sydler, que deveria entregá-lo aos revolucionários paulistas.
O aparelho foi apreendido em Concepción, por não ter documentação
FRPSURYDQGRVXDRULJHPHGHVWLQRHHPERUDSXGHVVHVHUFRQÀVFDGRR
então presidente Guggiari planejou comprá-lo, por 20 mil pesos-ouro, de
9LOODYDVLPXODQGRVHUHVWHRVHXSURSULHWiULR8PHQYLDGRGH*XJJLDUL
SURFXURX GLVFUHWDPHQWH /XFLOOR %XHQR SHGLQGROKH VLOrQFLR VREUH D
negociata, mas o diplomata a frustrou ao retrucar que solicitaria, por nota
diplomática, a entrega do aparelho ao governo brasileiro, o que suscitaria
XPD TXHVWmR MXUtGLFD LQWHUQDFLRQDO 1R ÀQDO R DSDUHOKR IRL FRQÀVFDGR
pelo governo paraguaio e, por isso, a Legação brasileira não fez essa
VROLFLWDomR 3DUD %XHQR ´R H[SUHVLGHQWH *XJJLDUL HUD R FKHIH GH XPD
HVSpFLHGHVRFLHGDGHFRPHUFLDOFRPUDPLÀFDo}HVHP&RQFHSFLyQ%XHQRV
$LUHVH0RQWHYLGpXµVHQGRTXHQHVWD´WHULDDJLGRGHVFDUDGDPHQWHVHR
presidente Terra não o houvesse enxotado num assomo de repulsa pelo
LPSXGRUFRPTXHSUHWHQGLDDJLUµ1244.
As representações diplomáticas brasileiras em Assunção, Buenos
$LUHV H 0RQWHYLGpX PDQWLQKDP FRQWDWRV WHOHJUiÀFRV HQWUH VL WURFDQGR
informações sobre movimentação de representantes dos rebeldes
brasileiros nessas capitais. O governo argentino estava informado
do conteúdo desses telegramas, pelo menos entre as representações
EUDVLOHLUDV QDV FDSLWDLV DUJHQWLQD H SDUDJXDLD SRLV LQWHUFHSWDYDRV 8P
dos telegramas interceptado fora enviado, em 25 de agosto de 1932, por
Lucillo Bueno para a Embaixada brasileira na Argentina, comunicando
a captura em Concepción de avião que fora comprado em Buenos Aires,

1244

RIBEIRO, Luiz Carlos. O semi-profissionalismo no futebol de Curitiba, o caso do Coritiba Foot Ball Club in: http://www.
alesde.ufpr.br/encontro/trabalhos/102.pdf. Acessado em 26.8.2009.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 36, res., Assunção, 17.2.1933. Id.
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pelos rebeldes brasileiros, e que voava para se juntar a eles sob pilotagem
de um cidadão argentino1245 (VVH WHOHJUDPD HUD FODVVLÀFDGR GH ´PXL
UHVHUYDGRµ RX VHMD IRL HQYLDGR FRGLÀFDGR R TXH SHUPLWH FRQFOXLU TXH
salvo se foi obtido junto a algum funcionário da Embaixada brasileira,
as autoridades argentinas tinham conhecimento do código secreto com
TXH HUDP FLIUDGDV DV FRPXQLFDo}HV WHOHJUiÀFDV GR VHUYLoR GLSORPiWLFR
brasileiro. Se verdadeira esta hipótese, a diplomacia argentina conhecia
os objetivos da política externa do governo Vargas no Rio da Prata, pois
podia interceptar as comunicações entre o Itamaraty e a Embaixada
brasileira em Buenos Aires, tendo em vista que os telegramas passavam
pelo Correio argentino.
O governo argentino, tal qual o paraguaio, não reconheceu São
Paulo como parte beligerante, bloqueando-lhe o acesso a armamento e
outros recursos bélicos. Também colaborou com a Embaixada brasileira em
$VVXQomRTXHUQDYLJLOkQFLDGHUHSUHVHQWDQWHVGRVUHEHOGHVEUDVLOHLURV
quer para censurar o envio desde Buenos Aires, por radiotelegrafo, de
notícias favoráveis ao movimento contra Vargas, quer para evitar o uso do
porto dessa cidade para exportações de café por São Paulo1246.
$R ÀQDO GD JXHUUD FLYLO EUDVLOHLUD /XFLOOR %XHQR HVFUHYHX DR
,WDPDUDW\TXH(XVpELR$\DOD´IRLGHXPDOHDOGDGHDWRGDSURYDµFRPR
governo brasileiro. Contudo, acrescentou, um grupo de paraguaios tentou
prejudicar o governo de Getúlio Vargas, não só para ganhar dinheiro,
PDVWDPEpPSDUD´DWLQJLURSUHVWtJLRHDJUDQGH]DGR%UDVLOµHDSRQWDYD
seus membros: o ex-presidente José P. Guggiari; o deputado liberal
(GXDUGR 3HxD R GHSXWDGR -XDQ &DUORV *DUFHWH SUHVLGHQWH GD &kPDUD
de Deputados; o vice-presidente da República, Raul Casal Ribeiro; o
senador Eliseu Rosa – que antes era tido como favorável ao Brasil – e o
GHSXWDGR %HQMDPLQ 9HOLOOD ´DOpP GH PXLWRV RXWURVµ1247. Lucillo Bueno
acabou tornando-se persona non grata no círculo de políticos que rodeava
o presidente Ayala por ter prejudicado os interesses materiais de muitos
deles durante a guerra civil brasileira1248.
1245

1246

1247
1248

Os revolucionários paulistas compraram, por US$ 292,5 mil, nove aviões Curtis D-12 Falcon da filial chilena da fábrica
Curtis-Wright, que tinha sede nos EUA. Um desses nove foi o avião retido em Concepción, em 24 de agosto de 1932,
e, segundo estudiosos, seria pilotado pelo mercenário britânico William Hillcoat e não pelo norte-americano Sydler,
como afima Bueno. HIGUCHI, Hélio; BASTOS Jr., Paulo Roberto. Um avião sob quatro bandeiras in: Revista Tecnologia
& Defesa. São Paulo: Tecnodefesa Editorial, ano 26, n. 118, 2009, pp. 53-55.
Antonio MORA Y ARAUJO, embaixador argentino no Brasil, para chanceler SAAVEDRA LAMAS, nota 316, Rio de Janeiro,
9.9.1932. Idem. SAAVEDRA LAMAS para Alberto HUEYO, Ministro da Fazenda, nota reservada-urgente, Buenos Aires,
23.9.1932. Id.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 102, Assunção, 19.10.1932. AEBACE, 1931-1932.
Id., of. 113, Assunção, 21.10.1932. Ibid.
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3RXFRGHSRLVGDSRVVHGH$\DODQD3UHVLGrQFLDD0LVVmR0LOLWDU
argentina retirou-se do Paraguai. Os motivos, na análise da Legação
EUDVLOHLUD IRL TXH R JRYHUQR DUJHQWLQR FHGHX j SUHVVmR GD %ROtYLD H DR
mesmo tempo, resolveu cortar despesas com a Missão, que já pesavam
no orçamento público argentino. O representante argentino disse a Bueno
TXHD0LVVmRGHFRUUHUDGHXPD´FRQFHSomRHUU{QHDµSRUSDUWHGRJRYHUQR
GR JHQHUDO 8ULEXUX FRUULJLGD SHOR QRYR SUHVLGHQWH DUJHQWLQR JHQHUDO
Justo1249. O coronel Schweizer, comandante da Missão, permaneceu no
Paraguai como adido militar da representação diplomática argentina e se
tornou conselheiro das operações militares paraguaias no Chaco1250.
Na realidade, a retirada da Missão deixava a Argentina
desembaraçada para apoiar efetivamente o Paraguai na guerra. Pouco
antes, em abril, o Ministro Plenipotenciário paraguaio em Buenos Aires,
Vicente Rivarola, recebera garantias do Ministro da Marinha, contra-almirante Pedro S. Casal, e da Guerra, general Rodríguez (que tinha
como secretário o major Juan Domingo Perón), de apoio ao Paraguai em
caso de guerra com a Bolívia. Em julho, Rivarola informou a Eusebio
Ayala de que navios com material de guerra argentino, destinado ao
([pUFLWRSDUDJXDLRHVWDYDPDFDPLQKRGH$VVXQomR$\DODFODVVLÀFDYD
GH´DPLJRµRFKDQFHOHU&DUORV6DDYHGUD/DPDVRTXDOVHJXQGR5LYDUROD
HUDIUDQFDPHQWHKRVWLOj%ROtYLD1251.
O governo Justo apoiou decididamente o Paraguai na guerra.
Concedeu empréstimo de mais de cinco milhões de dólares ao governo
paraguaio, ao qual se somaram outros empréstimos por parte de
HPSUHViULRVGH%XHQRV$LUHVSDUDSHUPLWLUDR3DUDJXDLDWHQGHUjVVXDV
necessidades mais urgentes. Os empréstimos permitiram ao país guarani
comprar caminhões, armamentos e atender outras necessidades da
JXHUUD 'XUDQWH R FRQÁLWR D $UJHQWLQD IRUQHFHX DR ([pUFLWR SDUDJXDLR
combustível, comida, munição e outros elementos que permitiram
rechaçar o ataque boliviano1252.
2DSRLRRÀFLDODUJHQWLQRDR3DUDJXDLWLQKDPRWLYDo}HVHFRQ{PLFDV
e geopolíticas. No plano econômico, havia forte presença argentina no
Paraguai, no comércio e no campo, criando interesses que vinculavam
os dois países. Havia, inclusive, laços pessoais, pois o presidente Agustin
P. Justo era cunhado de Carlos Casado, proprietário de Casado & Cia,
companhia que teve como advogado o próprio Saavedra Lamas, que
1249
1250
1251

1252

Id., of. 81, res., Assunção, 23.8.1932. Ibid, v. II (reservados e confidenciais).
BREZZO; Figallo, p. 283.
Vicente RIVAROLA para Eusebio AYALA, Buenos Aires, 18.4; 22.7 e 27.8.1932 in: RIVAROLA COELLO, Vicente, op. cit.,
pp. 56-60; e 71. AYALA para RIVAROLA, Asunción, 13.8.1932 in: idem, ibidem, p. 87.
BREZZO; Figallo, p. 287.
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se tornou chanceler da Argentina1253. No plano geopolítico, os governos
DUJHQWLQRV IUXVWUDUDPVH FRP D UHVLVWrQFLD GD %ROtYLD HP LQWHJUDU R
2ULHQWH EROLYLDQR j HFRQRPLD GD $UJHQWLQD -i HP  IRL DVVLQDGR
protocolo para estabelecer ligação ferroviária argentino-boliviana que,
SRUQmRVDLUGRSDSHOIRLHVWDEHOHFLGRFRQYrQLRHPHQWUHJDQGRj
Argentina sua construção, de Yacuíba a Santa Cruz de la Sierra, bem como
VXDSURSULHGDGH2FRQYrQLRWDPEpPHVWDEHOHFHXRSULYLOpJLRDUJHQWLQR
para construir e controlar os ramais a Sucre, a Puerto Suárez (fronteira
com o Brasil) e ao interior do Chaco boliviano1254. Para o Itamaraty, essa
ferrovia poderia causar um choque de interesses do Brasil com a Argentina
na bacia amazônica, o que levou a diplomacia brasileira a agir e, assim,
´HYLWRXµVXDFRQVWUXomR1255.
As ações militares no Chaco, em junho de 1932, colocaram em xeque
D &RQIHUrQFLD GH :DVKLQJWRQ LQDXJXUDGD HP  GH QRYHPEUR GR DQR
DQWHULRU VRE D 3UHVLGrQFLD GR 6XEVHFUHWiULR GH (VWDGR QRUWHDPHULFDQR
Francis White, na qual ocorriam negociações diretas entre as delegações
boliviana e paraguaia. Em 3 de agosto de 1932, os representantes de
19 nações americanas, inclusive da Argentina e do Brasil, reunidos em
Washington, emitiram declaração solicitando que a Bolívia e o Paraguai
VXVSHQGHVVHP DV Do}HV EpOLFDV H UHVROYHVVHP DV GLYHUJrQFLDV SHOD
DUELWUDJHP $GYHUWLUDP TXH VRPHQWH DFHLWDULDP GHÀQLomR GH VREHUDQLD
WHUULWRULDO TXH UHVXOWDVVH GH QHJRFLDo}HV SDFtÀFDV HP FODUR UHFDGR j
Bolívia que era maior e mais forte militarmente do que o Paraguai. Este
DFHLWRX VXEPHWHU ´DV TXHVW}HV FRQWURYHUWLGDVµ D DUELWUDJHP HQTXDQWR
a Bolívia respondeu que buscava no Chaco apenas o que lhe pertencia.
O presidente Daniel Salamanca, em mensagem ao Congresso boliviano,
FULWLFRX´DQRYDGRXWULQDSDFLÀVWDGDVQDo}HVDPHULFDQDVµIHLWDjVFXVWDV
da Bolívia1256. Outra proposta, de uma trégua de dois meses, foi recusada
SHOR3DUDJXDLHDFHLWDSHOD%ROtYLDHPERUDUHGX]LGDDXPPrV3HQVDYD
Eusebio Ayala que esse era o prazo para as forças bolivianas ocuparem
mais posições em território do Paraguai1257.
No plano militar, a situação paraguaia era muito precária. O
governo paraguaio tinha a informação de que a Bolívia utilizaria entre
1253

1254

1255

1256
1257

Carlos Casado, cidadão argentino, tinha propriedade de cerca de 3 mil léguas quadradas no Chaco, cortada por ferrovia
própria de 134 quilômetros de extensão, pela qual transportava tanino, produzido a partir do quebracho, para seu porto
particular, às margens do rio Paraguai, de onde era embarcado para Buenos Aires. In: BANDEIRA, p. 173.
OSTRIA GUTIÉRREZ, Alberto. Una obra y un destino; la política internacional de Bolívia después de la Guerra del Chaco.
2a. ed. Buenos Aires: s. ed., 1953, pp. 211; 264.
BUENO para chanceler interino Mario Pimentel BRANDÃO, of. 116, conf., Assunção, 12.11.1937. AEBA, “Correspondência
Confidencial Expedida (1935-1938)”.
CARDOZO, Efraím. El Paraguay independiente. Asunción: El Lector, 1996, p. 383. ZOOK, p. 74.
AYALA para RIVAROLA, Assunção, 1.9.1932, in: RIVAROLA COELLO, Vicente, p. 92.

395

FRANCISCO DORATIOTO

12 e 15 mil soldados em um prazo máximo de dois meses, enquanto o
Exército paraguaio dispunha de apenas quatro mil homens para enfrentá-los. O ambiente físico, porém, era mais hostil ao soldado boliviano, que
vinha do Altiplano, e não estava acostumado ao Chaco, cuja área na qual
se deram as operações militares era coberta com matagais e algumas
árvores, havendo chuvas torrenciais entre dezembro e março e, no resto
do ano, o clima era quente e seco, exceto pela presença de alguns poços
GHiJXD(VWHVDGTXLULUDPLPSRUWkQFLDHVWUDWpJLFDGXUDQWHDJXHUUDHSRU
eles, ambos os exércitos lutaram. Para os bolivianos, víveres e material
bélico tinham que ser transportados, desde a estação ferroviária mais
próxima na retaguarda, via cerca de mil e cem quilômetros de estradas
que, durante a época da chuva, se transformavam em riachos. Já as
forças paraguaias recebiam o que necessitavam por uma ferrovia de 160
TXLO{PHWURVGHFRPSULPHQWRGHVGH3XHUWR&DVDGRORFDOL]DGRjVPDUJHQV
do rio Paraguai. O comandante paraguaio da região do Chaco, coronel
José Félix Estigarribia, que havia estudado na École de Guerre, na França,
HSDUDHQIUHQWDUDPDLRUSRWrQFLDGHIRJREROLYLDQDLPSOHPHQWRXXPD
estratégia tendo em vista lutar no interior do Chaco, defendendo-o, em
lugar de recuar em direção ao rio Paraguai. Essa estratégia era baseada na
mobilidade, na rapidez e na atração de unidades do inimigo para um setor
em que houvesse superioridade paraguaia para, então, destruí-las1258.
1HVVDVFLUFXQVWkQFLDVHUDGLItFLOVHDYDQoDUQDDSUR[LPDomRHQWUH
%UDVLOH3DUDJXDL$QHJRFLDomRGRVDFRUGRVQHVVHVHQWLGRWLQKDÀFDGR
suspensa desde agosto de 1932, devido a mudança do governo paraguaio
HjJXHUUDFLYLOEUDVLOHLUD(PQRYHPEURRDVVXQWRIRLUHWRPDGRVHQGR
prioritário, na percepção do governo brasileiro, acordo para a construção
de uma ferrovia entre os dois países, por atender necessidade comercial
e estratégica. O chanceler Mello Franco propunha, inclusive, que
HQTXDQWRQmRVHFRQVHJXLVVHUHFXUVRVÀQDQFHLURVSDUDDFRQVWUXomRGD
IHUURYLDVHFRQVWUXtVVHHPHUJHQFLDOPHQWHXPDURGRYLD(VWDDÀUPDUD
anteriormente Mello Franco em entrevista concedida ao Jornal do Brasil,
ligaria Campo Grande a Ponta Porã e, desta, em território paraguaio, até
Concepción. Mello Franco também falou na possibilidade de conceder
um porto franco ao Paraguai no litoral brasileiro1259. Com essa rodovia,
o Paraguai poderia ter acesso ao porto de Santos por meio da ferrovia
Noroeste do Brasil, o que lhe permitiria romper o monopólio argentino
sobre seu comércio exterior.
1258
1259

ZOOK, pp. 283-285.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 121, Assunção, 30.11.1932. AEBACE, 1931-1932. Idem, of. 56, res., Assunção,
21.5.1932. Ibidem. A entrevista foi publicada em 12.4.1932.
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(XVpELR $\DOD HUD UHFHSWLYR j DSUR[LPDomR HQWUH R %UDVLO H R
Paraguai por meio de novos acordos1260, cônscio de que seu país teria a
ganhar valorizando, nas relações políticas e comerciais, outro parceiro
DOpPGD$UJHQWLQD$FRUUHVSRQGrQFLDHQWUH/XFLOOR%XHQRH$IUkQLRGH
Mello Franco, por sua vez, mostra que eles se viam como idealizadores e
SURWDJRQLVWDV GH XPD QRYD GLQkPLFD QDV UHODo}HV EUDVLOHLURSDUDJXDLDV
H QHVVD GRFXPHQWDomR QmR ID]HP UHIHUrQFLD SRVLWLYD VREUH D SROtWLFD
brasileira dos anos 1920, a qual tivera essa mesma preocupação.
$QHJRFLDomRVREUHDPHOKRUDGDQDYHJDomRÁXYLDOSRUVHUPDLV
simples, antecederia aquela para a construção da ferrovia e, depois
desta, haveria a busca de um modus vivendi comercial, o qual, caso bem-sucedido, seria formalizado em um tratado de comércio. Inicialmente
havia no governo paraguaio a ideia de que a negociação sobre a convenção
ÁXYLDOGHYHULDVHUWULSDUWLWHHQWUH%UDVLO3DUDJXDLHSRUWDPEpPVHUSDtV
ULEHLULQKR D $UJHQWLQD $\DOD HUD LQLFLDOPHQWH IDYRUiYHO j QHJRFLDomR
tripartite, mas abandonou-a convencido por argumentos contrários
enviados pelo chanceler Mello Franco. Lucillo Bueno comunicou a César
Vasconcellos, negociador paraguaio, que a ideia de uma negociação
tripartite estava descartada pelo governo brasileiro. Argumentou que já
H[LVWLDXPDFRQYHQomRÁXYLDOHQWUHRVGRLVSDtVHVGHWUDWDQGRVHGH
atualizá-la e não negociar assunto novo1261.
$SHVDUGDLPSRUWkQFLDGHVVHVDFRUGRVFRPR%UDVLODSULRULGDGH
do Governo paraguaio não estava voltada para eles e, sim, para a
questão do Chaco. Eusebio Ayala tinha de ser extremamente cauteloso
na aproximação com o Brasil, não podendo melindrar a Argentina que
apoiava militarmente o Paraguai. A Argentina já emprestara para o
Exército paraguaio 20 mil fuzis Mauser, com respectiva munição, bem
como lhe vendera granadas e outros projéteis. O povo paraguaio, porém,
não era informado desse apoio e se criava a imagem de que seu país estava
solitário na defesa da soberania sobre o Chaco1262.
1R ÀQDO GH  R HQWXVLDVPR GH /XFLOOR %XHQR SRU XPD
aproximação brasileiro-paraguaia havia arrefecido e mostrava-se cético,
devido a falta de avanço nas negociações bilaterais, que estavam sendo
DGLDGDVSHORODGRSDUDJXDLR2GLSORPDWDFKHJRXjFRQFOXVmRTXHKDYLD
XPDFRUUHQWHDQWLEUDVLOHLUD´VXUGDRXPDQLIHVWDµQR3DUDJXDL1263 o qual,
ademais, era econômica e culturalmente dependente da Argentina. A
GHSHQGrQFLD HFRQ{PLFD VH PDQWLQKD GHYLGR D IUDTXH]D GD HFRQRPLD
1260
1261
1262
1263

Id., of. 121, Assunção, 30.11.1932. Ibid.
BUENO para VASCONCELLOS, Assunção, 29.11.1932. Ibid.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 123, Assunção, 2.12.1932. Ibid.
Idem, of. 131, Assunção, 8.12.1932. Ibid.
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paraguaia, reproduzida pelas tarifas de importação argentinas sobre as
frutas, o mate e outros artigos de exportação do país guarani. Na opinião
GH%XHQRD$UJHQWLQDWUDWDYDR3DUDJXDLFRPRXPDSURYtQFLD´PDVQmR
D TXHU ULFD SDUD HYLWDU FRQFRUUrQFLD jV SURYtQFLDV DUJHQWLQDV OLPtWURIHV
GH &RUULHQWHV H 6DQWD )pµ $TXHOD GHSHQGrQFLD WDPEpP UHVXOWDYD GD
presença de empresas e capitais argentinos no país, bem como ser Buenos
$LUHV XP SROR GH ´DWUDomR FLYLOL]DGRUDµ SRU VXDV XQLYHUVLGDGHV H YLGD
cultural, para a elite paraguaia1264.
Lucillo Bueno também estava indignado com o papel de intelectuais,
SROtWLFRV H MRUQDOLVWDV ´FRUURPSLGRV H JDQDQFLRVRVµ  SDUDJXDLRV FXMR
EHOLFLVPR VDFULÀFDYD R SRYR 2 EHOLFLVPR VH WUDQVIRUPDYD HP XPD
mentalidade que não contribuía para retirar o Paraguai do atraso em que
YLYLD5HVLJQDGR%XHQRHVFUHYHX´TXHPYLYHQHVWHSDtVHFRQWHPSODD
desgraça do povo, sente viva simpatia humana por ele e repulsa instintiva
FRQWUDVHXVH[SORUDGRUHVµ1265.

b) A diplomacia brasileira e a Guerra do Chaco
A situação militar paraguaia em novembro de 1932 era precária.
Segundo o adido militar chileno em Assunção, major A. Garrido, havia
´GHVRUJDQL]DomRJHUDOµSRLVR3DUDJXDLQmRVHSUHSDUDUDVXÀFLHQWHPHQWH
para a defesa por temer que armas e recursos militares viessem a ser
usados em lutas políticas internas, como ocorrera no passado. O ataque
boliviano foi respondido com a mobilização entusiasta da população
paraguaia, permitindo mobilizar 40 mil homens e organizar um exército
de, no máximo, 30 mil soldados. Esta diferença decorria do Exército
paraguaio carecer de material de guerra e, mesmo, uniformes. Outro
SUREOHPD PLOLWDU SDUD R 3DUDJXDL HUD D FDUrQFLD GH RÀFLDLV SUHSDUDGRV
FRQWXGRKDYLD´XPQ~FOHRFRPSHWHQWHµFRPSRVWRSRURÀFLDLVIRUPDGRV
no exterior ou treinados na Escola Superior de Guerra local, dirigida pela
Missão Militar argentina. Ademais, havia a serviço do Exército paraguaio
XQV  RÀFLDLV HVWUDQJHLURV SULQFLSDOPHQWH DUJHQWLQRV PDV WDPEpP
russos, alemães, franceses e italianos1266. No ano seguinte, em 1933, a
1264
1265
1266

Id., of. 134, Assunção, 19.12.1932. Ibid.
Id., of. 136, res., Assunção, 27.12.1932. Ibid.
Major Alfonso GARRIDO para General Jefe del Estado Mayor del Ejercito (Chile), “Agregado Militar Informe n. 5 (Informe
sobre mobilización)”, Assunção, 10.11.1932. Anexo a: BUENO para MELLO FRANCO, of. 12, 18.1.1933. Ibid. Bueno
informou ao Itamaraty que obteve o relatório graças às boas relações pessoais que tinha com Garrido, o qual autorizara
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Legação brasileira informava que também Nemo Canabarro de Luca, que
se dizia tenente de Cavalaria do Exercito brasileiro, lutava no Exército
paraguaio, com a patente de capitão1267.
4XDQWRDRVROGDGRSDUDJXDLR*DUULGRRFODVVLÀFDYDFRPRVyEULR
FDOPR´XPWDQWRLQGROHQWHPDVUHVLVWHQWHjVIDGLJDVµHYDOHQWHHPERUD
de uma valentia fatalista, sem pensamento próprio, mas também não se
importava com comodidades e nem se esforçava por conservar as condições
de higiene1268. Tais características se constituiriam em qualidades positivas
para o desempenho na frente de batalha, na qual não existiam condições
de comodidade ou de higiene e, mais, em que a coragem fatalista se
harmonizava com as duríssimas condições de combate e, em 1932, a
aparente falta de perspectiva de vitória.
(PYLVLWDjIUHQWHGHEDWDOKD*DUULGRLQIRUPRXTXHRFRPDQGDQWH
Estigarribia não se subordinava ao general comandante do Exército e agia
FRPWRWDOLQGHSHQGrQFLDVHPUHFHEHUTXDOTXHUVXJHVWmR6XERUGLQDYDVH
XQLFDPHQWH DR SUHVLGHQWH (XVHELR $\DOD ´FRP TXHP PDQWHP HVWUHLWDV
UHODo}HVµ*DUULGRFRQVWDWRXTXHIDOWDYDPRUJDQL]DomRUHFXUVRVEpOLFRV
H ORJtVWLFRV jV IRUoDV SDUDJXDLDV FDUrQFLDV TXH IRUDP DWHQXDGDV SHOD
postura defensiva boliviana, ao recuar e abandonar os únicos pontos de
apoio nos quais havia água e cisternas para armazená-la1269.
O Paraguai conseguiu, com grande esforço, reverter o sentido
da guerra a ponto de, no início de 1933, a Legação brasileira prever a
YLWyULD SDUDJXDLD ´$ JXHUUD HVWi JDQKDµ SHOR 3DUDJXDL SRUTXH DSHVDU
de, no início dos combates, o país estar em condições de inferioridade em
quase tudo, tinha uma vantagem decisiva: o soldado paraguaio. Este se
adaptava melhor ao Chaco que o indígena boliviano, vindo do altiplano,
não acostumado a atuar em baixa altitude1270.
O Paraguai parecia ter mais sucesso na luta com armas, no Chaco,
do que com diplomacia, em Washington. Para Eusebio Ayala, a tentativa
de mediação dos países neutros reunidos na capital norte-americana,
UHYHODYD´DEVROXWRGHVFRQKHFLPHQWRµGDVLWXDomRHIRUDLQÁXHQFLDGDSHOR

1267
1268
1269

1270

seu envio ao Estado-Maior brasileiro. A análise do relatório permite concluir que muito provavelmente ele é cópia do
original que Garrido enviou para seus superiores, pois nele não se encontram informações ou análises para favorecer
posições de uma das partes em luta e, na realidade, nele não havia elementos inéditos para Lucillo Bueno.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 95, Assunção, 22.8.1933. Ibid.
Major Alfonso GARRIDO, Informe n. 5.
Major Alfonso GARRIDO, Informe n. 6 (Informe visita zona de operaciones)”, Assunção, 30.11.1932. Anexo a: BUENO
para MELLO FRANCO, of. 12, 18.1.1933. Ibid.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 34, Assunção, 16.2.1933. Ibid.
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papel de vítima em que a Bolívia se colocara. O presidente paraguaio estava
convencido de que o melhor para o seu país era a liderança da diplomacia
argentina nas negociações de paz1271. A Chancelaria argentina, por sua
vez, já em dezembro de 1932, distanciara-se da Comissão de Neutros, e
Saavedra Lamas decidira-se por buscar para a Argentina o papel principal
nas gestões em busca da paz12721RGLDGHVVHPrVD&RPLVVmRIH]QRYD
proposta mediadora, que previa a assinatura de um acordo suspendendo
DV KRVWLOLGDGHV HP  KRUDV VXD UDWLÀFDomR HP XP PrV H R UHFXR GDV
tropas paraguaias e bolivianas para posições que deixavam metade do
Chaco sob controle das forças bolivianas. Em seguida, seria delimitada
D UHJLmR OLWLJLRVD SRU WUrV SHULWRV JHyJUDIRV H HOD VHULD VXEPHWLGD D
DUELWUDJHP$\DODQmRSRGLDDFHLWDUTXHPHWDGHGR&KDFRÀFDVVHVRE
controle boliviano, quando as forças paraguaias faziam bem-sucedida
ofensiva e o povo paraguaio estava disposto a lutar para garantir a
soberania do seu país sobre esse território. Para o Governo paraguaio,
o plano dos países neutros favorecia a Bolívia e, ainda, dava-lhe tempo
para se reorganizar e tentar retomar a ofensiva na guerra. Por esse
motivo, o Paraguai se retirou das negociações de Washington, dias
depois da referida proposta1273.
A Comissão de Neutros admitiu sua incapacidade em mediar a
questão e consultou os países do chamado ABCP sobre o que pretendiam
fazer. Anteriormente, em abril, a Comissão de Neutros convidara,
novamente, a Argentina, o Brasil e o Chile a se unirem aos esforços
SDFLÀFDGRUHV(VVDFRPLVVmRVLJQLÀFDYDSDUDRJRYHUQRQRUWHDPHULFDQRD
FRQÀUPDomRGHVXDOLGHUDQoDQRFRQWLQHQWHHDGHPDLVDIDVWDYDDLQJHUrQFLD
da Liga das Nações, organização em que predominavam os interesses
europeus. Por saber disso, o chanceler argentino Saavedra Lamas, por sua
vez, convidou os chanceleres brasileiro, chileno e peruano para se criar
um bloco mediador. Em julho de 1932, surgiu o ABCP – iniciais dos países
SDUWLFLSDQWHV ² TXH HPLWLX FRPXQLFDGR UHDÀUPDQGR VXD QHXWUDOLGDGH
e intenção de cooperar parcialmente com a comissão de Washington. O
$%&3 IXQFLRQRX ´VRE WXWHOD DUJHQWLQD FRP IRUWH SDUWLFLSDomR FKLOHQDµ
HQTXDQWRR%UDVLOHR3HUX´IRUDPÀJXUDVPDUJLQDLVµ1274.
1271
1272

1273
1274

AYALA para RIVAROLA, Assunção, 22.9; 22.10.1932, in: RIVAROLA COELLO, pp. 99, 109.
LANÚS, Juan Archibaldo. Aquel apogeo: política internacional argentina, 1910-1939. Buenos Aires: EMECÉ, 2001,
p. 503.
ZOOK, pp. 115-116.
BIBER, León. A Guerra do Chaco e as relações brasileiro-bolivianas no período 1930-45. Mimeo (Universidade de Brasília),
s.d., pp. 6 e 9.
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$ SUHGRPLQkQFLD DUJHQWLQD QR $%&3 H R IUDFDVVR GD &RPLVVmR
de Neutros isolava a Bolívia, mas isso poderia ser contornado por La
Paz se houvesse distanciamento da Argentina em relação ao Brasil e aos
(VWDGRV 8QLGRV H DLQGD VH IRVVH PDQWLGD D KLVWyULFD ULYDOLGDGH HQWUH
Buenos Aires e Santiago. Esta, porém, fora amenizada com um acordo,
em novembro de 1932, de um modus vivendi e um tratado comercial em
junho de 19331275'HWRGRPRGRD%ROtYLDEHQHÀFLRXVHGDQHXWUDOLGDGH
LPSHUIHLWDGR*RYHUQRFKLOHQRTXHGXUDQWHDJXHUUDSHUPLWLXRWUkQVLWR
de armas por seu território para esse vizinho andino, o que também
ocorreu com o Peru. O Chile pretendia ter uma projeção internacional,
somente possível se fosse bem-sucedido em construir uma associação
com as demais repúblicas andinas, e, ainda, interessava-lhe que a Bolívia
tivesse um porto no rio Paraguai, como forma de desviar a atenção dela do
OLWRUDOGR3DFtÀFRSHUGLGRSDUDRVFKLOHQRVHPJXHUUD3RUHVVHVPRWLYRV
R *RYHUQR FKLOHQR QmR FULRX GLÀFXOGDGHV QDTXHOH WUkQVLWR GH DUPDV
EHP FRPR WHQWRX UHVLVWLU LQIUXWLIHUDPHQWH j DVFHQGrQFLD GLSORPiWLFD
argentina no processo de negociação da paz no Chaco. Quanto ao Brasil,
/D 3D] MDPDLV REWHYH R HVSHUDGR DSRLR GLSORPiWLFR j VXD FDXVD1276. Ao
contrário, o governo Vargas rejeitou e repeliu as gestões secretas da Bolívia
para receber, em dinheiro, um milhão de libras esterlinas, quantia que,
pelo Tratado de Limites e Comunicação Ferroviária brasileiro-boliviano
(1928), deveria ser gasto pelo Tesouro do Brasil na construção da ferrovia
Corumbá - Santa Cruz de la Sierra1277.
O ABCP tornou-se inativo e, perante o Paraguai, Saavedra Lamas
responsabilizou pelo fato o Brasil, o qual estaria agindo em benefício da
Bolívia1278. A diplomacia argentina estava prestes a assumir o comando
GDV QHJRFLDo}HV GH SD] SRLV QHODV Mi DQXODUD RV (8$ 2 FKDQFHOHU
chileno Cruchaga Tocornal antecipou-se, contatando os Governos
boliviano e paraguaio na busca de uma fórmula para o cessar- fogo,
encontrando receptividade positiva. Saavedra Lamas, porém, descobriu
essa manobra, reagiu e Tocornal concordou em cooperar com o colega
argentino na elaboração de nova proposta de paz, assinando, ambos, em
 GH IHYHUHLUR GH  D $WD GH 0HQGR]D (VWD SURSXQKD j %ROtYLD H
ao Paraguai cessar-fogo imediato e arbitragem em relação ao território
1275

1276

1277
1278

Ao preparar o Tratado de Comércio, afirmava-se na Memória (1934/35) do Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
argentino: “Ambas delegaciones estiman que ha llegado el momento de iniciar gestiones destinadas a realizar una unión
aduanera de países del continente americano [que] debe comenzarse por la celebración de un tratado entre Argentina
y Chile (...)”, in: PARADISO, José. Debates y trayectoria de la política exterior argentina. Buenos Aires: Grupo Editor
Latinoamericano, 1993, p. 84.
ROUT, pp. 86-88. BARCLAY, Glen. Struggle for a Continent The Diplomatic History of South America, 1917-1945. London:
Sidgwick & Jackson, 1971, p. 12.
OSTRIA GUTIÉRREZ, p. 115.
RIVAROLA para AYALA, Buenos Aires, 18.10.1932, in: RIVAROLA COELLO, Vicente, op. cit., p. 106.
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OLWLJLRVRDOpPGHVXJHULUDUHDOL]DomRGHXPDFRQIHUrQFLDHFRQ{PLFDSDUD
WUDWDUGHYLDELOL]DURLQWHUFkPELRFRPHUFLDOEROLYLDQRSDUDJXDLR%UDVLOH
Peru foram comunicados da proposta, não tendo sido consultados para
sua elaboração1279.
1R GLD DQWHULRU j SURSRVWD GD $WD GH 0HQGR]D R SUHVLGHQWH
Eusebio Ayala pediu autorização do Congresso paraguaio para declarar
JXHUUDj%ROtYLD(PERUDVROGDGRVEROLYLDQRVHSDUDJXDLRVVHPDWDVVHP
no Chaco, até então os dois países formalmente não estavam em estado
de guerra, pois nenhum país quis assumir a responsabilidade, perante
o Direito Internacional, de declará-la. O pedido de Ayala foi aprovado,
mas ele não chegou a declará-la, talvez por ser sua intenção mostrar
IRUoD GH GHFLVmR SROtWLFD j %ROtYLD SDUD OHYiOD D DFHLWDU D UHVSRVWD
SDUDJXDLDjSURSRVWDGD$WDGH0HQGR]D2JRYHUQRSDUDJXDLRH[LJLD
a retirada do exército boliviano para Villa Montes, no extremo oeste
do Chaco, enquanto as forças paraguaias recuariam até o rio Paraguai,
e os dois países reduziriam suas tropas ao mínimo requerido para a
manutenção da ordem interna e haveria uma investigação internacional
para determinar qual fora o país agressor. A Bolívia, após fazer suas
propostas, recusou, em 26 de abril, aquela da Ata de Mendoza sob o
argumento de que criaria uma nova situação inconveniente para a paz,
SRLV EHQHÀFLDYD R 3DUDJXDL DR WUDQVIRUPDU R status quo em solução
permanente. Fracassada essa negociação, Eusebio Ayala declarou guerra
j%ROtYLDHPGHPDLRGH1280.
&HUWDPHQWHQmRIRLXPDSRVLomRIiFLOSRLV$\DODIRUDFRQWUiULRj
VROXomREpOLFDSDUDVROXFLRQDUDVGLYHUJrQFLDVFRPD%ROtYLD$PDUJXUDGR
HOHHVFUHYLDSDUD9LFHQWH5LYDUROD´(VWDVLWXDFLyQHVWUDJLFD8QDFRPHGLD
HQXQFHPHQWHULR'RVSXHEORVSREUHVVHOLTXLGDQHQXQDJXHUUDHVW~SLGDµ
$GHFODUDomRGHJXHUUDREULJDULDSRUpPRVGHPDLVSDtVHVDSRUHPÀPDR
que ele interpretava como indiferença para com as perdas humanas no
FRQÁLWR$$UJHQWLQDGHFODURXVHQHXWUDPDV6DDYHGUD/DPDVLQIRUPRX
R UHSUHVHQWDQWH SDUDJXDLR HP %XHQRV $LUHV TXH LULD ´FRQVLGHUDU PHLRV
VHFUHWRV SDUD HYLWDU TXH D QHXWUDOLGDGH QRV SUHMXGLTXHµ HQTXDQWR R
PLQLVWURGD*XHUUDDUJHQWLQRDÀUPRXTXHRDSRLRPLOLWDUGRVHXSDtVDR
Paraguai seria ampliado1281. Brasil, Chile e Peru declararam neutralidade
mas, devido a tratados internacionais que tinham assinado, não podiam
1279

1280
1281

Efraím CARDOZO, op. cit., p. 393. RUIZ MORENO, Isidoro. Historia de las relaciones exteriores argentinas (1810-1955).
Buenos Aires: Perrot, 1961, pp. 255-256.
ZOOK; pp. 135-136, 141.
AYALA para RIVAROLA, Assunção, 11.3; 27.5.1933, in: RIVAROLA COELLO, pp. 161,164, 177.
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SURLELUROLYUHWUkQVLWRGHPHUFDGRULDVSDUDRVGRLVSDtVHVHPJXHUUD1282,
R TXH DFDEDYD IDYRUHFHQGR D HFRQRPLD EROLYLDQD $ÀQDO GDTXHOHV WUrV
Estados, o Paraguai tinha fronteira somente com o Brasil e, ainda assim,
por falta de infraestrutura física de comunicação com as ferrovias e portos
EUDVLOHLURVQmRSRGLDVHEHQHÀFLDUGDTXHOHOLYUHWUkQVLWR
$ %ROtYLD DSHORX j /LJD GDV 1Do}HV FRQWUD R 3DUDJXDL $
organização convidou, então, os países do ABCP a representarem-na
QDEXVFDGDSD]&RPRR$%&3HVWDYDLPRELOL]DGRSHODVGLYHUJrQFLDV
entre Brasil e Argentina, o chanceler Mello Franco tomou a iniciativa
XQLODWHUDOGHDQXQFLDUHPÀQVGHMXOKRGHRUHWRUQRGREORFRjV
negociações. Surpreendido, Saavedra Lamas manifestou publicamente
VXD GLVFRUGkQFLD GR DQ~QFLR H DUJXPHQWRX TXH DR FRQWUiULR GR TXH
DÀUPDUD VHX FROHJD EUDVLOHLUR RV SDtVHV EHOLJHUDQWHV QmR KDYLDP
solicitado essa mediação e sequer a Chancelaria argentina fora
consultada1283. A iniciativa de Mello Franco foi, porém, bem-sucedida,
com o Conselho da Liga, em 3 de agosto de 1933, delegando para o
$%&3 D PLVVmR SDFLÀFDGRUD 2V EHOLJHUDQWHV DFHLWDUDP D SURSRVWD GH
25 de agosto, no sentido de terminarem as ações bélicas e submeterem o
&KDFRjDUELWUDJHP6DDYHGUD/DPDVTXHVWLRQRXR*RYHUQRSDUDJXDLR
VREUHRTXHRID]LDFUHUQRr[LWRGDLQLFLDWLYDEUDVLOHLUDRTXHOHYRXR
presidente Ayala a temer uma reação negativa aos interesses de seu país
por parte da Argentina1284. O detalhamento daquela proposta, porém,
DOWHURXGH´WHUPLQDFLyQµSDUD´VXVSHQVLyQµGDVDWLYLGDGHVPLOLWDUHVQR
Chaco, levando o Paraguai a recusá-la, pois uma arbitragem poderia ser
prolongada, dando tempo ao rearmamento boliviano1285.
Pressionado pelas pretensões chilenas sobre o sul argentino, o
SUHVLGHQWH -XVWR DSUR[LPRXVH GR %UDVLO HP EHPVXFHGLGD YLVLWD RÀFLDO
ao Rio de Janeiro entre 7 e 13 de outubro de 1933, na qual foi recebido
festivamente e, como prova de cordialidade, foi honrado com o título de
general honorário do Exército brasileiro. Assinaram-se vários acordos
de caráter policial, comercial e cultural, sendo que a maior repercussão
coube ao Tratado Antibélico, de Não Agressão e de Conciliação, proposto
por Saavedra Lamas, que logo obteve a adesão do México, do Paraguai,
GR 8UXJXDL H FRP UHVVDOYDV GR &KLOH 2 ERP UHODFLRQDPHQWR ELODWHUDO
também convinha ao Brasil, pois havia o risco do governo Vargas ter de
HQYROYHUVHQRFRQÁLWRHQWUHR3HUXHD&RO{PELDSHODSRVVHGRWHUULWyULR
1282
1283
1284
1285

ZOOK, pp. 141-142.
SILVEIRA, pp. 111-112.
BUENO para MELLO FRANCO, of. 85 e 90, conf., Assunção, 24.7 e 22.8.1933. AEBACE, 1933.
BENÍTEZ, Luiz G. Historia Diplomatica del Paraguay. Asunción: El Gráfico, 1972, pp. 396-397.
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de Letícia, na fronteira com a Amazônia brasileira. Vargas convenceu-se
que Justo desejava, de fato, implementar uma política de cooperação entre
a Argentina e o Brasil1286.
O encontro dos dois presidentes reforçou a busca da paz e, no Rio
de Janeiro, reuniram-se Mello Franco, Saavedra Lamas e os representantes
da Bolívia e do Paraguai. O Chile foi excluído dessa mediação por iniciativa
GR SUHVLGHQWH -XVWR R TXH GHL[RX ´DJDVWDGRµ R &KDQFHOHU 7RFRUQDO1287.
Pela proposta preliminar de paz, elaborada por Mello Franco, haveria
arbitragem sobre o Chaco, excluindo a área entre os rios Verde e Pilcomaio,
reconhecida como de soberania paraguaia. O Governo paraguaio recusou
a proposta, argumentando que ela não reconhecia os direitos paraguaios
enquanto aceitava as pretensões bolivianas. O presidente Salamanca, por
sua vez, aceitou a arbitragem, mas ressalvou como boliviana a área a oeste
do meridiano 61º, bem como o porto na Baía Negra e os 25 quilômetros
DGMDFHQWHVRTXHVLJQLÀFDYDTXHD%ROtYLDWHULDXPSRUWRQRULR3DUDJXDL
O presidente boliviano reivindicava, ainda, que fosse incluída como zona
a ser arbitrada a região entre os rios Verde e Pilcomayo que, disputada
com a Argentina, havia sido outorgada ao Paraguai em 1876, por laudo
arbitral do Presidente norte-americano Rutherford Hayes1288. O Governo
SDUDJXDLRUHFXVDYDTXDOTXHUFRPSHQVDomRSUpYLDjDUELWUDJHPj%ROtYLD
ou a delimitação a priori GD ]RQD OLWLJLRVD GHVVD SRVWXUD ´QHP PHVPR
a tutela que a República Argentina exerce sobre a política exterior deste
SDtV VHUi FDSD] GH GHPRYrORµ 2V LQIRUPHV GD /HJDomR EUDVLOHLUD HP
$VVXQomR SDUD R ,WDPDUDW\ MXVWLÀFDYDP D SRVLomR SDUDJXDLD H GDYDP
razão ao Paraguai quanto a sua soberania sobre o Chaco1289. Naufragou,
DVVLP D DomR SDFLÀFDGRUD GH 0HOOR )UDQFR R TXH IRL FRPXQLFDGR DR
Conselho da Liga das Nações em 1º de outubro. Apenas temporariamente
o Rio de Janeiro foi o locus das negociações sobre o Chaco, que voltaram
para a órbita da diplomacia argentina.
 (P VHWHPEUR GH  D $UJHQWLQD UHWRUQRX j /LJD GDV 1Do}HV
– da qual se retirara em 1922 –, reforçando seus vínculos europeus
1286

1287

1288
1289

SCENNA, p. 311. A situação de Letícia levou o Governo brasileiro a enviar à região batalhões do Exército, um cruzador
e dois destróieres. BANDEIRA, Luiz A. Moniz. Estado Nacional e política internacional na América Latina; o continente
nas relações Argentina-Brasil (1930-1992). Brasília: Ed. Unb; São Paulo: Ensaio, 1993, p. 27. VARGAS, Getúlio. Getúlio
Vargas; Diário. São Paulo: Siciliano; Rio de Janeiro: FGV, 1995, v. I, p. 243.
VARGAS, pp. 244-245. Escreveu Vargas: “Desconhecia os compromissos Saavedra-Tocornal. Aliás, o primeiro nada
ponderou sobre isso na conferência havida no [Palácio da] Guanabara entre os dois presidentes e os respectivos ministros
do Exterior”.
BENÍTEZ, Luiz G., pp. 392; 398-402.
Arthur de Guimarães BASTOS, Encarregado de Negócios, para MELLO FRANCO, of. 131, conf., Assunção, 17.11.1933.
AEBACE, 1933.
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H DXPHQWDQGR VHX FDFLIH SDUD UHVLVWLU j IRUPDomR GH XP VLVWHPD
LQWHUDPHULFDQR VRE OLGHUDQoD GRV (8$ $ SDUWLU GH HQWmR R FKDQFHOHU
argentino passou a defender a Liga, da qual a Bolívia e o Paraguai eram
Estados-membros, como IyUXPSDUDVHUHVROYHUDVGLYHUJrQFLDVHQWUHRV
GRLVSDtVHV(PGHVHWHPEURD/LJDFULRXXPFRPLWrHVSHFLDOSDUDD
DQiOLVH GD TXHVWmR GR &KDFR D TXDO VH WRUQRX REMHWR GH WUrV LQVWkQFLDV
QHJRFLDGRUDV VHP FRRUGHQDomR HQWUH VL R HQIUDTXHFLGR &RPLWr GH
Neutros de Washington, boicotado por Saavedra Lamas1290; o ABCP,
em hibernação; e a própria Liga das Nações. Para Eusebio Ayala, havia
pouca simpatia pelas posições paraguaias por parte dos representantes
diplomáticos brasileiros, chilenos e norte-americanos em Assunção, o que
se explicaria pelos estreitos vínculos políticos e militares do Paraguai com
a Argentina1291. Vínculos que não eram segredo sequer para o presidente
EROLYLDQR6DODPDQFDTXHQmRRVGHQXQFLRXj/LJDGDV1Do}HVSRUWHPHU
que a Argentina substituísse a ajuda encoberta por apoio aberto, mais
HÀFD]DR3DUDJXDL1292.
$ GHSHQGrQFLD SROtWLFD H PLOLWDU GD $UJHQWLQD QmR LD FRQWUD
o interesse nacional paraguaio, pois sem o apoio argentino as tropas
bolivianas ocupariam o Chaco. Contudo, Ayala decepcionou-se com o fato
GRJRYHUQR-XVWRQmRWHUXPDDWXDomRÀUPHSDUDLPSRUDVXVSHQVmRGH
hostilidades. Sem fé nas gestões de paz da Liga das Nações, o presidente
SDUDJXDLRHVFUHYHXHPRXWXEURGHTXHRFRQÁLWRGR&KDFRWUDULDPDLV
meio século de miséria a seu país, acrescentando em crítica que alcançava
6DDYHGUD /DPDV ´PDV RV LQWHUQDFLRQDOLVWDV GH DJRUD QmR YrP LVVRµ $
atuação mediadora do chanceler argentino, analisava Vicente Rivarola,
´VHpYHUGDGHTXHFRPHoDYDSRUVHUDPLVWRVDSDUDQyVLQYDULDYHOPHQWH
GHL[DYDGHVrORDQWHDUHVLVWrQFLDRXREVWLQDomREROLYLDQDµ$DPEtJXD
UHODomRHQWUHD$UJHQWLQDHR3DUDJXDLHQFRQWUDVXDVtQWHVHQDDÀUPDomR
de Leslie B. Rout de que o interesse argentino não era, necessariamente, o
da vitória paraguaia mas, sim, o da derrota boliviana1293.
1290
1291
1292
1293

Idem, Buenos Aires, 23.1.1933. Ibidem, p. 150.
AYALA para RIVAROLA, Assunção, 11.3; 17.12.1933 (confidencial). Ibid., pp. 161; 137.
MERCADO MOREIRA, Miguel. Historia Diplomatica de la Guerra del Chaco. La Paz: Talleres Gráficos Liviano, 1966, p. 154.
RIVAROLA para AYALA, Buenos Aires, 14.12.1933; 20.10.1933 e 18.10.1935 in: RIVAROLA COELLO, pp. 136; 206; 321.
Ver, também, carta de 12.1.1933 com queixas de Rivarola sobre a postura de Saavedra Lamas (p. 146). ROUT, p. 82.
A Legação brasileira em Assunção percebia a dubiedade da postura do governo Justo. Comentava Lucillo Bueno que
a Argentina fornecia armas para o Exército paraguaio e medicamentos para a Cruz Vermelha paraguaia, mas cobrava
por ambos os fornecimentos. Enquanto isso, acrescentava o diplomata sem dar mais detalhes, a Argentina supria o
Exército boliviano do que necessitava para manter-se no Chaco. In: BUENO para MELLO FRANCO, of. 1, Assunção,
2.1.1933. AEBACE.
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2 &RPLWr GH ,QYHVWLJDomR GD /LJD GDV 1Do}HV FKHÀDGR SHOR
Embaixador espanhol Alvarez del Vayo, começou, em 12 de novembro
de 1933, seus trabalhos no Chaco, tendo em vista elaborar relatório sobre
D JXHUUD 1HVVD GDWD RV PHPEURV GR &RPLWr VH UHXQLUDP FRP (XVpELR
$\DOD H RV WUDEDOKRV GH REVHUYDomR IRUDP HQFHUUDGRV QR ÀQDO GHVVH
PHVPR PrV FRP D YLVLWD GH RV VHXV LQWHJUDQWHV D /D 3D] (P MDQHLUR H
fevereiro de 1934, a Liga apresentou proposta de paz, aceita pela Bolívia,
mas recusada pelo Paraguai por não considerar a posição das tropas dos
beligerantes e, ainda, por determinar que as forças paraguaias recuassem
mais do que as bolivianas, ao separá-las1294.
A batalha diplomática seguinte se deu em dezembro de 1933, em
0RQWHYLGpXSRURFDVLmRGD9,,&RQIHUrQFLD3DQDPHULFDQD0HOOR)UDQFR
DSURYHLWRX D &RQIHUrQFLD SDUD WHQWDU UHFRQFLOLDU R 3DUDJXDL H D %ROtYLD
RIHUHFHQGRXPSURJUDPDGHFRODERUDomRHFRQ{PLFDjVGXDVSDUWHVFRPR
qual também buscava promover interesses estratégicos brasileiros. Assim,
SURS{VDR3DUDJXDLDFRQVWUXomRGHXPDIHUURYLDVHPHOKDQWHjTXHODTXH
o Brasil construiria com a Bolívia, que daria acesso ao porto de Santos,
em São Paulo. O comércio exterior de ambos os países teriam, assim,
VDtGDSDUDRRFHDQR$WOkQWLFRHVHWRUQDULDPFRQVXPLGRUHVGHSURGXWRV
industriais paulistas1295. Em 18 de dezembro, se soube que a Liga das
Nações conseguira que a Bolívia aceitasse um armistício, a arbitragem do
Tribunal Internacional de Haya, o retiro das tropas da frente de batalha e
a desmobilização. Dois dias depois, a Bolívia aderiu ao Pacto Antibélico,
apresentado por Saavedra Lamas no Rio de Janeiro1296.
Na realidade, o Governo boliviano tomou essas decisões após sofrer
a maior derrota na guerra, em 11 de dezembro, na batalha de Campo Via.
Nessa ocasião, o general José Félix Estigarribia realizou um movimento
GH FHUFR TXH OHYRX RLWR PLO EROLYLDQRV D VH UHQGHUHP H j FDSWXUD GH
grande material bélico. Em franca vantagem militar, o Paraguai aceitou
o armistício apenas até 6 de janeiro e não concordou em prorrogá-lo.
2 *RYHUQR SDUDJXDLR MXVWLÀFRX TXH VXVSHQGHUD DV RSHUDo}HV PLOLWDUHV
SRU UD]}HV KXPDQLWiULDV DWHQGLPHQWR D IHULGRV HWF  SRU UHVSHLWR j
&RQIHUrQFLD3DQDPHULFDQDHSDUDIDFLOLWDUJHVW}HVGD&RPLVVmRGD/LJD
das Nações, mas que a Bolívia se aproveitara para reunir forças e difamar
R 3DUDJXDL 8PD SURUURJDomR GR DUPLVWtFLR DUJXPHQWDYD D GLSORPDFLD
1294
1295
1296

BENÍTEZ, pp. 409-410.
HILTON, p 11.
LANÚS, p. 511.
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paraguaia, apenas encobria preparativos bélicos bolivianos e contribuiria
SDUDRSURORQJDPHQWRGRFRQÁLWR(POXJDUGHXPDWUpJXD1297DÀUPDYDR
JRYHUQRSDUDJXDLRGHYHULDKDYHURÀPFRPSOHWRGDVKRVWLOLGDGHVRTXH
não ocorreu.
1RÀQDOGHPXGDUDPDOJXQVGRVSHUVRQDJHQVGDVUHODo}HV
%UDVLO3DUDJXDL(PRXWXEURGHVVHDQRWHYHÀPDPLVVmRGH/XFLOOR%XHQR
SDUDTXHPRSUHVLGHQWH$\DODRIHUHFHXQDVXDUHVLGrQFLDXPMDQWDUGH
GHVSHGLGD1D&kPDUDHQR6HQDGRSDUDJXDLRVRFRUUHUDPKRPHQDJHQV
a Bueno, que pronunciou discurso enaltecendo o trabalho diplomático
SDFLÀVWDGRFKDQFHOHU0HOOR)UDQFR1298. O novo ministro plenipotenciário
EUDVLOHLURHUD*XVWDYRGH9LDQQD.HOVFKTXHDSUHVHQWRXFUHGHQFLDLVDR
SUHVLGHQWH $\DOD HP  GH QRYHPEUR H ÀFRX QR FDUJR DWp R LQtFLR GH
1R%UDVLOSRUTXHVW}HVGHSROtWLFDLQWHUQD$IUkQLRGH0HOOR)UDQFR
demitiu-se do cargo de chanceler em dezembro desse mesmo ano e foi
substituído, interinamente, por Félix de Barros Cavalcanti de Lacerda até
que, em julho de 1934, José Carlos de Macedo Soares assumiu o cargo.
Também a Legação paraguaia no Brasil passou a ter um novo titular, Justo
Pastor Benítez, visto pela diplomacia brasileira como simpático ao Brasil
H SRU VXD LQWHOLJrQFLD WLGR FRPR ´D SHUVRQDOLGDGH GH PDLRU IXWXUR QR
FHQiULRSROtWLFRGR3DUDJXDLµ1299.
Em julho de 1934, forças argentinas ocuparam fortins no Chaco
abandonados por forças bolivianas em retirada, o que causou protesto
da Chancelaria paraguaia. O forte descontentamento entre os chefes
militares paraguaios em relação a essa ocupação, obrigou o Presidente
Ayala a deslocar-se até o Chaco para acalmá-los. Não era fácil a tarefa de
Eusebio Ayala, pois os militares argentinos não se comportavam de forma
DPLVWRVDH´H[SXOVDUDPQRVVDVWURSDVSHODIRUoDGD]RQDUHFHQWHPHQWH
RFXSDGDSHORVEROLYLDQRVHFRQWLQXDUDPDYDQoDQGRµ1300.
Após o fracasso da iniciativa de Mello Franco, em 1933, de mediar
a paz entre o Paraguai e a Bolívia, o Brasil manteve uma política cautelosa
nas articulações diplomáticas sobre a questão do Chaco. Essa postura
UHVXOWDYDGHXPFRQMXQWRGHIDWRUHVDVFLUFXQVWkQFLDVLQWHUQDVEUDVLOHLUDV
D WUDGLomR GH FRQFLOLDomR FRP D $UJHQWLQD H D IDOWD GH VLJQLÀFDWLYRV
interesses econômicos brasileiros na Bolívia e no Paraguai. Para a
1297
1298
1299

1300

Memorandum do Governo paraguaio, 11.1.1934, in: LANÚS, p. 513.
BASTOS, Encarregado de Negócios, para MELLO FRANCO, of. 97, Assunção, 10.3.1933. Ibid.
KELSCH para o chanceler interino Felix Barros Cavalcante de LACERDA, of. 67, conf., Assunção, 27.4.1934. Ibid. Rogelio
Ibarra escreveu para Ayala que Kelsch era um “excelente hombre, pero un poco ingenuo”, e que pertencia aos que,
no Brasil, permaneciam com “obsesionados e inquietos a causa de las prevenciones y recelos que creió a respecto a
Argentina el barón de Rio Branco”. IBARRA para AYALA, Rio de Janeiro, 13.2.1934. APMPV.
AYALA para RIVAROLA, Assunção, 13.11.1935, in: RIVAROLA COELLO, p. 330.
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Argentina, por sua vez, a participação ativa no assunto decorria do antigo
projeto de liderar os países da América Latina e de evitar soluções que
contrariassem seus interesses econômicos no país guarani, bem como de
impedir aumento da presença chilena na questão.
(PDEULOGHFKHJDUDPD/D3D]RÀFLDLVFKLOHQRVFRQWUDWDGRV
pelo governo boliviano para integrarem seu exército. Foram recebidos por
SRSXODUHV HQWXVLDVPDGRV FRP ´YLYDVµ j %ROtYLD H DR &KLOH H JULWRV GH
morra a Argentina e o Paraguai. O governo chileno não tinha meios legais
SDUD LPSHGLU HVVD FRQWUDWDomR H HP MXOKR GHVVH DQR SURWHVWRX MXQWR j
&KDQFHODULD SDUDJXDLD SHORV DWDTXHV FODVVLÀFDGRV GH LQMXULRVRV GD
imprensa paraguaia contra o Chile. A resposta do chanceler Justo Pastor
Benítez foi de que no Paraguai havia liberdade de imprensa e que esta
UHÁHWLDDRSLQLmRS~EOLFDDODUPDGDFRPDFRQGXWDGRJRYHUQRFKLOHQR
(VWHDÀUPRX%HQtWH]TXHSHUPLWLDRWUDQVSRUWHSRUVHXWHUULWyULRHHP
IHUURYLDHVWDWDOGHPDWHULDOEpOLFRSDUDD%ROtYLDDSHVDUGHRÀFLDOPHQWHR
Chile ser neutro. A diplomacia chilena retrucou que, com essa postura, o
governo paraguaio se mostrava de acordo com as injúrias de que o Chile
IRUD YtWLPD H FRPR FRQVHTXrQFLD UHVROYHX UHWLUDU R VHX UHSUHVHQWDQWH
diplomático de Assunção1301.
A guerra prosseguiu no segundo semestre de 1934. Getúlio
9DUJDVHVWDYD´XPWDQWRDODUPDGRµFRPDVLWXDomRSRUTXHD$UJHQWLQD
´DPSDUD DEHUWDPHQWH R 3DUDJXDL SURYHQGRR GH UHFXUVRV DFXPXOD
tropas na fronteira da Bolívia, já ocupou alguns fortins deste país e
advoga a reabsorção da Bolívia, como parte desagregada do Vice-Reino
GR3UDWDµ2SUHVLGHQWHEUDVLOHLURSURIpWLFRHVFUHYHXDVHXHPEDL[DGRU
em Washington, Oswaldo Aranha, que o Paraguai não sabia o que fazer
com um Exército de 70 mil homens que, terminada a guerra, e sob a
liderança de um general vitorioso, poderia derrubar o Poder Civil. Havia
o precedente da derrubada, dias antes, em 27 de novembro, do presidente
Daniel Salamanca, devido a uma crise com o comandante em chefe do
Exército boliviano, general Enrique Peñaranda. Especulava o governante
brasileiro que, no futuro, para desviar a atenção de seus militares, talvez
o Paraguai criasse algum incidente na fronteira, em Mato Grosso, o que
poderia levar a um envolvimento da Argentina. Os riscos dessa situação
hipotética levou Vargas a instruir Aranha a sondar o Governo norteDPHULFDQRVREUHDSRVVLELOLGDGHGR%UDVLOREWHUQRV(8$DUWLOKDULDXPRX
dois cruzadores; submarinos e uma ou duas canhoneiras para operarem
1301

RIART, Gustavo. El Dr. Luis A. Riart y la defensa del Chaco. Asunción: Cromo, 1987, pp. 131-132.

409

FRANCISCO DORATIOTO

QR ULR 3DUDJXDL 5HDÀUPRX TXH D SROtWLFD GR %UDVLO HUD GH ´FRUGLDO
DPL]DGHµ FRP D $UJHQWLQD H TXH ´GHYHPRV PDQWrOD PDV SUHFLVDPRV
WRPDUSUHFDXo}HVPLOLWDUHVµ1302.
(PÀQVGHR3DUDJXDLQmRDFHLWRXDUHFRPHQGDomRGD/LJDGDV
1Do}HVSDUDFHVVDUIRJRHVXEPHWHUWRGRR&KDFRjDUELWUDJHP5DFLRFLQDYD
Eusebio Ayala que o cessar-fogo, sem garantia de paz, implicava em
manter o Exército inativo por longo tempo, o que representaria ameaça
HP SRWHQFLDO j RUGHP SROtWLFD LQWHUQD SDUDJXDLD $ DUELWUDJHP SRGHULD
UHGXQGDUHPFRQFHVV}HVj%ROtYLDFRPRTXHQmRFRQFRUGDULDR([pUFLWR
paraguaio. A Chancelaria argentina, porém, insistiu para que o Paraguai
aceitasse a arbitragem nas condições propostas1303. Era tarde, pois, em
janeiro de 1935, as forças paraguaias haviam alcançado o rio Parapití,
desalojando os soldados bolivianos do Chaco sem que houvesse o risco de
XPFRQWUDDWDTXHGHHQYHUJDGXUDRTXHUHGX]LDXPSRXFRDGHSHQGrQFLD
PLOLWDUGR3DUDJXDLHPUHODomRj$UJHQWLQD(UDLPSUDWLFiYHOSROLWLFDPHQWH
para o Governo paraguaio aceitar a arbitragem sobre território do qual
suas tropas tinham levado dois anos e meio para expulsar os bolivianos.
Ademais, o presidente Ayala raciocinava que a proposta de paz da Liga
das Nações custaria o controle, por parte do Paraguai, de território em que
HVWDYD FRQYHQFLGR KDYHU MD]LGDV GH SHWUyOHR TXH ´QRV VHUYLUi   SDUD
recuperar nuestras pérdidas y levantar el país de la postración que habrá
GHTXHGDUµ1304.
'HYLGRDUHVLVWrQFLDDHVVDSURSRVWDR3DUDJXDLÀFRXFRPDLPDJHP
GH VHU R REVWiFXOR j SD] &RPR UHVXOWDGR HP  GH MDQHLUR GH  R
&RPLWr &RQVXOWLYR RUGHQRX DR *RYHUQR SDUDJXDLR VXVSHQGHU DV Do}HV
EpOLFDVFRQWUDD%ROtYLDTXHMiDFHLWDUDRFHVVDUIRJR2&RPLWrWDPEpP
cancelou a recomendação dos países-membros da Liga não venderem
DUPDVj%ROtYLDPDVDPDQWHYHHPUHODomRDR3DUDJXDLGHL[DQGRRHP
GHVYDQWDJHPPLOLWDU(VVD´GHVDJUDGiYHOVLWXDomRµSDUDRSDtVJXDUDQL
QD/LJDGDV1Do}HVIRLFULDGD´FRPDFXPSOLFLGDGHGRFKDQFHOHU6DDYHGUD
/DPDVµTXHQmRIH]JHVW}HVSDUDLPSHGLOD2UHSUHVHQWDQWHSDUDJXDLR
em Buenos Aires queixou-se desse chanceler ao presidente Justo e ao
ministro da Guerra, general Rodríguez. Ambos se reuniram com Saavedra
Lamas, levando-o a reiterar, a Vicente Rivarola, seu apoio ao Paraguai1305.
1302

1303

1304
1305

Getúlio VARGAS para Osvaldo ARANHA, Rio de Janeiro, 24.12.1934 apud. Luiz A. Moniz BANDEIRA, Estado Nacional,
p. 29.
AYALA para RIVAROLA, carta confidencial, Assunção, 22.11.1934, in: RIVAROLA COELLO, p. 283. RIVAROLA para AYALA,
Buenos Aires, 15.12.1934. Idem, p. 285.
AYALA para RIVAROLA, Assunção, 23.2.1935, in: RIVAROLA COELLO, p. 293.
RIVAROLA para AYALA, Buenos Aires, 22.2.1935. Idem, pp. 288-289.
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2*RYHUQRSDUDJXDLRGLVFRUGRXGDVGHFLV}HVGR&RPLWr&RQVXOWLYR
e retirou o país da Liga das Nações em 23 de fevereiro de 1935. Na
avaliação da Legação brasileira em Assunção, se os bolivianos persistissem
na defesa de Villa Montes, para onde haviam recuado, provavelmente
RV SDUDJXDLRV DOFDQoDULDP D YLWyULD GHFLVLYD TXH SRULD ÀP j JXHUUD 2
([pUFLWRSDUDJXDLRWLQKDDYRQWDGHRIHQVLYDHRVVROGDGRVFRQÀDYDPQRV
VHXVVXSHULRUHV´TXHRVFRQGX]LUDPVHPSUHSDUDDGLDQWHHUHDOL]DUDPD
façanha de tomar ao inimigo uma quantidade de prisioneiros maior que
RVHIHWLYRVGRSUySULRH[pUFLWRFRPEDWHQWHµ/HPEURXRHQFDUUHJDGRGH
negócios brasileiros que o Exército boliviano começou a guerra com 1.200
RÀFLDLVHTXHQRPRPHQWRHPTXHHVFUHYLDKDYLDPDLVGHWUrVPLORÀFLDLV
bolivianos prisioneiros1306.
Na análise de Bastos, a guerra fora barata para o Paraguai em
WHUPRVGHVDFULItFLRVÀQDQFHLURV1DUHWDJXDUGDKDYLDUHFXUVRVKXPDQRV
QmRXWLOL]DGRVHDHFRQRPLDSULYDGDjH[FHomRGDSHFXiULDFRQWLQXDYD
desenvolvendo atividades sem problemas. Não havia restrição ao
consumo de artigos de primeira necessidade, nem de artigos de luxo; as
importações não foram limitadas, sofrendo apenas um aumento de 50%
QRLPSRVWRDGXDQHLURHDTXDOLGDGHGHYLGD´VXELXFRQVLGHUDYHOPHQWHGH
QtYHOµ$FDSDFLGDGHHFRQ{PLFDGR3DUDJXDLHQIUHQWDUDJXHUUDHUD´XPD
GDVJUDQGHVVXUSUHVDVGRFRQÁLWRµHRSDtVSRGHULDFRQWLQXDUDWUDYiOR
com recursos próprios, por longo tempo1307.
Na realidade, desde o governo Eligio Ayala, o Paraguai se preparara
para a guerra e, de fato, durante o país tinha condições de continuar a
travá-la, graças a organização para tanto e ao espírito de sacrifício dos seus
soldados. No plano da organização, o governo Eusebio Ayala mobilizou o
campo, no qual se encontravam 588.374 pessoas dos 829.929 habitantes do
país, criando Juntas de Economia – 155 – no interior do país. Como quase
todas as famílias tinham algum parente na guerra, os trabalhadores rurais
se esforçaram para aumentar a produção e parte deles se incorporaram
jV ´EULJDGDV UXUDLVµ H[LVWHQWHV HP TXDVH WRGDV DV FLGDGHV GR LQWHULRU
que eram pequenas cooperativas organizadas pelo governo. Em 1929, os
agricultores paraguaios possuíam 9.569 arados de ferro e outros 15.866
GH PDGHLUD HQTXDQWR TXH HP ÀQV GH  D DGPLQLVWUDomR GH $\DOD
conseguira fornecer 3.940 arados adicionais, além de outros instrumentos
DJUtFRODV&RPRFRQVHTXrQFLDDiUHDFXOWLYDGDGRSDtVSDVVRXGH
hectares, em 1932, para 186.272 em 19341308.
1306
1307
1308

BASTOS para MACEDO SOARES, of. 18, conf., Assunção, 6.2.1935. AEBACE (Correspondência Expedida), 1935-1938.
BASTOS para MACEDO SOARES, of, 26, res., Assunção, 16.2.1935. Idem.
RIART, Gustavo. El Dr. Luis A. Riart y la defensa del Chaco. Asunción: Cromo, 1987, pp. 125-127.
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Em 14 de março de 1935, os governos da Argentina e do Chile
FRPXQLFDUDP DR &RPLWr &RQVXOWLYR TXH HVWDYDP HIHWXDQGR JHVW}HV GH
paz junto aos Governos boliviano e paraguaio. A iniciativa foi apoiada
SHOD/LJDGDV1Do}HVTXHS{VÀPjVXDSDUWLFLSDomRQDVQHJRFLDo}HVHP
torno da Guerra do Chaco. As propostas chileno-argentinas de paz foram
FRPXQLFDGDVQRGLDDQWHULRUDRVJRYHUQRVGR%UDVLOGRV(VWDGRV8QLGRV
HGR3HUX&RQYLGDYDVHWDPEpPSDUDD&RQIHUrQFLDGH3D]DVHUHDOL]DU
HP %XHQRV $LUHV 1R FRQWH[WR GD SURSRVWD R %UDVLO H R 8UXJXDL IRUDP
excluídos da regulamentação das relações econômicas atribuída aos países
YL]LQKRVQRFDVRXUXJXDLRVHTXHUIRLFRQYLGDGRSDUDD&RQIHUrQFLDGH
Paz. Para a omissão do nome do Brasil, a única explicação era a política
GH 6DDYHGUD /DPDV GH DQXODU D LQÁXrQFLD EUDVLOHLUD QD UHJLmR &RPR
FRQVHTXrQFLD R ,WDPDUDW\ UHVSRQGHX QHJDWLYDPHQWH DR FRQYLWH GH
SDUWLFLSDUGD&RQIHUrQFLDOHYDQGRRVHQYROYLGRVDMXVWLÀFDUHPVHSHUDQWH
D&KDQFHODULDEUDVLOHLUD&RQIRUPH*HW~OLR9DUJDV´RJRYHUQRDUJHQWLQR
DWULEXL D UHVSRQVDELOLGDGH DR &KLOH HVWH j $UJHQWLQD R 3DUDJXDL D XP
HUURGDWLORJUiÀFRHGHVSHUWRXQRV>DR%UDVLO@VLPSDWLDPDLRUGRV(VWDGRV
8QLGRVHGR8UXJXDLµ1309.
Relatou o novo representante brasileiro no Paraguai, Lafayette
Carvalho e Silva, que a recusa brasileira ao convite chileno-argentino
repercutiu no país. A opinião pública paraguaia via negativamente a
SURSRVWDGHÀPGDVKRVWLOLGDGHVHLQtFLRGHQHJRFLDo}HVGHSD]TXDQGR
suas forças obtinham vitórias no campo militar e acreditava que outras
maiores seriam obtidas contra os bolivianos. Havia, mesmo, em Assunção,
a esperança de se terminar a guerra com vitória militar. Nesse contexto,
D UHFXVD EUDVLOHLUD HPERUD IXQGDPHQWDGD HP RXWUDV UD]}HV ´FDXVRX
H[FHOHQWHLPSUHVVmRHPWRGRVRVPHLRVµSDUDJXDLRV1310.
O Peru aceitou, em 8 de abril, o convite chileno-argentino e, dois
GLDV GHSRLV WDPEpP R IH] RV (8$ TXH YLDP FRP ERQV ROKRV D YROWD
GDV QHJRFLDo}HV GH SD] SDUD R kPELWR DPHULFDQR 2 'HSDUWDPHQWR GH
Estado e o embaixador brasileiro em Washington, Oswaldo Aranha,
buscaram, infrutiferamente, convencer o Itamaraty a não adotar postura
antiargentina e a aceitar o pedido de desculpas de modo a viabilizar o
novo esforço de mediação da guerra. Na análise de Aranha, o Brasil estava
quase isolado no cenário internacional, pois não contava com o apoio de
QHQKXPDSRWrQFLDHXURSHLDHQD$PpULFDRVSDtVHVKLVSkQLFRV´VmRRV
QRVVRVLQLPLJRVQDWXUDLVµVHQGRTXHD$UJHQWLQD´QmRWHPPRWLYRVSDUD
1309
1310

VARGAS, v. I, pp. 378; 381.
Lafayette CARVALHO E SILVA, ministro plenipotenciário, para MACEDO SOARES, of. 62, Assunção, 26.4.1935. AEBACE,
1935.

412

PARAGUAI: EQUILÍBRIO EXTERNO FRUSTRADO (1924-1936)

WHU PRGLÀFDGR VXD FRQYLFomR GH TXH QRV SRGH YHQFHUµ 3DUD 2VZDOGR
$UDQKD R ~QLFR DOLDGR HP SRWHQFLDO GR %UDVLO HUD RV (VWDGRV 8QLGRV
com o qual o Itamaraty deveria estabelecer relações privilegiadas1311,
H[DVSHUDQGRVH FRP D UHVLVWrQFLD GR &KDQFHOHU 0DFHGR 6RDUHV HP
alinhar-se com o Departamento de Estado. Macedo Soares seguia, porém,
a tradição do barão do Rio Branco de estabelecer objetivos próprios para a
SROtWLFDH[WHUQDDSUR[LPDQGRVHGRV(8$TXDQGRKDYLDFRQYHUJrQFLDGH
objetivos, mas sem submeter o interesse nacional brasileiro aos desígnios
norte-americanos.
A Chancelaria brasileira manteve a recusa ao convite chileno-argentino, mas saiu da posição observadora e buscou substituir a Argentina
pelo Brasil como elemento central nas negociações de paz. A alteração
GHFRUUHX GH PRWLYRV JHRSROtWLFRV FRPR H[HPSOLÀFD R UHODWyULR VREUH R
FRQÁLWRHODERUDGRSHORJHQHUDO:DOGRPLUR&DVWLOKRGH/LPDPHPEURGR
Conselho Superior de Guerra, órgão consultor do Conselho de Segurança
Nacional. O documento constatava a superioridade militar argentina
H DÀUPDYD LQWHUHVVDU DR %UDVLO TXH IRVVH SRU YLD IpUUHD DWUDYHVVDQGR R
território nacional, que se desse a conexão da economia boliviana com o
RFHDQR$WOkQWLFRHQmRSHOR3UDWDRTXHDWHQGHULDDRLQWHUHVVHDUJHQWLQR
O relatório apontava a função estratégica do projeto ferroviário argentino,
objeto central das negociações conduzidas pelo chanceler Saavedra Lamas
junto ao governo boliviano desde o início das hostilidades no Chaco. Se tal
se desse, escreveu Castilho de Lima, toda a produção boliviano-paraguaia
seria canalizada para o Rio da Prata, para o porto de Buenos Aires, o que
seria fatal aos interesses brasileiros na América do Sul1312.
2 *RYHUQR EUDVLOHLUR FRQYLGRX HP  GH DEULO VHXV FRQJrQHUHV
boliviano e paraguaio a enviarem representantes ao Rio de Janeiro para
QHJRFLDUHP D TXHVWmR FKDTXHQKD HP FRQIHUrQFLD D VHU SUHVLGLGD SRU
Getúlio Vargas, e precedida pelo término das hostilidades. Tendo em
vista a vantagem militar paraguaia, a essa altura qualquer cessação de
KRVWLOLGDGHV VHP JDUDQWLD GH SD] IDYRUHFHULD j %ROtYLD TXH JDQKDULD
tempo para realizar nova mobilização de seu potencial militar. Daí o
Paraguai responder negativamente ao Brasil, enquanto a Bolívia aceitou
de imediato a proposta brasileira1313.
No dia 27 de abril de 1935, os Embaixadores argentino, chileno,
norte-americano e peruano no Rio de Janeiro entregaram ao Itamaraty
1311

1312
1313

ARANHA para VARGAS, Washington, 6.3.1935; ARANHA para MACEDO SOARES, 14.1.1935, in: HILTON, Stanley. Oswaldo
Aranha, uma biografia. Rio de Janeiro: Objetiva, 1994, pp. 213-214.
Apud. SILVEIRA, pp. 97-98.
Idem, pp. 136-137.
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nota solicitando a colaboração do Brasil na busca da paz no Chaco. Sem
outra opção, o Itamaraty aceitou o convite, impondo, porém, a inclusão
GRV(VWDGRV8QLGRVHGR8UXJXDLQDVQHJRFLDo}HVGHSD]HDLQGDTXH
elas fossem diretas, entre os Chanceleres dos países beligerantes, sob os
auspícios dos países do grupo moderador1314.
A Chancelaria brasileira não estava, porém, disposta a desempenhar
papel de coadjuvante nessas negociações. Na busca da liderança do
SURFHVVR SDFLÀFDGRU D GLSORPDFLD EUDVLOHLUD XWLOL]RX FRPR SUHWH[WR D
necessidade de retribuição da visita do presidente Justo ao Brasil, assim,
Getúlio Vargas chegou a Buenos Aires, em 27 de maio de 1935, com
comitiva que incluía o chanceler Macedo Soares. Nesse momento, o grupo
GHPHGLDGRUHVFRPSRVWRSHORVUHSUHVHQWDQWHVGRV(8$%UDVLO$UJHQWLQD
&KLOH 3HUX H 8UXJXDL Oi VH UHXQLD 0DFHGR 6RDUHV LQLFLRX FRQVXOWDV
independentes na capital argentina, encontrando-se separadamente com
os chanceleres boliviano, Tomás Manuel Elío, e paraguaio, Luis A. Riart.
Solicitou-lhes que encaminhassem a seus governos a proposta brasileira
GHVHHVWDEHOHFHU´XPDWUpJXDVLPSOHVWUpJXDPDQWLGDVWRGDVDVSRVLo}HV
PLOLWDUHVDQWHULRUHVµHQTXDQWRHVWLYHVVHPQHJRFLDQGRDSD]$RFKDQFHOHU
Riart, prometeu Macedo Soares que o Brasil estava disposto a auxiliar o
Paraguai após a guerra, concedendo-lhe porto franco, técnicos agrícolas,
VHPHQWHV´HWXGRRTXHHVWLYHUDRVHXDOFDQFHSDUDS{UHPSUiWLFDRYLYR
HPSHQKRGHFRODERUDUIUDWHUQDOPHQWHFRPHVVHSDtVµ1315.
A desenvoltura de Macedo Soares levou Saavedra Lamas a chamar
VXD DWHQomR DR UHVVDOYDU TXH ´D VHGH GDV FRQYHUVDo}HV GLSORPiWLFDV
VREUH D SD] GR &KDFR HUD D FKDQFHODULD DUJHQWLQD H QmR RXWUDµ1316. Às
GLYHUJrQFLDV HQWUH %UDVLO H $UJHQWLQD VRPDYDVH SDUD GLÀFXOWDU DV
negociações de paz, o clima de competição entre seus Chanceleres,
superando a dimensão política e extrapolando para a vaidade pessoal,
´WUDoRFDUDFWHUtVWLFRGHDPERVµ1317.
1DV QHJRFLDo}HV GH SD] UHLQDYD D GHVFRQÀDQoD P~WXD HQWUH RV
beligerantes que rejeitaram várias propostas. O Paraguai insistia em amplo
programa de desmobilização após o cessar-fogo, temendo que a Bolívia
buscasse ganhar tempo para reiniciar as hostilidades com vantagem. O país
andino, por sua vez, exigia que a questão territorial fosse imediatamente
resolvida, por negociação ou arbitragem, após a cessação das hostilidades.
Saavreda Lamas não podia desapontar Assunção, mas não lhe interessava
atritos adicionais com La Paz; Macedo Soares prosseguia lutando por uma
1314
1315
1316
1317

Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1935, pp. 4-5.
MACEDO SOARES para CARVALHO E SILVA, Buenos Aires, 28.5.1935. AEBA, Telegramas, 7.9.34/ 1.6.36.
Apud. BIBER, p. 10.
BARROS, Jayme de. Chão de vida; memórias. Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial, 1985, p. 180.
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SRVLomRIDYRUiYHOMXQWRj%ROtYLDVHPHQWUHWDQWRGHVFXLGDUVHGHREWHU
crédito diante do Paraguai. Vargas, porém, entendeu-se diretamente com
-XVWRFRPTXHPWLQKDH[FHOHQWHVUHODo}HVSHVVRDLVDSRQWRGHFODVVLÀFiOR
SRVWHULRUPHQWHGH´DPLJRµGHL[DQGRR3DUDJXDLHD%ROtYLDVHPUHVSDOGR
externo e pressionando as próprias Chancelarias argentina e brasileira a
se entenderem1318. Os negociadores argentino e brasileiro contornaram as
H[LJrQFLDVGRVEHOLJHUDQWHVDRREWHURFHVVDUIRJRLPHGLDWRSRUPHLRGR
Protocolo de Paz assinado em 12 de junho. Nesse documento, também
foi determinada a desmobilização dos exércitos no Chaco; a formação de
XPDFRPLVVmRPLOLWDUQHXWUDGHVXSHUYLVmRVRESUHVLGrQFLDDUJHQWLQDHD
arbitragem da questão territorial, caso os países litigantes não chegassem a
XPDFRUGRQD&RQIHUrQFLDGH3D]SDUDDTXDOIRUDPWUDQVIHULGDVWRGDVDV
questões pendentes. A Bolívia perdeu, portanto, essa batalha diplomática,
pois abriu mão do princípio que sustentara desde o início da guerra, de
TXHRDUPLVWtFLRGHYHULDVHUVLPXOWkQHRjVROXomRGDTXHVWmRWHUULWRULDOH
FRPJDUDQWLDGHXPSRUWREROLYLDQRjVPDUJHQVGRULR3DUDJXDL
Macedo Soares reivindicou para si, por meio de mensagem enviada
aos postos diplomáticos brasileiros, papel preponderante para se chegar
ao Protocolo de Paz. Também Jayme de Barros, membro da delegação
brasileira, destacou o empenho da diplomacia brasileira como principal
responsável pela assinatura do Protocolo de Paz1319. Na realidade, a tarefa
de mediação resultou de iniciativa argentino-chilena, foi impulsionada
por ação coordenada dos presidentes da Argentina e do Brasil, e teve
Saavedra Lamas como principal articulador. O chanceler argentino, ao ver
reconhecida para si essa função e caracterizada a impossibilidade militar
da Bolívia alcançar seus objetivos no Chaco, não tinha mais motivo para
continuar protelando a paz, a qual também era facilitada pela exaustão
bélica dos beligerantes1320. Pela liderança nas negociações que resultaram
QR 3URWRFROR GH 3D] 6DDYHGUD /DPDV UHFHEHX R 3UrPLR 1REHO GD 3D]
referente a 1935, apesar de sua ação diplomática anterior ter contribuído
para prolongar a Guerra do Chaco.
1318

1319

1320

VARGAS, v. I, p. 393 e v. II, p. 127. Aranha escreveu para Vargas, em 18/6/1935, que “o favorável desenrolar da
questão do Chaco devemos todos a ti (...) e a tua decisão na hora que, conseguida a mediação junto a nós, continuou
o Itamaraty a fazer tolices.”, in: SILVEIRA, p. 145.
CARVALHO E SILVA para Antonio de SÃO CLEMENTE, cônsul do Brasil em Assunção, of. 9, 13.6.1935. Em anexo circular
telegráfica do Itamaraty n. 1.000/1935 AEBA, “Correspondência para Consulados brasileiros no Paraguay”. MACEDO
SOARES para CARVALHO E SILVA, Buenos Aires, 1.6.1935. Idem, telegramas, 7-9-34/01-6-36. BARROS, Jayme de. A
política exterior do Brasil (1930-1942). 2a. ed., Rio de Janeiro: Zeilio Valverde, s.d., p. 25.
A essa altura, segundo David ZOOK (p. 242), “la incompetencia del Comando >boliviano@ de Peñaranda hacía sumamente
dudoso que Bolivia, aún com fuerzas de grandes proporciones, fuera capaz de derrotar a los ágiles paraguayos. Pero,
por outro lado, el agotamiento de los recursos paraguayos convertía la conquista de los puntos vitales del Altiplano en
um sueño imposible. Para salir de este punto muerto, no quedaba outra alternativa que la paz”.
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Em 1ºGHMXOKRLQLFLRXVHD&RQIHUrQFLDGH3D]GH%XHQRV$LUHV
SUHVLGLGD SRU 6DDYHGUD /DPDV 1R GLD  GH MXOKR FKHJRX j FLGDGH R
embaixador José de Paula Rodrigues Alves, conhecedor do contexto
geopolítico em que se dava a disputa brasileiro-argentina pela supremacia
QD$PpULFDGR6XO'XUDQWHWUrVDQRVGHVXDH[LVWrQFLDRVWUDEDOKRVGD
&RQIHUrQFLD HVWLYHUDP OLPLWDGRV SHORV LQWHUHVVHV DUJHQWLQR EUDVLOHLUR H
norte-americano, e jamais se chegou a apontar alguma responsabilidade
SHORLQtFLRGDJXHUUD6DDYHGUD/DPDVXWLOL]RX´FRPH[WUHPDKDELOLGDGHµ
VXD FRQGLomR GH SUHVLGHQWH GD &RQIHUrQFLD SDUD DGLDU RX GLODWDU DV
discussões, segundo seu interesse1321. A Bolívia, por sua vez, disse
Rodrigues Alves ao negociador paraguaio Gerónimo Zubizarreta, tentava
obter pela diplomacia o que havia buscado infrutiferamente pela guerra e,
dizia o diplomata brasileiro, isso não era aceitável1322.
A postura de distanciamento do Paraguai por parte da Saavedra
/DPDV HP *HQHEUD QR LQtFLR GH  YROWRX D RFRUUHU QD &RQIHUrQFLD
de Paz, levando ao esfriamento nas relações bilaterais. Em Assunção,
SDUWHGDLPSUHQVDID]LDGXUDVFUtWLFDVj$UJHQWLQDFDXVDQGRGHVFRQIRUWR
no governo Justo que se via vítima de injustiça e falta de retribuição ao
apoio militar que dera ao Paraguai durante a guerra. Esse apoio, embora
de conhecimento das diplomacias de diferentes países, fora formalmente
secreto, desconhecido dos cidadãos paraguaios, enquanto aquela postura
era pública, tal qual a ocupação por parte das forças argentinas, a partir
de 1933, de fortins abandonados pelas forças bolivianas em retirada. A
RFXSDomR YLVWD FRPR XPD ´LQYDVmRµ SHOD RSLQLmR S~EOLFD SDUDJXDLD H
pelo próprio Eusebio Ayala, persistira e se ampliara1323.
Enquanto isso, melhoravam sensivelmente as relações entre o
Brasil e o Paraguai nos últimos meses do governo Ayala. Estabeleceu-se
HQWUHRVGRLVSDtVHV´XPDSROtWLFDGRPDLVIUDQFRHtQWLPRHVWUHLWDPHQWR
GHUHODo}HVGHWRGDDHVSpFLHµTXHIRLFRQFHUWDGDHQWUH0DFHGR6RDUHV
e Riart durante as negociações para o cessar-fogo em Buenos Aires.
O presidente Ayala enviou seu Ministro de Educação, Justo Prieto,
FKHÀDQGRXPD'HOHJDFLyQ&XOWXUDO3DUDJXD\DDR5LRGH-DQHLURSDUD
SDUWLFLSDUGDVFRPHPRUDo}HVGRGH6HWHPEURGDWDGDLQGHSHQGrQFLD
EUDVLOHLUDHID]HUFRQWDWRVFXOWXUDLV(VVDPLVVmRDÀUPRX$\DODHUDSDUD
GHPRQVWUDU´SURIXQGRUHFRQKHFLPHQWRDR%UDVLOSHODPDQHLUDFRPTXH
1321
1322

1323

SILVEIRA, pp. 154-155. AYALA para RIVAROLA, Assunção, 28.9.1935, in: RIVAROLA COELLO, Vicente, p. 321.
Gerónimo ZUBIZARRETA para Eusebio AYALA, Buenos Aires, 14.9.1935, in: QUEIROLO, Victor Ayala. Paz del Chaco
(período 15 julio 1935 – 21-I-1936); gestión dr. Gerónimo Zubizarreta. Asunción: Casa Libro, 1976, p. 179.
AYALA para RIVAROLA, Assunção, 13.11.1935, in: Vicente Rivarola COELLO, p. 337.
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conduziu sua política de neutralidade e pelos esforços que fez para que
VHFKHJDVVHjSD]µ1324. Na realidade, estava se articulando, sigilosamente,
´XPD SROtWLFD GH HVWUHLWDPHQWR GH UHODo}HV GH WRGD D HVSpFLHµ HQWUH R
Paraguai e o Brasil, que fora combinada em Buenos Aires, em meados
do ano, pelos chanceleres Macedo Soares e Luís A. Riart. Seu conteúdo
DGTXLULX´PDLRUHVSURSRUo}HVµFRPDPLVVmR3ULHWR1325, durante a qual
ÀFRXDFHUWDGRRHQYLRDR3DUDJXDLGHWpFQLFRVDJUtFRODVEUDVLOHLURVSDUD
FRRSHUDUQDFXOWXUDGHDOJRGmREHPFRPRÀFRXFRPELQDGRLQLFLDUHPVH
os estudos bilaterais para a implementação de programas de cooperação
cultural e de construção de uma conexão ferroviária entre os dois
países1326.
Em setembro de 1935, o general Estigarribia, nomeado há poucos
dias comandante das Forças Armadas paraguaias, recebeu convite do
governo Vargas para visitar o Brasil e, autorizado pelo presidente Ayala,
R DFHLWRX SURQWDPHQWH ´FRP JUDQGH DOHJULDµ 2 FRQYLWH UHSHUFXWLX HP
Assunção de modo favorável e frustrou outros países, especialmente o
&KLOH TXH HVSHUDYDP D GHFODUDomR GR ÀP GD JXHUUD SHOD &RQIHUrQFLD
de Buenos Aires para tomar essa iniciativa. Em dezembro, Estigarribia
enviou foto sua autografada para Macedo Soares, como reconhecimento
pela atuação do chanceler brasileiro na busca da paz no Chaco. Logo
depois, em demonstração concreta da aproximação brasileiro-paraguaia,
em janeiro de 1936, ocorreu o primeiro voo da linha do correio aéreo
militar brasileiro, ligando Assunção ao Rio de Janeiro1327.
O presidente Ayala estava consciente de que Brasil e Argentina
GLVSXWDYDPHQWUHVLSRUXPDPDLRULQÁXrQFLDQR3DUDJXDLSULQFLSDOPHQWH
na área econômica. Ele não considerava que a disputa representasse
ameaça para seu país, pois acreditava que o Paraguai necessitava do
apoio desses dois vizinhos e seria um erro hostilizar o aprofundamento
das correntes comerciais com eles1328.
1324

1325
1326

1327

1328

CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, ofício 9, confidencial, Assunção, 5.3.1937. AEBA, “Correspondência Confidencial
Expedida (1935-1938)”. CARVALHO E SILVA para MACEDO SOARES, ofício 102, Assunção, 17.8.1935. AEBACE, 1935.
No final do Governo Ayala, negociava-se convênios para facilitar a navegação fluvial entre o Mato Grosso e o Paraguai
e estabelecer ligação telegráfica. Também estudava-se a construção de ferrovia unindo os dois países.
CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, of. conf., Assunção, 5.2.1937. AEBACE, 1937.
RELATÓRIO APRESENTADO AO DR. GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL,
PELO DR. JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES, MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, ano 1936, v. 1, p. XVIII. Além de
Justo Prieto, compunham a Delegación Cultural Paraguaya o Dr. Gustavo González, professor na Faculdade de Medicina
em Assunção, e o tenente-coronel Abdón Palácios. Do Rio de Janeiro, eles foram até a cidade de São Paulo, onde fizeram
diferentes visitas, e, daí, partiram de avião para Porto Alegre, como convidados do governo do Rio Grande do Sul, para
assistirem às comemorações do centenário da Revolução Farroupilha. Idem, ano 1935, p. 23.
CARVALHO E SILVA para MACEDO SOARES, of. 117, res., Assunção 1.10.1935. AEBACE, 1935-1938. Carta pessoal de
CARVALHO E SILVA para MACEDO SOARES, Assunção, 15.1.1936. Idem, Ostensivos Enviados, t. II. CARVALHO E SILVA
para MACEDO SOARES, of. s/ n., 24.1.1936. Id.
Eusebio AYALA para Gerónimo ZUBIZARRETA, Assunção, 4.9.1935, in: QUEIROLO, p. 188.
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2XWURWHPDFRODWHUDOj*XHUUDGR&KDFRHUDDRFXSDomRGHIRUWLQV
no Chaco paraguaio pela Argentina. Eusebio Ayala comentou com o
encarregado de negócios brasileiro que não reclamara formalmente contra
esse ato para evitar repercussões na condução da guerra. O presidente
GLVVHTXHGHFODUDGRIRUPDOPHQWHRÀPGRFRQÁLWRWUDWDULDGRDVVXQWR
FRQÀDQGRQDVHULHGDGHHUHVSHLWRFRPTXHD$UJHQWLQDVHPSUHFXPSULUD
seus compromissos internacionais. Em dezembro, porém, Ayala se
FRQYHQFHUD GH TXH ´H[LVWH R SURSyVLWR GH DUUHEDWDUQRV R WHUULWyULR
RFXSDGRSHODVWURSDVDUJHQWLQDVµ1329.
$ &RQIHUrQFLD GH 3D] GHFODURX D JXHUUD WHUPLQDGD HP  GH
RXWXEUR GH  (OD FXVWRX  PLO PRUWRV DR 3DUDJXDL WUrV H PHLR
por cento da população) e uns 125 milhões de dólares, em valores da
época1330, enquanto a Bolívia teve uns 70 mil mortos. Em 21 de janeiro do
DQR VHJXLQWH RV QHJRFLDGRUHV SDUDJXDLR H EROLYLDQR QHVVD &RQIHUrQFLD
DVVLQDUDP D $WD FRQÀUPDQGR DV REULJDo}HV GHFRUUHQWHV GR SURWRFROR
de 21 de junho de 1935 e dispondo a repatriação dos prisioneiros de
guerra. Estes eram, esmagadoramente, soldados bolivianos – uns 20.000
– e seu governo se comprometeu, pelo artigo VIII da Ata, a reembolsar o
Paraguai, em 154.269 libras esterlinas, valor equivalente a 2.800.000 pesos
argentinos pelos gastos paraguaios na manutenção desses prisioneiros. O
governo paraguaio, por sua vez, se comprometeu a indenizar o boliviano
no valor de 22.038 libras esterlinas, pelos gastos com prisioneiros de
guerra paraguaios1331.
Com a paz alcançada nas negociações em Buenos Aires, o exército
paraguaio foi desmobilizado. Antigos combatentes retornaram para casa
HWLYHUDPGLÀFXOGDGHHPVHUHLQWHJUDUjYLGDFLYLOFRPERDSDUWHGHOHV
não dispondo de pensões. Enquanto isso, Estigarribia foi recompensado,
por seu brilhante comando na guerra, com pensão vitalícia de 1.500 pesosRXURSRUPrVHRVRÀFLDLVTXHWLYHUDPDOJXPSUREOHPDFRPHOHQDJXHUUD
foram relegados a postos menores1332.
Eusebio Ayala não teve tempo de colher os frutos da vitória e de
utilizar na paz, a favor do seu país, as qualidades que demonstrara ter
QDFRQGXomRSROtWLFDGDJXHUUD2r[LWRPLOLWDUGR3DUDJXDLPRVWUDUDD
FDSDFLGDGHGHPRELOL]DomRHSHUVLVWrQFLDHPDWLQJLUREMHWLYRVSRUSDUWH
da sua sociedade, o que era promissor na tarefa que se impunha de
modernizar o país nos diferentes aspectos. Por outro lado, causou um malHVWDUHPGLIHUHQWHVVHWRUHVVRFLDLVQmRYHURr[LWRPLOLWDUUHSURGX]LGRQR
1329
1330
1331
1332
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plano diplomático, na medida em que as negociações de paz em Buenos
Aires não resultaram no reconhecimento da soberania paraguaia sobre
todos os territórios de posse de seu Exército. Surgiu, então, o sentimento
GH XPD ´YLWyULD PXWLODGDµ TXH VH UREXVWHFHX QR FRQWH[WR GH XPD
HFRQRPLDIUiJLOHSUHFiULDVÀQDQoDVS~EOLFDVRTXDOH[SOLFDYDDIDOWDGH
respostas do governo, quer ao descontentamento causado pelo aumento
do FXVWR GH YLGD TXHU jV QHFHVVLGDGHV GRV PXWLODGRV GH JXHUUD TXH
recebiam pensões miseráveis1333. Ademais, durante a guerra, o Exército
DPSOLDUDRQ~PHURGHRÀFLDVHWHUPLQDGRRFRQÁLWRHQRFXPSULPHQWR
dos termos do armistício assinado em Buenos Aires, o Governo paraguaio
estava reduzindo os efetivos militares, dispensando-os, o que diminuía
RV FDUJRV GLVSRQtYHLV SDUD HPSUHJDU D RÀFLDOLGDGH (P VtQWHVH ´HUD
impossível contentar a todos, principalmente os ex-combatentes, que se
VHQWLDP RV VDOYDGRUHV GD SiWULDµ1334 ( HVWH VHQWLPHQWR FRUUHVSRQGLD j
realidade, ainda que toda a sociedade paraguaia tenha participado do
esforço de guerra.
O coronel Rafael Franco se colocou como contraponto ao governo,
embora este, contra a opinião do Partido Liberal, o tivesse nomeado diretor
da Escola Militar. Herói de guerra e muito popular, Franco presidia a
Asociación Nacional de ex-Combatientes, fundada em 1935 e que contava com
40 mil veteranos, bem como articulou em torno de si uma frente política
TXHUHXQLDHVWXGDQWHVHLQWHOHFWXDLV(OHLJQRURXDDGYHUWrQFLDVXSHULRU
para que se abstivesse de atividade política, proibida pelos regulamentos
militares, o que levou o comandante em chefe das Forças Armadas, general
Estigarribia, a ordenar sua prisão1335. Franco foi deportado do Paraguai e,
em 9 de fevereiro de 1936, chegou a Buenos Aires, onde fez declarações
sobre a crise política no Paraguai, criticando que o governo Ayala tivesse
aceitado o cessar-fogo no Chaco quando as tropas paraguaias preparavam
uma grande ofensiva, que poderia ter resultado na conquista dos campos
SHWUROtIHURVEROLYLDQRVGH&DPLUtH%R\XLN1336.
Na manhã de 17 de fevereiro de 1936, foi desencadeado o golpe
de Estado contra Eusebio Ayala do qual participaram não apenas excombatentes, mas também a extrema-direita nacionalista da Liga Nacional
Independiente, de Juan Stefanich, e os comunistas. As principais unidades
1333
1334
1335
1336
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do Exército se sublevaram, enquanto o Departamento de Polícia, a
,QWHQGrQFLDGH*XHUUDHD0DULQKDQmRVHFRORFDUDPGRODGRJROSLVWD
mas também não resistiram quando foram bombardeados, somente no
ÀQDO GD WDUGH RFRUUHUDP FRPEDWHV $\DOD KDYLD VH UHIXJLDGR HP XPD
canhoneira fundeada no porto e foi preso pelos golpistas, assim como
o general Estigarribia. De Buenos Aires, preparando-se para retornar a
Assunção, Rafael Franco declarou que a queda de Ayala não era a de um
KRPHPPDVVLPGH´XPUHJLPHLQtTXRTXHHVFUDYL]RXRSDtVGXUDQWH
WULQWDDQRVµ1337.
Escrevendo posteriormente aos acontecimentos, Marcelle Durand
de Ayala, esposa de Eusebio, deu uma explicação banal para o golpe de 16
de fevereiro que, na realidade, não é excludente com o que foi exposto nos
parágrafos anteriores. Segundo ela, o propósito do golpe teria sido o de
VHDSRGHUDUGHUHFXUVRVÀQDQFHLURVS~EOLFRVGRRXURHFRQRPL]DGRSHOR
governo; da indenização que a Bolívia iria pagar ao Governo paraguaio dias
depois, em 9 de março, para liberar os prisioneiros de guerra bolivianos
e, ainda, de vinte milhões de pesos que estavam depositados em Buenos
Aires e seriam trazidos para Assunção. Na análise de Marcelle, a oposição
H[SORURXRGHVFRQWHQWDPHQWRGHVHWRUHVPLQRULWiULRVHGHRÀFLDLVLQTXLHWRV
por seu futuro para apresentar Ayala como ambicioso de poder, de modo
DMXVWLÀFDUVXDGHUUXEDGD'DGRRJROSHRVVROGDGRVIRUDPVDTXHDUDFDVD
de Eusebio Ayala e acharam apenas bananas na geladeira e uma caixa de
YLQKR IUDQFrV SUHVHQWH GH XP DPLJR GH 3DULV1338. A casa do presidente
$\DODHUDVLPSOHV´SDUHFLDYD]LDQmRWLQKDQHQKXPWLSRGHOX[R$VDOD
de visita era comum e normal: constituía seu mobiliário uma mesa, outro
PyYHOGHHVFULWyULRHXPDHVWDQWHFKHLDGHOLYURVHSDSpLVµ1339.
2JROSHGHIHYHUHLURGHFRQVWLWXLVHHPSRQWRGHLQÁH[mRGD
história política paraguaia e seu caráter antiliberal está de acordo com o que
ocorre no resto do mundo. A crise de 1929 e a ascensão dos movimentos
totalitários na Europa acuaram o liberalismo e, nos países sul-americanos,
ocorreu o mesmo. No caso paraguaio, desde 1936, as Forças Armadas se
tornaram o agente político mais importante, posição que mantiveram até
a derrubada do ditador Alfredo Stroessner, em 1989.

1337
1338
1339
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O golpe de Estado de fevereiro de 1936 foi o marco inicial de um
movimento crescente da participação militar como sujeito do processo
político paraguaio. A partir de então, governaram o Paraguai o coronel
Rafael Franco (1936-1937), os generais José Félix Estigarribia (1939 -1940),
Higinio Morínigo (1940-1948) e Alfredo Stroessner, que tomou o poder
em 1954, nele permanecendo até 1989. Esses militares foram intercalados
por sete governantes civis dos quais apenas dois, Félix Paiva (1937-1939)
H )HGHULFR &KDYHV   JRYHUQDUDP SRU SHUtRGR VLJQLÀFDWLYR
mas sempre tendo no elemento militar antes um fator político na
disputa do poder do que o braço armado da defesa das instituições do
Estado. Militares ou civis, esses governantes, variando a intensidade do
entusiasmo, viram na melhora das relações com o Brasil uma forma de
ativar a economia paraguaia e, ainda, de se fortalecerem politicamente.
Todos, porém, estavam conscientes da necessidade de continuar a manter
boas relações com a Argentina, até porque o Brasil as tinha e, embora
agisse para estreitar relações com o Paraguai, este movimento tinha como
limite não confrontar Buenos Aires.

1 – Da incerteza às primeiras iniciativas.
O golpe de Estado que depôs Eusebio Ayala congelou as medidas
concretas previstas para estreitar as relações entre o Brasil e o Paraguai.
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Isso decorreu porque, de um lado, o coronel Franco desconhecia as
negociações entre as administrações Ayala e Vargas e, por outra, porque o
,WDPDUDW\WLQKDG~YLGDVTXDQWRjRULHQWDomRLGHROyJLFDGRQRYRJRYHUQR
paraguaio. Suspeitava-se, em um primeiro momento, que fosse dominado
pelos comunistas e somente após o governo Vargas estar certo de que isso
não ocorria, foi retomada a iniciativa de negociar aquelas medidas.

a) A incerteza franquista
O novo regime paraguaio tinha características e discurso que
permitem incluí-lo, em sua origem, na família ideológica do fascismo1340.
(UDDYHVVRjVOLEHUGDGHVLQGLYLGXDLVHDRSHQVDPHQWROLEHUDORTXHQmR
GHVWRDYDGDWHQGrQFLDQRVGHPDLVSDtVHVGD$PpULFD0HULGLRQDO(VVDV
liberdades estavam acuadas ou questionadas na Argentina, que vivia a
´GpFDGD LQIDPHµ QD %ROtYLD TXH WDPEpP VRIUHULD XP JROSH GH (VWDGR
no Brasil de Getúlio Vargas, que em 1937 instalaria a ditadura do Estado
1RYR H QR 8UXJXDL RQGH D VHJXQGD SUHVLGrQFLD GH *DEULHO 7HUUD IRUD
precedida pelo golpe de Estado de março de 1933.
No poder, o coronel Rafael Franco assumiu o discurso nacionalista,
quer no plano econômico, quer no ideológico. Na economia, promoveu a
intervenção estatal, acusou o capital estrangeiro, basicamente argentino,
de explorador, e, no nível político-cultural, assinou decreto tornando
Francisco Solano López em herói nacional1341. Este ato servia para
demarcar diferenças entre o franquismo e o regime liberal, o qual execrava
RVGpVSRWDVGRVpFXOR;,;UHVSRQVDELOL]DQGRRVSHODRULJHPGHSDUWHGRV
problemas do país, que teriam origem na falta de liberdade.
No plano internacional, o coronel Franco tinha de posicionar-se
sobre as negociações de paz no Chaco e, em Buenos Aires, temia-se que
ele não aceitasse o que já fora acertado. Para evitar que isso acontecesse,
o chanceler Saavedra Lamas coordenou os seis países mediadores da
&RQIHUrQFLDGH3D]HHVWDEHOHFHXFRPRUHTXLVLWRSDUDRUHFRQKHFLPHQWR
GRQRYRJRYHUQRSDUDJXDLRTXHHVWHUDWLÀFDVVHRVDFRUGRVGHGHMXQKR
1340

1341
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de 1935 e de 21 de janeiro de 1936, que determinava a repatriação dos
SULVLRQHLURV GH JXHUUD H Mi IRUD UDWLÀFDGR SHOR &RQJUHVVR SDUDJXDLR
Também gestionou para que a Comissão Internacional da Liga das
Nações, criada para analisar a guerra do Chaco, não tomasse iniciativa
HQTXDQWR QmR KRXYHVVH WDO UDWLÀFDomR )UDQFR HQYLRX WHOHJUDPD DRV
SUHVLGHQWHVGD$UJHQWLQD%UDVLO&KLOH(VWDGRV8QLGRV3HUXH8UXJXDL
protestando por se negarem a reconhecer seu governo. Protesto inútil,
pois o reconhecimento somente ocorreu em 14 de março, após o chanceler
paraguaio Juan Stefanich declarar que o governo Franco honraria os
compromissos internacionais assumidos até então pelo Paraguai1342.
Contudo, pouco depois, em 17 de maio de 1936, também na
Bolívia, houve golpe de Estado, dado pelos coronéis David Toro e Germán
Bush. Os novos governos do Paraguai e da Bolívia adotaram posições
mais intransigentes, movidos pela mística dos sacrifícios da guerra,
LPRELOL]DQGRD&RQIHUrQFLDGH3D]GH%XHQRV$LUHV1RÀQDOGHHP
´QDGDµVHKDYLDDYDQoDGRQDVQHJRFLDo}HVGHSD]1343.
O representante brasileiro no Paraguai, Carvalho e Silva, estava
fora do país, de licença, no momento do golpe. Retornou a Assunção e, em
movimento coordenado com os representantes diplomáticos dos outros
países mediadores, em 14 de março, apresentou nota ao chanceler Juan
Stefanich, reconhecendo o novo governo. Anteriormente, apenas o México
e Cuba haviam feito o reconhecimento1344.
O destino parecia boicotar o estreitamento de relações entre
o Brasil e o Paraguai. Em 1930, a deposição do presidente Washington
Luís abortara movimento nesse sentido e, em 1936, isso se repetia
com a derrubada de Eusebio Ayala. Os novos ocupantes do poder em
Assunção desconheciam as negociações nesse sentido e o Itamaraty
não as apresentaria por suspeitar ser comunista a orientação ideológica
GR JRYHUQR GH 5DIDHO )UDQFR 1D UHDOLGDGH HVWD QmR HVWDYD GHÀQLGD
pois os seguidores de Franco não estavam organizados em um partido,
FRP SURJUDPD GHÀQLGR H DGHPDLV ID]LDP SDUWH GR JRYHUQR FRUUHQWHV
políticas de diferentes orientações ideológicas, desde os colorados, saindo
de um prolongado ostracismo, até o Partido Comunista, que deixou a
clandestinidade e se tornou legal. Essa diversidade ideológica tinha como
EDQGHLUDFRPXPRyGLRDRSRGHUROLJiUTXLFROLEHUDORTXHIRUDVXÀFLHQWH
para chegar ao poder, mas não o era para criar um programa de governo
factível para administrar o país. Houve, sim, disputa entre esses diferentes
1342
1343
1344

REZZO; FIGALLO, pp. 303-304.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, referente ao ano de 1936, p. 8.
CARVALHO E SILVA para MACEDO SOARES, of. 32, Assunção, 16.3.1936. AEBA, Correspondência Enviada, 1936, t. II.

423

FRANCISCO DORATIOTO

JUXSRV SROtWLFRV SDUD ID]HU FRP TXH VHXV PRGHORV ´UHYROXFLRQiULRVµ
fossem adotados pelo governo1345.
Sobre o governo de Rafael Franco, havia demandas reprimidas
GD VRFLHGDGH SDUDJXDLD 3DUD D /HJDomR EUDVLOHLUD HOH WHULD ´TXH ID]HU
PLODJUHµ SDUD REWHU UHFXUVRV TXH DWHQGHVVHP DR DXPHQWR GRV JDVWRV
S~EOLFRVGHFRUUHQWHVGDV´SURPRo}HVHPPDVVDµTXHÀ]HUDQR([pUFLWRH
do aumento das pensões a mutilados, viúvas e órfãos de guerra. Também
WLQKDGHHQIUHQWDUDVFRQVHTXrQFLDVGDVHFDTXHDWLQJLUDRSDtVTXHEUDQGR
a produção agrícola e comprometendo as exportações. Na análise do
UHSUHVHQWDQWHEUDVLOHLURHP$VVXQomRRFRURQHO)UDQFRHUDXP´VROGDGR
YDORURVRHGLJQRFKHLRGHERDYRQWDGHµPDVGHVFRQKHFLDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDHVHTXHUGLVSXQKDGHDVVHVVRUHVFRPHVWHFRQKHFLPHQWRjH[FHomR
de Juan Stefanich e de Gomes Freire Esteves. Para Carvalho e Silva:
O que não resta dúvida, porém, é que pesam sobre os ombros do coronel
Franco, se não conseguir realizar os seus desejos, a tremenda responsabilidade
GHVHWHUDQWHSRVWRVHPPRWLYRVGHRUGHPWUDQVFHQGHQWHjPDUFKDYLWRULRVD
do seu país no caminho da paz e do progresso, para fazer retroceder ao
SHUtRGRQHIDVWRTXHSDUHFLDHVWDUGHÀQLWLYDPHQWHDIDVWDGRGDVUHYROXo}HV
sucessivas, de caudilhismo e de maior miséria1346.

Pelo decreto 152, de 10 de março de 1936, o governo Franco impôs a
LGHQWLÀFDomRGD5HYROXomRGH)HYHUHLURFRPR(VWDGRSURLELXDVDWLYLGDGHV
de caráter político e sindical, bem como suspendeu o funcionamento dos
partidos políticos. Essas medidas descontentaram setores da sociedade
paraguaia e praticamente de toda a imprensa, marcando o início da perda
de popularidade do novo governo, ainda mais que a falta de liberdade foi
XPDGDVMXVWLÀFDWLYDVSDUDRJROSHGRPrVDQWHULRU1347. Franco criou outra
fonte de descontentamento ao assinar o decreto-lei 1060, em 5 de maio,
TXH FULRX R &RQVHOKR GH 5HIRUPD $JUiULD SDUD GHÀQLU DV SURSULHGDGHV
TXH VHULDP H[SURSULDGDV SDUD HVVD ÀQDOLGDGH DPHDoDQGR ODWLI~QGLRV
inclusive aqueles de propriedade de estrangeiros.
$ /HJDomR EUDVLOHLUD LGHQWLÀFDYD D WHQGrQFLD ´DFHQWXDGDPHQWH
HVTXHUGLVWDµ QDV UHIRUPDV SURPHWLGDV QR LQtFLR GR JRYHUQR
interpretando-as como forma de Franco obter apoio de operários e
1345

1346
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FDPSRQHVHV SDUD D RUJDQL]DomR GH XP SDUWLGR SROtWLFR RÀFLDOLVWD (VWH
também seria o motivo do governo demitir os funcionários públicos liberais
²HPHVPRSUHQGrORV²VXEVWLWXLQGRRVSHORVTXHRDSRLDYDP1348. A relação
de Franco com os esquerdistas não era tranquila, pois se eram aliados
no antiliberalismo e nos pleitos sociais, por outro lado, posicionavam-se
contra o nacionalismo e eram céticos em relação aos apelos patrióticos,
FRPR WLQKDP GHPRQVWUDGR FRP VXDV FUtWLFDV j *XHUUD GR &KDFR1349.
)UDQFR IRL REULJDGR D S{U ÀP D HVVD DPELJXLGDGH HP UHODomR j
esquerda paraguaia, apenas cinco dias depois da assinatura da Lei de
Reforma Agrária. O comandante do Exército, coronel Federico Smith,
vinha sendo pressionado por subordinados para uma ação repressiva
contra os comunistas. Os militares tinham informações exageradas de
TXH R ´soviet GD ORFDOLGDGH GH &DD]DSiµ FRQWDYD FRP TXDWUR RX FLQFR
mil homens e teria conseguido impor-se na região, havendo rumores
que marchariam sobre Assunção. Smith pleiteou o afastamento dos
líderes esquerdistas do governo e foi atendido, com o governo impondo
medidas severas, como a prisão de Francisco Gaona, que nesse momento
WUDEDOKDYDQDFRQVWLWXLomRGRRÀFLDOLVWD3DUWLGR1DFLRQDO5HYROXFLRQiULR
e de outros sindicalistas1350. Ativistas políticos tidos como de esquerda
foram deportados para Corrientes, enquanto o ministro da Educação e
Justiça, Jover Peralta, de esquerda, foi pressionado a se demitir. Reagindo,
a Confederación General de Trabajadores convocou greve geral em 12 e 13
de maio, que foi reprimida pela polícia, havendo enfrentamentos armados
em Assunção. As autoridades franquistas aproveitaram a situação
para também expulsar do país antigas lideranças do Partido Liberal. O
governo Franco teria assumido postura francamente anticomunista,
após desarticular um plano de golpe de Estado, que visava colocar no
poder um triunvirato, composto por dois civis e pelo coronel Smith, que
QHOHSHUPDQHFHULDDSHQDVSRUXPPrV6HULD´WHPSRVXÀFLHQWHSDUDGDU
FDER DR FRPXQLVPRµ H SHUPLWLU D IRUPDomR GH XP JRYHUQR SURYLVyULR
FKHÀDGR SHOR JHQHUDO (VWLJDUULELD1351. O golpe foi abortado, mas seu
REMHWLYRSDUFLDOPHQWHDOFDQoDGRDRGHVHQFDGHDUDUHSUHVVmRRÀFLDOFRQWUD
a esquerda.
Nos meses seguintes, a governabilidade do Paraguai continuou
em xeque pelos boatos de conspirações, pela falta de administradores
1348
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capazes para executar as reformas sociais e pela carestia da vida. Em
agosto, o coronel Franco adotou postura mais conciliatória, para obter
a colaboração de alguns políticos liberais, o que foi interpretado por
&DUYDOKRH6LOYDFRPRWHQWDWLYDGHUHGX]LUDVSURSRUo}HVGR´GHVDVWUHµ
GHVVDVLWXDomRRXHQWmRGH´UHSDUWLUDVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHGHYHULDP
SHVDU H[FOXVLYDPHQWH VREUH VHXV RPEURVµ1352. A cooptação de políticos
liberais por Franco fracassou, mas a tentativa descontentou os colorados,
cujo representante no governo, Bernardino Caballero, se demitiu do cargo
de ministro da Agricultura, após divergir de Juan Sefanich. Em seguida, o
Partido Colorado se retirou da Associação Nacional de Ex-Combatentes,
braço político do governo Franco. Este, talvez para tentar distender a
situação, autorizou que Eusebio Ayala e o general Estigarribia, que se
encontravam presos, partissem do país, com destino a Buenos Aires1353.
Passados seis meses da administração franquista, o representante
brasileiro em Assunção fazia um balanço negativo. Escreveu ao Itamaraty
que o Paraguai estava:
3REUHTXDVHIDPLQWRHGHVXQLGR*RYHUQDGRSRUXPDIDFomRTXHQRGL]HU
popular, cabe toda dentro de um bonde e policiado por forças armadas
incapazes de reação, porque, embora desiludidas, são as responsáveis diretas
do estado de coisas, e não querem lançar o país em um período de revoluções
VREUHUHYROXo}HVWDQWRPDLVSRUTXHVHQWHPDH[LVWrQFLDGHXPLQLPLJRTXH
podem vir a ser chamadas para combater e que é o comunismo1354.

1R ÀQDO GH  D VLWXDomR SROtWLFD VH DJUDYDUD (P RXWXEUR R
governo proibiu as atividades do Partido Comunista paraguaio e seu líder,
Oscar Creydt, foi aprisionado na remota prisão militar de Peña Hermosa.
A intranquilidade social persistia e a greve declarada pelos empregados
de bondes tinha sido reforçada com a adesão dos ferroviários, o que levou
o governo a militarizar esses serviços de transporte1355.
Simultaneamente, o presidente Franco buscou satisfazer os
nacionalistas, sua principal base de apoio político. Mandou trazer de
Cerro Corá o que seriam os restos mortais de Francisco Solano López1356,
1352
1353

1354
1355
1356

Idem, of. 109, res., e 127, conf., Assunção, respectivamente 23.7 e 21.8.1936. Ibidem.
Id., oficios res. 109 e confidenciais 127, 128, 135, 136 e 143, Assunção, respectivamente: 23.7; 21.8; 28.8; 4.9; 11.9
e 18.9. Ibid.
Id., of. 147, conf., Assunção, 25.9.1936. Ibid.
Id, of. 151 e 169, Assunção, respectivamente 9.10 e 25.11.1936. Ibid.
Conforme BREZZO e FIGALLO (p. 312-313): “La Legación argentina descreyó que los restos hallados por el gobierno de
Franco fueran los del mariscal. Todas las búsquedas realizadas en los años posteriores de la Guerra Grande resultaron
infructuosas, incluso las de madame Lynch y su hijo Enrique López. De suerte que el pueblo paraguayo estaba convencido
que habiéndose enterrado el cadáver del mariscal López en una fosa de muy poca profundidad, situada entre los 80 y
100 metros de la orilla del río Aquidabán, a causa de las crecientes periódicas, estos restos habían sido llevados por las
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que fora declarado herói nacional, e depositá-los, em 12 de outubro de
1936, no Panteón de los Héroes. Para evitar manifestações nacionalistas
que se esperava para a ocasião, nesse dia, se ausentaram da capital
os representantes argentinos e brasileiro, bem como o Arcebispo de
Assunção, Juan Sinforiano Bogarín. Este não era simpático ao evento, pois
López fora excomungado por ter mandado fuzilar o bispo dessa capital
e padres, durante a guerra contra a Tríplice Aliança. Contudo, a Legação
brasileira não interpretou como moderados, sem conteúdo xenofóbico, os
discursos pronunciados na cerimônia no Panteón1357.
No segundo semestre de 1936, o governo argentino tornou-se
mais crítico com o governo de Rafael Franco. José Casado, investidor no
3DUDJXDL LQIRUPRX jV DXWRULGDGHV GH %XHQRV $LUHV VREUH GLÀFXOGDGHV
que enfrentavam os capitais argentinos no país guarani, como as greves e
o risco de expropriações. Já a poderosa Compañia Argentina de Navegación
suspendeu, em outubro, seu serviço de vapores rápidos entre Buenos
$LUHVH$VVXQomRGHYLGRDRTXHFODVVLÀFDYDGHDUELWUDULHGDGHVSRUSDUWH
da Prefeitura Marítima do porto da capital paraguaia. Os capitalistas
argentinos com investimentos no Paraguai estavam alarmados, o que,
escreveu mais tarde Stefanich, os levou a se aproximarem dos liberais
paraguaios exilados na Argentina1358.
O governo brasileiro, por sua vez, fez caminho inverso ao do
argentino e melhorou as relações com Franco. Este, pouco depois de
instalado no poder, solicitou ao Brasil o envio de técnicos agrícolas ao
Paraguai, mas não obteve resposta. Em seguida, pediu que militares
paraguaios fossem aceitos na Escola de Aviação Militar no Rio de Janeiro,
no que também não foi atendido, porque o ano escolar já estava avançado.
Ademais, respondeu o governo brasileiro, essa Escola participara
do levante comunista no ano anterior e, embora a situação estivesse
normalizada, ainda não estavam concluídos os inquéritos militares.
Passados dois meses, foi autorizada a matrícula dos militares paraguaios
nessa instituição, para o ano letivo seguinte1359.

1357

1358
1359

aguas, con lo que se había perdido el rastro de la precipitada e improvisada tumba”. Sobre o significado da revisão da
figura histórica de Francisco Solano López ver, nesse livro, o capítulo “La Argentina y el nacionalismo paraguayo”.
CARVALHO E SILVA para MACEDO SOARES, of. 154, 134 e 164, respectivamente 16.10, 3.9 e 13.11.1936. AEBA –
Correspondência Enviada, 1935-1938. BREZZO; FIGALLO, pp. 312-313. O Decreto-Lei n° 66, de 1º. de março de 1936,
redigido por Gómes Freire Esteves, declarou “Héroe nacional sin ejemplar al Mariscal presidente de la República del
Paraguay don Francisco Solano López. Outro decreto, de 14 de setembro desse mesmo ano, declarou Próceres beneméritos
de la nación al doctor Gaspar Rodríguez de Francia, a don Carlos Antonio López e al mariscal Francisco Solano López”.
BREZZO ; FIGALLO, p. 329.
CARVALHO E SILVA para MACEDO SOARES, of. 55, conf. e of. 81, res., Assunção, respectivamente 23.4 e 11.6.1936.
AEBA – Correspondência Enviada, 1935-1938.

427

FRANCISCO DORATIOTO

(PMXOKRGHFRPRÀPGR(VWDGRGH*XHUUDHQWUHR3DUDJXDL
H D %ROtYLD R JRYHUQR EUDVLOHLUR VROLFLWRX j &KDQFHODULD SDUDJXDLD TXH
fossem retomadas as atividades da Comissão Mista de demarcação
fronteiriça1360 (P SRXFR PDLV GH XP PrV 6WHIDQLFK QmR Vy LQVWDORX D
Comisión Paraguaya Demarcadora de Límites con Brasil, como também
manifestou para Carvalho e Silva o interesse na construção de uma ferrovia
ligando os dois países. Em outubro, esse diplomata foi chamado ao Rio de
Janeiro para que o chanceler Macedo Soares acertasse com ele a postura
do governo brasileiro quanto a Franco. Em setembro, o encarregado de
QHJyFLRVSDUDJXDLRQR5LRGH-DQHLUR*DWWLFRPXQLFRXjVDXWRULGDGHV
brasileiras as garantias de que seu governo não era comunista. O
chanceler Macedo Soares concluiu, erroneamente, que o governo Franco
´WXGRIDUiSDUDIRUWDOHFHUDGHPRFUDFLDOLEHUDOµHDXWRUL]RX&DUYDOKRH
6LOYD D H[DPLQDU DOWHUQDWLYDV SDUD ´FRQGX]LU j DSUR[LPDomR TXH WDQWR
TXHUHPRVHQWUHR%UDVLOHR3DUDJXDLµ6HULDPRIHUHFLGDVDVPHGLGDVGH
cooperação que haviam sido planejadas com Eusebio Ayala, mas sua
H[HFXomR HVWDULD FRQGLFLRQDGD j ´ERD YRQWDGHµ GR JRYHUQR )UDQFR HP
RIHUHFHU SURSRVWDV QD &RQIHUrQFLD GH 3D] HP %XHQRV $LUHV SDUD VH
DOFDQoDUDVROXomRGHÀQLWLYDGDTXHVWmRGR&KDFR1361.
Carvalho e Silva retornou a Assunção, no início de novembro, com
um programa completo de cooperação para ofertar. Comunicou a Franco
e a Stefanich da disposição do governo Vargas em construir a conexão
IHUURYLiULDEUDVLOHLURSDUDJXDLD8PUDPDOGDIHUURYLD1RURHVWHGR%UDVLO
partiria de Campo Grande chegando a Ponta Porã, na fronteira, onde se
FRQHFWDULD HP 3HGUR -XDQ &DEDOOHUR j HVWUDGD GH IHUUR SDUDJXDLD TXH
iria até Horqueta, pois esta localidade já contava com ligação ferroviária
até Concepción. O diplomata também informou que o Brasil aceitaria
alunos paraguaios não só na Escola Militar de Aviação, mas, também,
nas escolas militares do Exército e da Marinha. Ofereceu vagas para
estudantes paraguaios frequentarem cursos superiores de agropecuária,
nas faculdades de Piracicaba e Viçosa. Ademais, o governo brasileiro
SURS{VLQVWDODUDJrQFLDGR%DQFRGR%UDVLOHP$VVXQomRHRIHUHFHXXP
porto franco para o comércio externo paraguaio no litoral paulista, em
Santos. Este poderia ser utilizado graças ao prolongamento até Pedro Juan
Caballero, da ferrovia existente entre Assunção e Horqueta, de onde os
1360
1361

Memorandum apresentado ao Ministerio de Relaciones Exteriores paraguaio, Assunção, 23.7.1936. Idem.
MACEDO SOARES para CARVALHO E SILVA, tel. 64, Rio de Janeiro, 24.9.1936. AEBA, Livro de Registro – Telegramas
2.6.36-30.12.38. CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, of. 9, conf., Assunção, 5.2.1937 AEBA, Correspondência confidencial
expedida 1935-1938.
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vagões paraguaios, por meio de conexões, alcançariam essa cidade no
OLWRUDODWOkQWLFR$VRIHUWDVIRUDPUHFHELGDVFRP´HQWXVLDVPRµSRU)UDQFR
e Stefanich, sendo que este repetiu seus elogios a essas iniciativas em
encontro que teve com Macedo Soares, em Buenos Aires, por ocasião das
negociações para a paz no Chaco1362. Macedo Soares representava o Brasil,
mas deixara o cargo de Chanceler, pois iria assumir, depois dessa missão,
o cargo de ministro da Justiça, o que ocorreu em 3 de junho de 1937. Foi
sucedido no Itamaraty pelo embaixador Mário de Pimentel Brandão,
diplomata de carreira.
As ofertas de Vargas eram um alívio geopolítico para a
administração de Franco, tendo em vista que pouco antes, em 24 de
novembro de 1936, o chanceler boliviano, Enrique Finot, assinara com o
JRYHUQR EUDVLOHLUR GRLV SURWRFRORV 8P GHOHV HUD SDUD UHDOL]DU R HVWXGR
dos problemas relativos ao aproveitamento e exportação do petróleo
boliviano e, outro, criava comissão mista brasileiro-boliviana para estudar
o estabelecimento de comunicação terrestre entre os dois países1363. A
aproximação brasileira da Bolívia poderia ter, ainda que marginalmente,
repercussão favorável a esta nas negociações de paz em Buenos Aires. Essa
potencial repercussão foi, porém, anulada pelas propostas da diplomacia
brasileira a Franco, pois tratavam o Paraguai em condições de igualdade
com seu rival andino. Em Buenos Aires, a delegação paraguaia manteve a
posição de não abrir mão do território ocupado militarmente no Chaco e
HYLWDUFRQFHGHUj%ROtYLDXPSRUWRQRULR3DUDJXDLHQTXDQWRDGHOHJDomR
boliviana reivindicava ambos, procurando obter pela diplomacia o que
QmRFRQVHJXLUDSHODVDUPDV$WHQWRjYLQFXODomRHQWUHD%ROtYLDHR%UDVLOR
governo da Argentina assinou acordo estabelecendo ligação ferroviária do
país com o vizinho andino, por meio do traçado Villa Montes-Boyuíbe1364,
TXHDÀQDOQmRFKHJRXDVHUFRQFUHWL]DGR
Aproveitando a oferta brasileira, Stefanich solicitou a matrícula de
RÀFLDLVGR([pUFLWRSDUDJXDLRHPFXUVREUDVLOHLURGHDSHUIHLoRDPHQWR
em infantaria, pedido que foi atendido. Em abril de 1937, o ministro
paraguaio no Rio de Janeiro, Ramirez, ex-delegado nas negociações de
Buenos Aires, assinou com o governo brasileiro a criação de comissões
para o estudo de iniciativas concretas para estreitar as relações entre os
1362
1363
1364

CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, idem.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, referente ao ano de 1936, p. 16.
CISNEROS, Andrés; ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina. Buenos
Aires: CARI/Nuevohacer, 1999, t. IX (1930-1943), p. 239.
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dois países. Em 12 de julho, em cerimônia que contou com a presença
de todos os ministros paraguaios, Carvalho e Silva condecorou Rafael
)UDQFR FRP D *Um &UX] GR &UX]HLUR GR 6XO PDLRU KRQUDULD RÀFLDO
brasileira. Na ocasião, outras autoridades paraguaias receberam essa
condecoração, em graus hierárquicos menores, comprovando o caráter
amistoso das relações bilaterais1365.
A situação política interna paraguaia permanecia tensa. Havia
boatos de revolução que deixaram Franco apreensivo a ponto de, em
abril, deportar do país políticos liberais e, mesmo, o ex-ministro da
Agricultura, o colorado Bernardino Caballero. Em julho, foi deportado
Gomes Freire Esteves, também ex-ministro, o que demonstrava como o
governo sentia-se inseguro e, ainda, como era reduzida sua base de apoio
SROtWLFR(PGHDJRVWRXPDUHYROWDPLOLWDUS{VÀPDRJRYHUQR1366.
$ TXHGD GH )UDQFR UHVXOWRX GH GRLV IDWRUHV 8P GHOHV IRL R GH
permitir que a Liga Nacional Independiente monopolizasse o exercício do
poder, marginalizando os demais setores políticos que o haviam apoiado
no início do governo. Outro foi o descontentamento entre militares
TXDQWR jV SRVLo}HV SDUDJXDLDV QDV QHJRFLDo}HV GH SD] VREUH R &KDFR H
foi determinante para estes se rebelarem o fato de Franco ter aceito, em
meados de 1937, as pressões do chanceler Stefanich para transferir mais
XQLGDGHVGR([pUFLWRSDUDR&KDFR$MXVWLÀFDWLYDSDUDWDQWRHUDDGHKDYHU
QRYDDPHDoDEROLYLDQDPDVDÀQDOLGDGHUHDOHUDDGHDIDVWDURVPLOLWDUHV
GDFDSLWDOUHGX]LQGRVXDLQÁXrQFLDSROtWLFDHQRVPHVHVVHJXLQWHVHOHV
se deram conta disso. Em 10 de agosto, o comandante das tropas do
Chaco, coronel Ramón Paredes, que se encontrava em Assunção, intimou
o presidente a demitir Stefanich e, ao não ser atendido, desencadeou o
PRYLPHQWR TXH GHS{V )UDQFR QR GLD  GHVVH PrV1367. Em meio a esses
acontecimentos, escreveu o representante brasileiro em Assunção,
3DUHGHV´GL]DEHUWDPHQWHTXHRVUHYROXFLRQiULRVHVWmRDJLQGRFRPPXLWR
GLQKHLUR UHFHELGR GD $UJHQWLQDµ (VVD LQIRUPDomR IRL FRQÀUPDGD GLDV
GHSRLVSHOR,WDPDUDW\SRU´YiULDVIRQWHVµ1368.

1365

1366

1367
1368

CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, of. 9 e 35, confidenciais, e 52, Assunção, 5.2, 30.4 e 12.7.1937, respectivamente.
AEBA, Correspondência confidencial expedida 1935-1938. Idem, of. 52, Assunção, 12.7.1937. Ibidem, 1937, t. I.
Id., of. 28, 62, 65 e 75, confidenciais, Assunção, respectivamente 2.4, 30.7, 6.8 e 13.8.1937. Ibid., Correspondência
confidencial expedida 1935-1938.
BREZZO; FIGALLO, pp. 331-332.
CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, tel. 42, Assunção, 15.8.1937. AEBA, Livro de Registro – Telegramas 2.6.36-30.12.38,
v. 7. BRANDÃO para CARVALHO E SILVA, tel. 50, Rio de Janeiro, 26.8.1937. Idem.
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b) Os primeiros acordos
$ PXGDQoD SUHVLGHQFLDO IRL WUDQTXLOD QmR KRXYH UHVLVWrQFLD DR
JROSHH)UDQFRQmRVRIUHXUHVWULomRjVXDOLEHUGDGHSHVVRDO$LQGDDVVLP
ele decidiu se exilar, partindo dias depois para Buenos Aires, juntamente
com Juan Stefanich. Os militares que o depuseram escolheram o liberal
)pOL[3DLYDSDUDRFXSDUSURYLVRULDPHQWHD3UHVLGrQFLDFXMRJRYHUQRIRL
reconhecido pelo Brasil em 19 de agosto. Paiva era jurista respeitado, fora
vice-presidente da República (1920-1921) e ministro várias vezes, tinha
´WHQGrQFLD DUJHQWLQLVWDµ VHJXQGR D /HJDomR EUDVLOHLUD H HVWDULD SRXFR
disposto a uma aproximação com o Brasil. A favor desta, porém, havia
´JUDQGHQ~PHURGHRÀFLDLVPLOLWDUHVµYLQFXODGRVDRJHQHUDO(VWLJDUULELD
TXH YLDP QHOD ´D ~QLFD SRVVLELOLGDGH GR 3DUDJXDL SRGHU SURJUHGLU H
OLEHUWDUVH GR MXJR DVÀ[LDQWH GD $UJHQWLQDµ $ HVVD DSUR[LPDomR VH
RSXQKDDGLSORPDFLDGH6DDYHGUD/DPDVTXHXWLOL]DYDD&RQIHUrQFLDGH
Paz para defender os interesses argentinos no Paraguai1369.
Cecilio Báez, novo chanceler paraguaio, visitou a Legação brasileira,
na qual conversou durante noventa minutos com Carvalho e Silva. Na
FRQYHUVD R FKDQFHOHU FRPHQWRX TXH ´R HJRtVPR DUJHQWLQR WHP FULDGR
GLÀFXOGDGHVDR3DUDJXDLFDGDYH]TXHRVSURFXUDUHVROYHUµDFUHVFHQWDQGR
que isso não deveria impedir os governos paraguaio e brasileiro de
WUDWDUHPGHVHXVLQWHUHVVHVP~WXRV´FRPÀUPH]Dµ3DUD%iH]DSROtWLFD
LQWHUQDFLRQDODUJHQWLQDHUD´H[LELFLRQLVWDµWDOYH]UHVXOWDGRGD´YDLGDGH
SHVVRDOµ GR FKDQFHOHU 6DDYHGUD /DPDV 2 UHSUHVHQWDQWH EUDVLOHLUR ÀFRX
FRP D LPSUHVVmR GH TXH R JRYHUQR 3DLYD RX ´DR PHQRVµ VHX PLQLVWUR
das Relações Exteriores, estava disposto a continuar a aproximação com
o Brasil1370.
A queda de Franco permitiu aos liberais exilados retornarem ao
Paraguai. Durante a gestão de Paiva, houve modernização do liberalismo
paraguaio, que abandonou o tradicional individualismo e a liberdade
econômica total, para defender um Paraguai forte, independente política
e economicamente1371. Contudo, os liberais continuavam divididos nas
FRUUHQWHVVXUJLGDVDRÀQDOGRJRYHUQR(XVHELR$\DODTXDQGR=XEL]DUUHWD
H5LDUWGLVSXWDUDPDLQGLFDomRGDFDQGLGDWXUDGR3DUWLGR/LEHUDOjVXFHVVmR
presidencial. Paiva tentou reconciliá-los, mas fracassou, pois ambos já se
1369

1370
1371

Conforme o representante brasileiro, Saavedra Lamas enviara a Assunção “mais um agente confidencial, o Ministro
Valenzuela, com os recados e ameaças demais conhecidas e que tanto têm contribuido para a instabilidade dos últimos
governos”. CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, of. 84, conf., Assunção, 26.8.1937. AEBA, Correspondência confidencial
expedida 1935-1938.
Idem, of. 92, res., Assunção, 11.9.1937. Ibidem.
BREZZO ; FIGALLO, p. 334.
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HQFRQWUDYDP HP ´OXWD DEHUWDµ SHOR SRGHU ,VVR HUD SHULJRVR QD DQiOLVH
da Legação brasileira, pois desviava a atenção do eventual surgimento de
DUWLFXODo}HVSDUDGHS{ORSRURÀFLDLVIUDQTXLVWDVGHPHQRUJUDGXDomR
das Forças Armadas1372.
A primeira dessas articulações ocorreu em 7 de setembro,
quando o coronel Federico W. Smith e o tenente Julio Jara se rebelaram,
apoiados por grupos de veteranos da Guerra do Chaco, de outros
militares e de estudantes, e exigiram a volta de Rafael Franco ao poder.
O golpe fracassou, mas, em 2 de novembro, novo levante militar, em
&RQFHSFLyQ OHYRX j GHFODUDomR GR (VWDGR GH 6tWLR H R JRYHUQR S{V
ÀP j VXEOHYDomR JUDoDV DR DSRLR TXH WHYH GDV IRUoDV GR ([pUFLWR QR
Chaco1373. Paiva mantinha-se no poder devido ao apoio dos militares que
depuseram Franco e se tornaram os verdadeiros senhores da situação,
pois não planejavam retornar aos quartéis, até que o Paraguai estivesse
no que consideravam ser a normalidade. Desejavam que o país tivesse
XP ´JRYHUQR IRUWHµ TXH QmR GHYHULD VHU RFXSDGR H[FOXVLYDPHQWH
pelos liberais e, inclusive, vetaram a realização de eleições imediatas
porque, das organizações partidárias, somente o Partido Liberal estava
organizado e, portanto, seria o vitorioso1374.
1HVVDV FLUFXQVWkQFLDV R JRYHUQR 3DLYD GHX FRQWLQXLGDGH jV
negociações de paz em Buenos Aires. No dia 9 de outubro, partiu para
essa capital a delegação paraguaia, composta por Gerónimo Zubizarreta,
TXH D FKHÀDYD H (IUDLP &DUGR]R HQTXDQWR R RXWUR LQWHJUDQWH +LJLQR
Arbo, lá já se encontrava. Antes de partir, Zubizarreta e Cardozo
estiveram com Carvalho e Silva, o qual concluiu, da conversa, que a
posição paraguaia seria menos intransigente nas negociações, pois ambos
OKHGLVVHUDPTXHR3DUDJXDLUHVSHLWDULDRDFRUGRSDUDÀVFDOL]DomRGDiUHD
VHSDUDQGRRVH[pUFLWRVSDUDJXDLRHEROLYLDQRHVROLFLWDULDDSHQDV´OLJHLUDV
PRGLÀFDo}HVµ1375.
Para Cecilio Báez, a demora das negociações de Buenos Aires
resultava do tempo perdido com discussões inúteis. Responsabilizava
mediadores que, em lugar de concentrar sua atenção na busca da paz,
defendiam seus interesses junto aos dois países litigantes, como a
pretensão da Argentina de obter uma concessão ferroviária até Santa
Cruz de la Sierra. Ao enviar esses comentários ao Itamaraty, Carvalho e
1372

1373
1374

1375

CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, of. 103, conf., Assunção, 8.10.1937. AEBA, Correspondência confidencial expedida
(1935-1938).
WARREN, Harris Gaylord. Paraguay: revoluciones y finanzas. Asunción: Servilibro, 2008, p. 362.
CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, of. 116, 152 e 128, conf., Assunção, respectivamente 12.11, 24.12 e 26.11.1937.
AEBA, Correspondência confidencial expedida 1935-1938.
Idem.

432

ANOS DECISIVOS (1936-1954)

Silva lembrou que no passado o Brasil agira para evitar essa concessão, se
SUHFDYHQGRTXHYLHVVHDKDYHUXPFRQÁLWRGHLQWHUHVVHVFRPD$UJHQWLQD
na região amazônica1376.
As relações entre os governos Paiva e Vargas eram amistosas. Em
novembro de 1937, Luís A. Riart foi nomeado representante paraguaio
QR5LRGH-DQHLUR1HVVHPHVPRPrVRJRYHUQRSDUDJXDLRFRPXQLFRXD
/HJDomREUDVLOHLUDDLQWHQomRGHFRQVWUXLUXPD´HVWUDGDPRGHUQDµOLJDQGR
$VVXQomR j IURQWHLUD FRP R %UDVLO QD DOWXUD GH )R] GR ,JXDoX RQGH VH
conectaria com o sistema viário brasileiro. A opinião pública paraguaia se
FRQYHQFHUD´SRXFRDSRXFRµGDQHFHVVLGDGHGHHVWDEHOHFHUFRPXQLFDo}HV
WHUUHVWUHV FRP R %UDVLO GH PRGR D OLEHUDU R 3DUDJXDL GD GHSHQGrQFLD
´DVÀ[LDQWHµGR5LRGD3UDWD$HVVDDOWXUDMiHVWDYDFRQVROLGDGDDOLJDomR
aérea entre Assunção e Rio de Janeiro, sendo realizada, no começo de
dezembro, a centésima viagem regular do avião do Correio Militar
brasileiro entre as duas capitais1377.
Em visita de trabalho a Arturo Bray, chefe da Polícia de Assunção,
&DUYDOKRH6LOYDGLVVHOKHKDYHUQHFHVVLGDGHGHVWHWHU´XPHQWHQGLPHQWR
GLUHWRµ FRP VHX FROHJD GR 5LR GH -DQHLUR R FDSLWmR )LOLQWR 0XOOHU
Argumentou que, desse modo, os dois chefes de polícia seriam mais
HÀFLHQWHV HP VXDV DWLYLGDGHV ´VHP R LQFRQYHQLHQWH GH SDSHOyULRµ1378.
1D FRUUHVSRQGrQFLD GLSORPiWLFD GH &DUYDOKR H 6LOYD QHVVH SHUtRGR Ki
UHIHUrQFLDVUHJXODUHVDMXGHXVHFRPXQLVPRjVYH]HVUHODFLRQDQGRDPERV
o que era sintomático do que ocorria no Brasil, onde Vargas instalara, em
outubro, a ditadura do Estado Novo que perduraria até 1945.
A nova situação política no Paraguai permitiu o retorno do general
Estigarribia somente no início de 1938. Após ser libertado pelo regime
GH )UDQFR HOH VH LQVWDODUD HP %XHQRV $LUHV RQGH WLQKD GLÀFXOGDGH HP
sobreviver dignamente, e o presidente uruguaio Gabriel Terra, ciente da
situação, convenceu-o a instalar-se em Montevidéu. Foi-lhe concedido pelo
Parlamento uruguaio, a pedido do Poder Executivo, o soldo de general,
no valor de seis mil pesos, e para evitar algum tipo de desagrado do
governo paraguaio, o pagamento aparecia sob a rubrica extensión cultural
1376
1377

1378

Id., of. 114, conf., Assunção, 5.11.1937. Ibid.
Id., of. 126, 131, 139 e 141, Assunção, respectivamente 19.11; 30.11; 6 e 9.12.1937. AEBA, Correspondência Ostensiva
Expedida, 1937, t. I. O voo do Correio Militar partia do Rio de Janeiro às 4as. Feiras, fazia escala em São Paulo onde
recolhia correspondência trazida pela Air France e, no mesmo dia, seguia para Ponta Porã. Na 5ª. feira partia para
Assunção, onde chegava às 17 horas. Partia de retorno no sábado e, se as condições climatológicas permitissem, chegava
no Rio de Janeiro no mesmo dia, às 23 hs. Of. 141.
Id, of. 148, res., Assunção, 10.12.1937. AEBA, Correspondência confidencial expedida (1935-1938). O diplomata,
cumprindo instruções do Rio de Janeiro, procurou Bray para se informar sobre o “judeu russo” Calich que vivia em
Assunção. Calich era representante em Assunção da fábrica de automóveis De Soto e a polícia paraguaia o expulsou
do país por ter participado da sublevação contra o governo. Na sua casa, foi encontrada “avultada soma de dinheiro,
transmitida por Moscou, através dos bancos francês e argentino”, escreveu Carvalho e Silva sem esclarecer quais. Id.
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da Escuela Superior de Guerra uruguaia. No ato dessa concessão, o governo
XUXJXDLRGHL[RXFODURTXHHVVHSDJDPHQWR´HUDSHUPDQHQWHHHQTXDQWR
YLYHVVHQR8UXJXDLVHULDHQWUHJXHDRJHQHUDO-RVp)pOL[(VWLJDUULELDVHP
TXDOTXHUWLSRGHFRPSURPLVVR>HPFRQWUDSDUWLGD@GHVWHµ7DPEpPIRLOKH
cedida uma casa em Montevidéu, onde residia com a família1379.
Em outubro de 1937, amigos de Estigarribia procuraram a Legação
EUDVLOHLUDHP0RQWHYLGpXSDUDHPFDUiWHUFRQÀGHQFLDOFRQVXOWDUVREUH
como seria recebido se retornasse ao Paraguai. Desejavam saber, também,
se não havia risco de Paiva ser vítima de contragolpe, o que exporia
HVVH JHQHUDO D ´YLROrQFLDVµ 2 JRYHUQR SDUDJXDLR UHVSRQGHX HQYLDQGR
saudações a Estigarribia, mas demonstrando não desejar seu retorno
QDTXHOH PRPHQWR SRU FUHU TXH VXD SUHVHQoD FDXVDULD ´PDQLIHVWDo}HV
LQHYLWiYHLVFRQVLGHUDGDVSHULJRVDVSDUDDVLWXDomRµ1380.
Somente em 9 de fevereiro do ano seguinte, pôde Estigarribia
UHWRUQDUD$VVXQomR3DUDWDQWRIRLQHFHVViULRUHGX]LUUHVLVWrQFLDVSRUSDUWH
do ministro da Guerra, coronel Ayala, e de comandantes de tropa que lhe
HUDPÀpLVRTXHVHFRQVHJXLXSURPRYHQGRRjJHQHUDOHHQYLDQGRHVVHV
VXERUGLQDGRVj(XURSDHPVXSRVWDPLVVmRGHHVWXGRV1381. O presidente
3DLYDFDQFHORXRVGHFUHWRVGRSUHVLGHQWH)UDQFR´LQIDPDQWHVµDRJHQHUDO
Estigarribia que, porém, deixou de receber a pensão vitalícia, que lhe fora
concedida por Eusebio Ayala, e passou a ter o soldo correspondente a sua
patente. Persistiram, porém, as reservas de Ayala em relação a Estigarribia,
o qual, então, solicitou passagem para a reserva ainda em fevereiro e, no
PrVVHJXLQWHIRLQRPHDGRUHSUHVHQWDQWHSDUDJXDLRHP:DVKLQJWRQ1382.
Enquanto isso, o governo brasileiro continuava estimulando os
JRYHUQRV SDUDJXDLR H EROLYLDQR D FKHJDUHP D XP DFRUGR GHÀQLWLYR GH
paz. Na recepção do presidente Félix Paiva ao corpo diplomático, em 1º
GHMDQHLUR&DUYDOKRH6LOYDUHDÀUPRXRLQWHUHVVHGRJRYHUQREUDVLOHLURQD
solução da questão do Chaco e escutou do chefe de Estado paraguaio, bem
como de seu ministro de Relações Exteriores, que a Delegação paraguaia em
Buenos Aires tinha instruções de facilitar, o quanto possível, os trabalhos
GD &RQIHUrQFLD GH 3D]1383. Na capital argentina, os representantes dos
1379

1380

1381

1382

1383

HAEDO, Eduardo Víctor. Perfil de un hombre contemporáneo; cinco episódios memorables en la historia de Estigarribia
in: http://letras-uruguay.espaciolatino.com/haedo_eduardov/historia_de_estigarribia.htm. Acesso 1.2.2010. Original
publicado em: Revista Nacional. Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública: año VI, n. 68, ag. 1943.
BRANDÃO para CARVALHO E SILVA, tel. 57, Rio de Janeiro, 26.10.1937. AEBA, Livro de Registro – Telegramas 2.6.1936
– 30.12.1938, v. 7. CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, tel. 56, Assunção, 27.10.1937. Idem.
CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, of. 15 e 20, confidenciais, Assunção, respectivamente 28.1 e 11.2.1938. AEBA,
Correspondência confidencial expedida 1935-1938.
Idem, of. 21, 22 e 38, Assunção, respectivamente 12 e 16.2 e 9.31938. Ibidem, Correspondência Ostensiva Expedida
– 1938, tomo I.
Id., of. 6, conf., Assunção, 7.1.1938. AEBA, Correspondência confidencial expedida (1935-1938).

434

ANOS DECISIVOS (1936-1954)

países mediadores deram uma semana de prazo a Saavedra Lamas, para
tentar uma mediação solitária entre o Paraguai e a Bolívia. O chanceler
argentino colocou-se de acordo com Gerónimo Zubizarreta, e, depois,
HQYLRX +RUDFLR &DUULOOR SDUD /D 3D] FRP D ÀQDOLGDGH GH FRPXQLFDU DV
QRYDVSURSRVWDVj-XQWDGH*RYHUQREROLYLDQDHREWHUVXDDSURYDomR1mR
houve, porém, resultados no prazo dado e, em fevereiro, Saavedra Lamas
foi substituído na chancelaria argentina por José Maria Cantilo. Neste
PrV WRPRX SRVVH R QRYR SUHVLGHQWH GD $UJHQWLQD 5REHUWR 2UWL] TXH
fora eleito em setembro do ano anterior.
As negociações de paz tinham sua complexidade agravada, porque
nela também se projetavam interesses da política interna do Paraguai. Os
SROtWLFRVSDUDJXDLRVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDÀOLDomRSDUWLGiULDUHVLVWLDP
D DGRWDU SRVWXUDV FRQFLOLDGRUDV TXDQWR jV QHJRFLDo}HV HP %XHQRV
Aires, pois temiam serem acusados de não terem patriotismo1384 8PD
QHJRFLDomR p XP HVIRUoR FRQFLOLDGRU HP TXH SRU GHÀQLomR DV SDUWHV
HQYROYLGDVGHYHPRIHUHFHUDOJRjRXWUDWHQGRHPFRQVLGHUDomRDUHODomR
custo/benefício quanto aos interesses nacionais e o poder nacional de
que dispõem; em caso de impasse absoluto, há duas possibilidades: a
DUELWUDJHPRXDJXHUUD2UDDLQWUDQVLJrQFLDTXDQWRDR&KDFRQRVPHLRV
políticos e intelectuais paraguaios tirou, durante bom tempo, margem de
manobra da delegação paraguaia e as ações diplomáticas dilatadoras de
6DDYHGUD /DPDV SRU VXD YH] WDPEpP FRQWULEXtUDP SDUD GLÀFXOWDU RV
avanços nas negociações de paz.
&RPDSRVVHGH5REHUWR2UWL]QD3UHVLGrQFLDGD$UJHQWLQDHP
fevereiro de 1938, houve maior pressão sobre a Bolívia e o Paraguai para
se chegar aos tratados de paz. Após muitas idas e vindas e notícias sobre
novos planos bélicos bolivianos, o governo Paiva aceitou a arbitragem
de áreas no Chaco sobre as quais não se chegara a um acordo. No dia 6
de junho, o delegado Efraim Cardozo concordou, perante os delegados
dos países neutros, com as condições do acordo proposto, mas Gerónimo
=XEL]DUUHWD GHODV GLVFRUGRX H UHQXQFLRX j FKHÀD GD GHOHJDomR
SDUDJXDLDHjVXDÀOLDomRDR3DUWLGR/LEHUDOFRPSURYDQGRTXmRGLItFLO
IRLDQHJRFLDomRÀQDO(PGHMXOKRIRLDVVLQDGRRWUDWDGRGHÀQLWLYR
de paz em Buenos Aires, compondo a delegação paraguaia o chanceler
Cecilio Báez, Luís A. Riart, o general Estigarribia, vindo dos Estados
8QLGRVH(IUDLP&DUGR]R3RUHVVHWUDWDGRR3DUDJXDLQmRÀFRXFRP
todo o território que ocupara militarmente, pois coube a Bolívia, além
de alguns poucos quilômetros de terra na margem do rio Paraguai, ao
1384

CARVALHO E SILVA para i chanceler brasileiro Osvaldo ARANHA (15.3.1938-23.8.1944), of 69, conf., Assunção 22.4.1938.
Correspondência confidencial expedida 1935-1938.
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norte do porto em Baía Negra, a posse do rio Parapití. Para Báez, o que
IRUDQHJRFLDGRHUDDFHLWiYHOSRLVJDUDQWLDGHÀQLWLYDPHQWHDVREHUDQLD
guarani a oeste do rio Paraguai. Opinião que é compartilhada por Antonio
6DOXP )OHFKD SDUD TXHP QmR HUD SRVVtYHO QDTXHODV FLUFXQVWkQFLDV
VH REWHU PDLV GR TXH VH KDYLD FRQVHJXLGR SRLV ´R 3DUDJXDL VRPHQWH
exercia a posse efetiva de um terço (110.700 quilômetros quadrados) do
WHUULWyULRUHFRQTXLVWDGRTXHDOFDQoRX DQWHVGDDUELWUDJHP µ1385.
Era angustiante a situação do governo Paiva. Se recusasse o
DFRUGR VHX SDtV ÀFDULD LVRODGR LQWHUQDFLRQDOPHQWH WHULD SUREOHPDV
com a estabilidade política interna e, ainda, veria abalada sua situação
HFRQ{PLFRÀQDQFHLUD $ÀQDO R IUDFDVVR GHVVDV QHJRFLDo}HV GH SD]
WHULD REULJDGR D XWLOL]DomR GRV HVFDVVRV UHFXUVRV ÀQDQFHLURV GR (VWDGR
paraguaio para tentar organizar um exército com capacidade dissuasiva
² H RQGH FRQVHJXLULD DUPDV H PXQLo}HV" ² RX SDUD OXWDU FRP D %ROtYLD
partindo da premissa que esta estava fazendo o mesmo1386 8PD QRYD
mobilização de homens para a guerra, por sua vez, possivelmente causaria
UHVLVWrQFLD QD SRSXODomR FRPR Mi RFRUUHUD DQWHV1387 (QÀP R VDFULItFLR
KXPDQR H ÀQDQFHLUR GDTXHOH IUDFDVVR WHULD UHSHUFXVV}HV QHJDWLYDV GH
FRQVHTXrQFLDV LPSUHYLVtYHLV SDUD R 3DUDJXDL H QmR KDYLD D JDUDQWLD GH
que, com uma nova guerra, o país alcançaria os resultados desejados.
O governo Paiva organizou um plebiscito popular sobre o acordo
de paz, mas proibiu o debate sobre o assunto e a oposição, basicamente
colorados e franquistas, boicotou essa consulta. O plebiscito, realizado em
10 de agosto, aprovou o Tratado de Paz com 135.385 votos favoráveis e
13.204 contrários, enquanto na Bolívia a Convenção Nacional Constituinte
IH]RPHVPR8PDFRPLVVmRPLVWDÀFRXHQFDUUHJDGDGHDSOLFDURTXHR
DFRUGR GH %XHQRV $LUHV GHWHUPLQDUD TXDQWR j OLQKD GLYLVyULD 4XDWUR
meses depois, em 28 de dezembro, em Villa Montes, houve solenidade
de transmissão de posse dos territórios que Paraguai e Bolívia tinham de
entregar um ao outro, conforme decisão arbitral. Em 23 de janeiro de 1939,
D&RQIHUrQFLDGH3D]GHXSRUFRQFOXtGDVXDVDWLYLGDGHV1388.
Paralelamente, continuava o esforço de aproximação paraguaio-brasileiro. Em 8 de janeiro de 1938, decreto presidencial paraguaio
encomendou a J. G. Engineering Corporation, de Nova Iorque, a elaboração
1385

1386
1387

1388

BREZZO ; FIGALLO, pp. 348-350. SALUM FLECHA, Antonio. La política internacional del Paraguay in SIMÓN G., José
(comp.). Política exterior y relaciones internacionales del Paraguay contemporáneo. Asunción: Centro Paraguayo de
Estudios Sociológicos, 1990, p. 238.
BREZZO ; FIGALLO, p. 349.
Ver BOGARÍN, Juan Sinforiano. Mis apuntes; memorias de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Asunción: Editorial Histórica,
1986.
BREZZO; FIGALLO, p. 350. LEWIS, Paul H. Paraguay, 1930-1990, in: BETHELL, Leslie (org.). Historia de América Latina.
V. XV (El cono sur desde 1930). Barcelona, Crítica/Cambridge University Press, 2002, p. 193.
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de um anteprojeto sobre a construção de uma estrada de concreto, ligando
Assunção ao rio Paraná, na altura da localidade brasileira de Foz do
Iguaçu. Essa empresa também deveria ser contratada para a execução
da obra1389. Dias depois, Cesar S. Samaniego foi nomeado pelo governo
SDUDJXDLRSDUDSUHVLGLUDFRPLVVmRHQFDUUHJDGDGHHVWXGDURLQWHUFkPELR
comercial e cultural com o Brasil.
A construção de infraestrutura física de comunicação entre o
Paraguai e o Brasil foi antecedida pelo estreitamento das relações culturais.
Luís A. Argaña, ministro da Educação e que ocupava interinamente o
ministério das Relações Exteriores, propôs a Ferreira Braga, encarregado
de negócios brasileiro, que se promovesse maior conhecimento mútuo
HQWUHDVMXYHQWXGHVGR3DUDJXDLHGR%UDVLO&RPHVVDÀQDOLGDGHHPMXOKR
o governo paraguaio convidou 25 estudantes universitários brasileiros
D YLVLWDUHP $VVXQomR FRPR KyVSHGHV RÀFLDLV $ RUJDQL]DomR GR JUXSR
de visitantes foi feita em São Paulo por Juan Recalde, médico paraguaio
que ali vivia há bastante tempo1390. A viagem se realizou e os estudantes
EUDVLOHLURVHP$VVXQomRSUHVWDUDPKRPHQDJHPjPHPyULDGRJHQHUDO
Díaz, herói da Guerra da Tríplice Aliança1391$DFROKLGDDHOHV´H[FHGHD
WRGDH[SHFWDWLYDµLQFOXVLYHFRPRFRPSDUHFLPHQWRGRSUHVLGHQWH3DLYD
jUHFHSomRTXHOKHVIRLRIHUHFLGDQD/HJDomREUDVLOHLUD1DRFDVLmR3DLYD
IH] ´ORQJR GLVFXUVR GH H[WUDRUGLQiULD LPSRUWkQFLDµ HP TXH GHFODURX
HVWDUHP 3DUDJXDL H %UDVLO LUPDQDGRV SHOD JHRJUDÀD SHOD DPELomR GH
progresso, pelos propósitos de paz e, já ligados pelas águas e pelo ar,
também estariam, em breve, pelos trilhos1392.
Outra iniciativa de aproximação cultural por parte do governo
SDUDJXDLR IRL GHFODUDU REULJDWyULR R HQVLQR GH SRUWXJXrV QR FXUVR
SULPiULR SDUD R DQR HVFRODU GH  $ MXVWLÀFDWLYD TXH FRQVWDYD QR
decreto assinado pelo presidente Paiva e pelo ministro de Instrução
Pública, Argaña, recorria aos ideais de confraternidade dos povos latinoDPHULFDQRVHVHUHIHULDDR%UDVLOFRPR´XPGRVPDLRUHVHPDLVSUyVSHURV
SRYRVGD$PpULFD/DWLQDµ1mRKDYLDSURIHVVRUHVFDSDFLWDGRVSDUDHQVLQDU
SRUWXJXrVQR3DUDJXDLPDVVHXJRYHUQRHVSHUDYDWHURDSRLRRÀFLDOGR
Brasil, do qual tinha expectativa de receber professores brasileiros para
permanecerem em Assunção, durante o ano letivo de 1939, ensinando

1389

1390

1391
1392

CARVALHO E SILVA para BRANDÃO, of. 7, Assunção, 9.1.1938. AEBA, Correspondência Ostensiva Expedida – 1938,
tomo I.
Recalde havia estado no Brasil pela primeira vez em 1922, na missão especial paraguaia enviada às festas do centenário
da independência. BRAGA para ARANHA, of. 84, conf., Assunção, 27.5.1938. Idem, Correspondência confidencial expedida
1935-1938.
GONÇALVEZ para ARANHA, of. 145, Assunção, 9.8.1940. Id., Correspondência Ostensiva Expedida, 1940.
CARVALHO E SILVA para ARANHA, tel. 32, Assunção, 9.7.1938. Id., Livro de Registros – Telegramas 2.6.1936 – 30.12.1938.
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HVWXGDQWHV GH PRGR D IRUPDU SURIHVVRUHV GH SRUWXJXrV1393. As relações
HQWUH RV JRYHUQRV SDUDJXDLR H EUDVLOHLUR HVWDYDP WmR ÁXtGDV TXH HP
outubro de 1938, Vargas estudava a possibilidade de visitar o Paraguai
HPIXWXURSUy[LPRQRWtFLDTXHUHFHELGDFRP´HQWXVLDVPRµSRU3DLYDH
Báez1394. A visita, porém, não pode se realizar naquele momento, ao que
tudo indica por motivos internos brasileiros.
Quanto a conexão ferroviária, já em 1938, o Brasil iniciou a
construção do ramal ferroviário da Noroeste do Brasil, de Campo Grande
a Ponta Porã. A Legação brasileira consultou o governo paraguaio, em
junho desse ano, quanto ao início dos trabalhos no ramal de Concepción
D 3HGUR -XDQ &DEDOOHUR $UJDxD H[SOLFRX TXH D ´VLWXDomR GHOLFDGDµ TXH
DWUDYHVVDYDR3DUDJXDLHQWUHHODVDIDOWDGHUHFXUVRVÀQDQFHLURVWLQKDP
LPSHGLGRRJRYHUQRGHWRPDUTXDOTXHUSURYLGrQFLDQHVVHVHQWLGRPDV
acrescentou haver interesse do seu país na construção de rodovia ligando
Assunção a Foz do Iguaçu, citando a contratação da J. G Enigneering para
tanto. Argaña acreditava – e o tempo lhe daria razão – que eram maiores
as vantagens e as probabilidades de se construir a ligação rodoviária entre
os dois países do que a ferroviária. Também o subsecretário de Relações
Exteriores paraguaio, Abente, defendeu perante o encarregado de negócios
brasileiro, Ferreira Braga, interessar mais ao Paraguai a ligação rodoviária,
pois os custos de construção da ferrovia eram proibitivos para o seu país
HQmRVHMXVWLÀFDYDPFRPHUFLDOPHQWH)HUUHLUD%UDJDSRUpPHPOXJDUGH
analisar esses argumentos, bastante razoáveis, se concentrou na paranoica
preocupação com um ataque argentino a Mato Grosso. Especulou que a
LQVLVWrQFLDSHODURGRYLDDWHQGLDDRLQWHUHVVHGD$UJHQWLQDTXHFRQVHJXLULD
TXH´VHOKHDEUDHPGLUHomRDXPSRQWRSULQFLSDOGHQRVVDIURQWHLUDµR
caminho que ela tentara obter pelo projeto, infrutífero, de construir uma
ferrovia sob seu controle no país guarani1395. Além de paranoico, esse
argumento era inconsistente, pois também a conexão ferroviária poderia
ser usada desse modo.
$ÀJXUDGRMXULVWD/XtV$$UJDxDIRLLPSRUWDQWHQHVVHPRPHQWR
e na década seguinte, para o estreitamento das relações brasileiro-paraguaias. Ele pertencia ao grupo que saiu do Partido Liberal, formado
por intelectuais de formação católica, e que passou a desferir ataques
sistemáticos contra o liberalismo por meio de publicações no jornal El
Tiempo $UJDxD WRUQRXVH D ÀJXUD SULQFLSDO GRV tiempistas FRPR ÀFRX
1393
1394
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BRAGA para ARANHA, of. 103, Assunção, 19.8.1938. AEBA, Correspondência Ostensiva Expedida – 1938, tomo I.
CARVALHO E SILVA para ARANHA, tel. 47, Assunção, 5.9.1938. Idem, Livro de Registros – Telegramas 2.6.1936 –
30.12.1938, v. 7.
Idem, of. 88, conf., Assunção, 20.6.1938. Ibid., Correspondência confidencial expedida 1935-1938.
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conhecido esse grupo, e foi um dos criadores do Movimiento Nacionalista,
que renegava os partidos tradicionais; defendia a união nacional e a
necessidade de uma Constituição com características corporativistas,
tendo como base o modelo implementado por Oliveria Salazar em
Portugal. Eram anticomunistas, admiradores do regime de Getúlio
Vargas, partidários de uma economia dirigida, do sistema de partido
único e recusavam a tutela estrangeira1396.
Em setembro de 1938, realizaram-se eleições para o Congresso
Nacional paraguaio, mas o Partido Colorado não participou por sofrer
UHVWULo}HVGRVFKHIHVPLOLWDUHVVLWXDFLRQLVWDV1RGLDGRPrVVHJXLQWH
RQRYR&RQJUHVVRFRQÀUPRX)pOL[3DLYDFRPRSUHVLGHQWHSURYLVyULRGD
República e Luís A. Argaña assumiu o cargo de ministro das Relações
Exteriores. O novo governo não era coeso e a Legação brasileira não
acreditava que ele perdurasse muito tempo, pois alguns militares eram
IDYRUiYHLV DR IHFKDPHQWR GR 3DUODPHQWR LGHLD j TXDO VH RSXQKDP RV
liberais que, embora não controlassem o Executivo, ocupavam todas
DV FDGHLUDV QR /HJLVODWLYR 7UDYDYDVH ´OXWD VLOHQFLRVDµ HQWUH FLYLV H
PLOLWDUHV DPERV VLWXDFLRQLVWDV PDV DQVLRVRV SRU WHU PDLRU LQÁXrQFLD
sobre os rumos do governo Paiva. Essa luta foi agravada pela piora das
ÀQDQoDVS~EOLFDVRTXHOHYRXRJRYHUQRSDUDJXDLRHPUHGX]LUDVIRUoDV
armadas, uma vez que a questão com a Bolívia estava resolvida. A ideia
descontentou os militares, quer porque se viam como merecedores de
reconhecimento por terem lutado no Chaco, quer porque foi restabelecido
o Parlamento, que viam como instituição onerosa. A recusa em serem
desmobilizados tornou crítica a situação, mas o problema foi contornado
quando aceitaram a redução de 30% nos seus vencimentos. Desse modo,
o governo Paiva pôde elaborar um orçamento dentro da realidade do
SDtV PDV HVVD WHQVmR LQWHUQD OHYRX j UHQ~QFLD GH $UJDxD GR FDUJR GH
Chanceler, que foi assumido pelo capitão de corveta Elias Ayala, ex-chefe
da Comissão de Limites com o Brasil1397.
Para eleição do presidente constitucional do Paraguai, os chamados
novos (ou jovens) liberais impuseram, com apoio dos militares, ao Partido
Liberal a escolha, em 4 de março de 1939, do general Félix Estigarribia.
Este continuava em Washington e os liberais o escolheram por terem
FRQVFLrQFLD GH TXH VRPHQWH XP QRPH IRUWH XP KHUyL XQLULD R SDUWLGR
HPERUD (VWLJDUULELD IRVVH ´DSHQDV QRPLQDOPHQWH OLEHUDOµ 3RU RXWUR
ODGR D UHVLVWrQFLD PLOLWDU DRV FKDPDGRV YHOKRV OLEHUDLV ² DV OLGHUDQoDV
1396
1397

BREZZO, FIGALLO, p. 354.
CARVALHO E SILVA para ARANHA, of. 131, 137, 141, 144, 148 e 156, confidenciais, Assunção, 21 e 28.10; 4,11 e 25.11
e 30.12.1938. AEBA, Correspondência confidencial expedida (1935-1938.
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tradicionais – tornou a escolha do nome do antigo comandante no Chaco
a opção realista. O Partido Colorado, por sua vez, sabendo que não teria
condições de vencer a eleição, usou como pretexto a prisão de alguns de
seus membros em um incidente para não apresentar candidato e orientar
os colorados a ser absterem de votar. Estigarribia foi eleito presidente do
Paraguai em maio de 1939, ainda estando em Washington, tendo como vice
Luís A. Riart, representante diplomático paraguaio no Rio de Janeiro1398.
Na viagem de volta a seu país, Estigarribia desembarcou no Rio
de Janeiro, em 22 de junho. Foi recebido no aeroporto por Getúlio Vargas,
com honras de chefe de Estado, e, no trajeto até o hotel Copacabana Palace,
WHYH ´XPD GDV PDLRUHV PDQLIHVWDo}HV GH VLPSDWLD SRSXODU Mi DVVLVWLGDV
QDFDSLWDOGRSDtVµ1399. Embora fosse conhecido, por conta de sua atuação
na Guerra do Chaco, não era Estigarribia tão popular a ponto de gerar
tal manifestação dos cariocas, podendo-se concluir que ela foi estimulada
pelas autoridades brasileiras.
(VWLJDUULELDDVVLVWLXDGHVÀOHPLOLWDUQRGLDHHPVHJXLGDWHYH
uma reunião com Vargas, na qual se discutiu como atender os interesses
paraguaios e, ainda, os temas que o general paraguaio conversara
com Roosevelt. Na noite de 25, antes de banquete no Itamaraty em
sua homenagem, o presidente eleito assistiu a assinatura por Luís A.
Riart e por Oswaldo Aranha, dos acordos para a conexão ferroviária
HQWUH RV GRLV SDtVHV SDUD R LQWHUFkPELR FXOWXUDO H FRPHUFLDO 2 %UDVLO
se comprometeu a prosseguir a construção do ramal ferroviário Campo
Grande – Ponta Porã e do subramal até Bela Vista, enquanto o Paraguai
começaria a ferrovia Horqueta – Pedro Juan Caballero, também com
XP VXEUDPDO TXH R XQLULD DR VHX FRQJrQHUH EUDVLOHLUR 7DPEpP ÀFRX
decidido que o governo brasileiro construiria uma estrada de ferro de
5ROkQGLDQR3DUDQiDWp*XDtUDQDIURQWHLUDFRPR3DUDJXDL4XDQWRDR
aspecto cultural, alunos indicados pelas autoridades paraguaias seriam
matriculados, com bolsa de estudos, em escolas brasileiras de nível
VXSHULRU 1R ODGR HFRQ{PLFR EDQFRV EUDVLOHLURV H DJrQFLDV FRPHUFLDLV
EUDVLOHLUDV SRGHULDP VH LQVWDODU QR 3DUDJXDL H DJrQFLDV FRPHUFLDLV
paraguaias poderiam atuar no Brasil. O Senado paraguaio aprovou esses
acordos em 23 de agosto de 1939 e, no Brasil, ele entrou em vigor pelo
decreto presidencial de 6 de outubro desse ano1400.
1398
1399

1400

WARREN, pp. 362-363.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, referente ao ano de 1939, p. 46. VARGAS, Getúlio D. Diários. São Paulo:
Siciliano; Rio de Janeiro: FGV. 1995, v. 2, p. 234. Relatório do Ministério das Relações Exteriores, referente ao ano de
1939, p. 10.
ARANHA para CARVALHO E SILVA, telegramas 21 e 22, Assunção, 23 e 26.6.1939 respectivamente. AEBA, Livro de
Registros – Telegramas 2.6.1936 – 30.12.1938, v. 7.
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Após ser frustrado, desde a década de 1920, em diferentes ocasiões
e por motivos diversos, o estreitamento das relações entre o Paraguai e o
Brasil se concretizou com os acordos assinados no governo Félix Paiva.
Eles tinham motivação principalmente geopolítica, pois era irrisório o
comércio bilateral. O Paraguai importava do Brasil apenas 44.212 pesos em
´RURVHOODGRµHYHQGLDOKHHQTXDQWRFRPD$UJHQWLQDHVVHVQ~PHURV
eram, respectivamente, 1.530.447 e 648.458. Contudo, o comércio externo
paraguaio poderia, sim, utilizar-se de portos e ferrovias brasileiras, pois o
total das exportações paraguaias alcançavam a quantia de 4.239.937 pesos
´RURVHOODGRµHDVLPSRUWDo}HVHUDPGH1401.
²2HVWUHLWDPHQWRGDVUHODo}HV 
Nos anos seguintes, as relações brasileiro-paraguaias se
aprofundariam, como resultado do interesse comum em que o comércio
exterior do Paraguai se desviasse para o Brasil e da identidade política entre
os regimes de Getúlio Vargas e os de Estigarribia e de Higinio Morínigo.
Durante esse período, houve notável aproximação política e cultural entre
os dois países, bem como iniciativas para se criar uma infraestrutura de
transporte entre ambos, para viabilizar as relações comerciais.

a) O curto governo Estigarribia
3DUDDFHULP{QLDGHSRVVHGH(VWLJDUULELDQD3UHVLGrQFLDRJRYHUQR
9DUJDV HQYLRX XPD PLVVmR HVSHFLDO FKHÀDGD SHOR JHQHUDO 0DULR -RVp
Pinto Guedes, nomeado embaixador extraordinário. Acompanhavamno uma esquadrilha de sete aviões militares e, ainda, o monitor Paraíba,
construído há pouco (e em serviço ainda hoje) e que impressionava por suas
GLPHQV}HVSHUWHQFHQWHjÁRWLOKDGD0DULQKDHP0DWR*URVVR$PLVVmR
EUDVLOHLUDIRLDPDLRUGDTXHODVSUHVHQWHVQDRFDVLmR´PRQRSROL]DQGRSRU
LVVRWRGDVDVDWHQo}HVµ1402.
As iniciativas para o estreitamento de relações brasileiro-paraguaias
se sucederam. O presidente Estigarribia autorizou a construção da rodovia
1401
1402

CARVALHO E SILVA para ARANHA, of. 173, 22.11.1939. AEBA, Correspondência Ostensiva Expedida – 1939.
Idem, of. 125, Assunção, 19.8.1939. Ibidem. CARVALHO E SILVA para ARANHA, telegramas 30 e 33, Assunção, 12 e
16.8.1939 respectivamente. AEBA, Livro de Registros – Telegramas 2.1.1939 – 15.5.1940, v. 8. O Paraíba foi lançado
em 1937 e incorporado à flotilha de Ladário em 1938, onde continuava em atividade em 2010. Foi modernizado diversas
vezes e é o mais antigo navio de guerra brasileiro na ativa. Disponível em: http://www.naviosdeguerrabrasileiros.hpg.
ig.com.br/P/P043/P043.htm. Acesso em 2.2.2010. E em http://www.naval.com.br/blog/2008/11/06/monitor-parnaibacompleta-71-anos. Acesso em 2.2.2010.
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Assunção-Coronel Oviedo, ponto este a meio caminho da fronteira com o
%UDVLOFRPUHFXUVRVRÀFLDLVQRUWHDPHULFDQRVTXHUHVXOWDUDPGDVJHVW}HV
feitas quando estava em Washington. Do lado brasileiro, o governo Vargas
HQYLRXQRPrVGHMXOKRWUrVHQJHQKHLURVD$VVXQomRSDUDFRODERUDUFRP
as construções ferroviárias do lado paraguaio. No segundo semestre de
1939, também foi enviado ao Paraguai o engenheiro José Maria Fernandes
– que permaneceu no país até 1941 – para cooperação técnica na cultura
de algodão, importante produto de exportação paraguaio. Em dezembro
desse ano, Estigarribia concedeu autorização provisória para a Panair do
Brasil S.A. voar até Assunção1403.
A situação externa do governo Estigarribia era confortável, pois
estreitara relações com o Brasil, sem despertar forte reação contrária da
$UJHQWLQD H FRQWDYD FRP DSRLR ÀQDQFHLUR RÀFLDO QRUWHDPHULFDQR SDUD
projetos públicos paraguaios. O governo Roosevelt buscava, assim,
afastar o Paraguai da Alemanha, a qual contava com simpatias nos
meios militares paraguaios e tinha uma diplomacia ativa para ampliar a
LQÁXrQFLDQD]LVWDQRSDtVRQGHKDYLDVLJQLÀFDWLYDFRO{QLDDOHPm1404. No
plano interno, porém, houve um agravamento da oposição ao governo,
SRLVRVVHJXLGRUHVGRH[SUHVLGHQWH)UDQFRGHPRQVWUDYDP´DVVRPEURVD
YLWDOLGDGHµ KDYHQGR GHVFRQWHQWDPHQWR PLOLWDU JUHYH GH HVWXGDQWHV
e críticas exaltadas na imprensa contra o governo. O agravamento da
situação política chegou a tal ponto que, ou Estigarribia se impunha
aos que o contestavam, ou seria derrubado. Nesse ambiente de tensão
política, os membros do Congresso Nacional resolveram dar a Estigarribia
liberdade de ação e, em 12 de fevereiro, renunciaram coletivamente, após
votarem uma resolução autorizando o Poder Executivo a convocar uma
Assembleia Constituinte1405.
1RVPROGHVGHXP´DXWRJROSHµGH(VWDGR(VWLJDUULELDFRPXQLFRX
jSRSXODomRHPSURQXQFLDPHQWRUDGLRI{QLFRTXHGHYLGRjSHUWXUEDomR
social em que se encontrava o país, era necessário reformar a Constituição
de 1870 e que assumia todo o poder político para implementar as
mudanças necessárias. Decreto do Poder Executivo de 18 de fevereiro
determinou a eleição de uma Assembleia de Representantes e, ao mesmo
tempo, nomeou uma Comissão de Juristas, presidida por Cecilio Báez,
para elaborar proposta de nova Constituição. Esta foi publicada em 10
de julho de 1940 e superava o liberalismo clássico, ao concentrar poder
no Executivo, que podia dissolver o Legislativo e nomear membros
1403

1404
1405

Id., of. 112 e 187, Assunção, respectivamente 27.7 e 5.12.1939. Ibid. GONÇALVEZ para ARANHA, of. 27, Assunção,
21.2.1941. AEBA, Correspondência Ostensiva Expedida, 1941, t. I.
GROW, Michael. Estados Unidos y Paraguay en la Segunda Guerra, in: SIMÓN G., pp. 57-63.
WARREN, pp. 363-364.

442

ANOS DECISIVOS (1936-1954)

do Judiciário, e ampliava a presença do Estado na sociedade. Também
criava uma forma corporativa de representação política, o Conselho de
(VWDGRVXEVWLWXWRGR6HQDGRHQTXDQWRD&kPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVFRP
mandato de cinco anos, era eleita por voto popular. Essa Constituição foi
UDWLÀFDGDSRUSOHELVFLWRSRSXODUHPGHDJRVWRHSURPXOJDGDQRGLD
GHVVH PHVPR PrV1406. Era uma Constituição autoritária, mas não tinha
caráter fascista, pois não buscava enquadrar a sociedade no Estado1407.
Estigarribia instalou, em 1940, um governo de coalizão nacional,
FRPRPLQLVWpULRFRPSRVWRSRUFLYLVGHYiULDVWHQGrQFLDVSUHGRPLQDQGR
os liberais jovens e sem qualquer franquista, e militares. Essa pluralidade
política e a escassa preparação para os cargos de quase todos os indicados,
facilitaram a Estigarribia concentrar em si o poder e tomar decisões
normalmente sem fazer consultas prévias1408. Foram restringidas as
OLEHUGDGHVDFDGrPLFDGHLPSUHQVDHGHRUJDQL]DomRSDUWLGiULDPDVSRU
outro lado, implementaram-se medidas modernizadoras. Estigarribia
retomou a Reforma Agrária, iniciada no Governo de Rafael Franco;
fundou escolas agrárias de nível secundário; iniciou programa de
construção de infraestrutura viária; e implementou ampla colaboração –
PLOLWDU HGXFDFLRQDO DJUtFROD H VDQLWiULD ² FRP RV (VWDGRV 8QLGRV (VVD
mentalidade modernizadora, que se estenderia ao governo seguinte,
do general Higinio Morínigo, se transplantou para o Exército, o que
UHVXOWRXQDGpFDGDGHFRQVLGHUDUHPVHRVPLOLWDUHV´XPDHVSpFLHGH
UHSUHVHQWDQWHVGRSURJUHVVRHGDPRGHUQL]DomRµOHYDQGRRVDVHRSRUHP
a práticas políticas tradicionais e particularmente ao sistema liberal1409.
Nas relações entre os governos brasileiro e paraguaio, o ano de
1940 caracterizou-se pelo bom entendimento e o desejo mútuo de estreitálas. Para o desenvolvimento do comércio bilateral, eram necessários
FDQDLVÀQDQFHLURVHHPDEULOGHVVHDQRUHSUHVHQWDQWHGR%DQFRGR%UDVLO
IRL D $VVXQomR SDUD WUDWDU GD LQVWDODomR GH DJrQFLD GHVVD LQVWLWXLomR

1406

1407

1408

1409

Artículo 62.- Habrá un Consejo de Estado, del que formarán parte los Ministros del Poder Ejecutivo, el Rector de la
Universidad Nacional, el Arzobispo del Paraguay, un representante del comercio, dos representantes de las industrias
agropecuarias, un representante de las industrias transformadoras, el Presidente del Banco de la República y dos
miembros de las Instituciones Armadas, uno del Ejército y otro de la Marina, con graduación de Coronel por lo menos,
en situación de retiro. La forma de designación de los Consejeros que no sean natos será determinada por la ley. Los
miembros del primer Consejo de Estado serán designados por el Presidente de la República. Constitución Nacional del
Paraguay de 1940, in: http://www.congreso.gov.py/senadores/leyes/ups/leyes/3912CONSTITUCION%20NACIONAL%20
DEL%20PARAGUAY%20DE%201940.doc. Acesso em 30.1.2010.
SEIFERHELD, Alfredo M. Nazismo y fascismo en el Paraguay; los años de guerra, 1939-1945. Asunción: Editorial Histórica,
1986, p. 85.
Idem, p. 48. Segundo esse autor (p. 49), a velha guarda do Partido Liberal condenou a ação de Estigarribia. O presidente
do partido, Gerónimo Riart, classificou a nova situação como “dictadura”, enquanto Eduardo Schaerer, José P. Guggiari
e Eusebio Ayala, três ex-presidentes da República, se opuseram ao novo regime.
GATTI CARDOZO, Gustavo. El papel de los militares en el Paraguay, 1870-1990. Asunción: Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”, 1999, pp. 45,48, 49.
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bancária1410. Em 4 de julho, chegou a essa capital, em avião particular, Assis
Chateaubriand, poderoso proprietário da empresa jornalística Diários
Associados, acompanhado de Vicente Rivarola, ministro paraguaio no
Rio de Janeiro. No dia seguinte, chegou outro avião particular com o
pecuarista Moura Andrade, acompanhado de Negrão de Lima, chefe de
gabinete do ministro da Justiça e Negócios Interiores; de Mario Andral,
industrial paulista e membro do Conselho de Expansão Econômica de
São Paulo; e do professor Lemos Torres, diretor da Escola de Medicina da
8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR&KDWHDXEULDQGIRLUHFHELGR´FRPFDWLYDQWHV
DWHQo}HVµ SRU -XVWR 3DVWRU %HQLWH] FKDQFHOHU LQWHULQR GH TXHP ÀFDUD
DPLJRTXDQGRHVWHFKHÀRXD/HJDomRSDUDJXDLDQR5LRGH-DQHLUR1411. Eram
viagens de homens de negócios, demonstrando que o Paraguai passara a
atrair o interesse de empresários brasileiros.
1R PrV VHJXLQWH HP DJRVWR D GLUHWRULD GR Club Universitário
Brasilero-Paraguayo comunicou a Protasio Baptista Gonçalvez, novo
ministro plenipotenciário brasileiro no Paraguai, que 17 estudantes
paraguaios visitariam o Brasil. Iriam de navio até Porto Esperança e,
daí, tomariam o trem rumo ao Rio de Janeiro, retribuindo a viagem que
fora feita por seus colegas brasileiros ao Paraguai, em 19381412. Ainda em
agosto, o chanceler paraguaio Tomás Salomoni chegou ao Rio de Janeiro,
YLQGR GH &XED RQGH SDUWLFLSDUD GD &RQIHUrQFLD GH +DYDQD QD TXDO
KRXYHFRQYHUJrQFLDGDVSRVLo}HVEUDVLOHLUDVHSDUDJXDLDVjVGRV(8$HP
relação a eventuais ameaças extracontinentais ao continente americano.
6DORPRQL FKHJRX j FDSLWDO FDULRFD QD FRQGLomR GH FRQYLGDGR RÀFLDO GR
governo brasileiro.
2SUHVLGHQWH(VWLJDUULELDVHLPS{VjRSRVLomRPDVIRLYtWLPDGR
LPSRQGHUiYHO (P  GH VHWHPEUR GHFLGLX SDVVDU R ÀQDO GH VHPDQD QD
ORFDOLGDGHGH6DQ%HUQDUGLQRjVPDUJHQVGRODJRGH<SDFDUDtDXQV
quilômetros de Assunção. No aeroporto, ele descobriu que o avião que
utilizava normalmente para viajar pelo país se encontrava fora, em missão
humanitária. Estigarribia embarcou com a esposa em um velho aparelho
Potez, que fora utilizado na Guerra do Chaco, e, durante o voo, rompeu-se
RHL[RGDKpOLFHHRVWUrVRFXSDQWHVGRDYLmRPRUUHUDP
No dia 11 de setembro, ocorreu a cerimônia fúnebre de Estigarribia,
promovido a mariscal post mortem, e seus restos mortais foram depositados
no Panteón de los Héroes, no centro de Assunção. O governo brasileiro
1410
1411
1412

CARVALHO E SILVA para ARANHA, of. 55, Assunção, 18.4.1940. AEBECE, Correspondência Ostensiva Expedida – 1940.
GONÇALVEZ para ARANHA, of. 134, Assunção, 27.7.1940. Idem.
Idem, of. 145, Assunção, 9.8.1940. Ibid.
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HQYLRXXPDFRPLWLYDSDUDRIXQHUDOGH(VWLJDUULELDFKHÀDGDSHORJHQHUDO
Mario José Pinto Guedes, secretário-geral do Exércio brasileiro, da qual
fazia parte aviões militares brasileiros. Estes sobrevoaram o Panteón
durante a cerimônia fúnebre, em formação reproduzindo as estrelas do
&UX]HLUR GR 6XO GHL[DQGR FDLU ÁRUHV VREUH R HGLItFLR $R VDLU GR ORFDO
Pinto Guedes foi aplaudido pelos populares, que, até então, haviam se
PDQWLGRHPVLOrQFLR1413.
A debilidade dos partidos políticos paraguaios permitiu aos
RÀFLDLV QDFLRQDOLVWDV VLPSiWLFRV DR IDVFLVPR WRPDUHP R SRGHU $
Constituição de 1940 havia eliminado o cargo de vice-presidente e esses
RÀFLDLVREWLYHUDPr[LWRSDUDTXHXPGRVVHXVRJHQHUDO+LJLQLR0RUtQLJR
Martínez, ministro da Guerra, fosse indicado pelo Conselho de Ministros
SDUD RFXSDU SURYLVRULDPHQWH D SUHVLGrQFLD GD 5HS~EOLFD 2 SRGHU UHDO
ÀFRXQDVPmRVGHRÀFLDLVSUyIDVFLVWDVTXHGHVHMDYDPUHGX]LURXPHVPR
UHYHUWHUDFRODERUDomRHVWDEHOHFLGDQRJRYHUQR(VWLJDUULELDHQWUHRV(8$
e o Paraguai1414. Morínigo tinha 43 anos de idade, fora nomeado ministro
há 4 meses, e era conhecido por suas ideias antiliberais, por sua simpatia
pelos países do Eixo nazifascista, e por seu nacionalismo extremado,
´WUDQVIRUPDGRHPUXWLQDULD[HQRIRELDµ WDPEpPHUDUHVSHLWDGRSRUVXD
KRQHVWLGDGHHSURÀVVLRQDOLVPRSRLVQXQFDSDUWLFLSDUDGHFRQVSLUDo}HV1415.
Edmar Morel, jornalista brasileiro dos Diários Associados,
encontrou-se com Morínigo em Assunção, em 1946. No seu livro de
memórias, Morel assim o descreve:
Morínigo recebeu-me em seu gabinete. O ditador era o espelho da calora
simpatia latino-americana: ofereceu-me uísque, que recusei, por não gostar da
bebida. (...) Durante alguns dias convivi de perto com o presidente paraguaio,
FRPRTXDOÀ]XPDORQJDHQWUHYLVWD0RUtQLJRHUDRWLSRSHUIHLWRGRGpVSRWD
sul-americano, saído da caserna e que chegara ao poder com um golpe, tal
qual diversos tiranos que infelicitaram os povos do hemisfério – nem pior nem
melhor do que Trujillo, Batista, Somoza, Vargas ou Perón, que sufocaram as
liberdades públicas dos seus povos. Morínigo, porém, tinha um toque pessoal:
bonachão, barrigudo, contador de anedotas, não era arrogante e derramou-se
em gentilezas com o repórter brasileiro1416.

1413
1414

1415
1416

Id., of. 168, Assunção, 13.9.1940. Ibid.
MORA, Frank O.; COONEY, Jerry W., El Paraguay y Estados Unidos. Asunción: Intercontinental, 2009, pp. 136-137.
BREZZO; FIGALLO, p. 356.
SEIFERHEALD, p. 103.
MOREL, Edmar. Histórias de um repórter. Rio de Janeiro: Record, 1999, pp. 147-148.
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b) A formalização e a diplomacia moriniguista
Morínigo consolidou-se no poder apresentando-se como líder
de uma revolução nacionalista e desterrou os políticos liberais. Estes, na
análise da Legação brasileira, tinham pouca probabilidade de depô-lo, pois
os militares ligados aos liberais haviam sido afastados do Exército, no qual
predominavam os simpáticos a Rafael Franco1417. No meio civil, Morínigo
contava com o apoio do grupo de intelectuais católicos conservadores,
conhecidos como tiempistas. Estes ocuparam vários ministérios, inclusive
R GH 5HODo}HV ([WHULRUHV QRYDPHQWH FRP /XLV $UJDxD R TXDO ´DMXGRX
R JHQHUDO 0RUtQLJR D GHÀQLU VXD SROtWLFD H[WHULRU H DV UHODo}HV FRP RV
(VWDGRV8QLGRVµ1418.
'LDVGHSRLVjPRUWHGH(VWLJDUULELDRJRYHUQREUDVLOHLURIH]XPD
demonstração de que mantinha a política de estreitamento de relações
FRPR3DUDJXDL9DUJDVGRDUDWUrVDYL}HVPLOLWDUHVGHIDEULFDomREUDVLOHLUD
ao país vizinho e, em outubro, dois deles foram entregues. Eram aviões
Muniz M-9, avião biplano, projetado pelo major Antonio Guedes Muniz, e
fabricados na Fábrica Brasileira de Aviões, no Rio de Janeiro, pertencente
j &RPSDQKLD GH 1DYHJDomR &RVWHLUD GH +HQULTXH /DJH1419. O governo
Morínigo, por sua vez, também demonstrou desejar estreitar as relações
com o Brasil e, em janeiro de 1941, nomeou o general Juan B. Ayala como
ministro plenipotenciário do Paraguai no Rio de Janeiro.
O movimento de aproximação entre o Brasil e o Paraguai
ganhara dinamismo próprio, devido aos laços mútuos já estabelecidos e,
SULQFLSDOPHQWHSHORSRWHQFLDOGDVYDQWDJHQVP~WXDVSHODLQWHQVLÀFDomR
das relações entre os dois países. Ademais, como constatou Argaña,
KDYLD ´LQ~PHUDV H PDUFDGDV DÀQLGDGHVµ HQWUH RV UHJLPHV GH 0RUtQLJR
e de Vargas1420 HQTXDQWR DV UHODo}HV GR UHJLPH SDUDJXDLR FRP RV (8$
WLQKDP ÀFDGR WHQVDV D SRQWR GH HP MDQHLUR GH  R HPEDL[DGRU
norte-americano em Assunção ter sido declarado persona non grata. O
'HSDUWDPHQWR GH (VWDGR QmR FRQÀDYD HP 0RUtQLJR SRU HVWDU FHUFDGR
de militares simpáticos ao nazismo e, ainda, por ter nacionalizado, em
dezembro de 1940, a Asunción Port Concession Corporation, de capital
1417

1418
1419

1420

GONÇALVEZ para ARANHA, of. 23, conf., Assunção, 14.2.1941. AEBA, Oficios Reservados e Confidenciais – Política
Interna 1941-1945.
MORA; COONEY, pp. 136-137.
GONÇALVEZ para ARANHA, of. 197, Assunção, 22.10.1940. AEBA, Correspondência Ostensiva Expedida – 1940.
Entre 1936 e 1944 foram construídas 40 unidades do M-9. Disponível em: http://www.santosdumont.org.br/internas.
php?menu=313&interna=56432. Acesso em 11.9.2009. http://www.museutec.org.br/resgatememoria2002/old/enciclop/
cap002/025.html. Acesso em 1.9.2009.
GONÇALVEZ para ARANHA, of. 105, Assunção, 30.5.1941. AEBA, Ofícios Reservados e Confidenciais – Política Interna
1941 a 1945.
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norte-americano e que administrava o porto da capital1421. Já os regimes
brasileiro e paraguaio eram totalitários, tinham discurso nacionalista,
de início simpático ao nazifascismo, embora terminassem se inclinando
IDYRUDYHOPHQWH DRV (8$ 3RUpP LVWR RFRUUHX GHYLGR D FLUFXQVWkQFLDV
externas e não por convicção democrática, e, no caso de Vargas, também
SHOD H[LVWrQFLD GH XP VLJQLÀFDWLYR VHWRU LQWHUQR EUDVLOHLUR IDYRUiYHO jV
democracias.
Habilidoso, Morínigo, no plano externo, manteve a aproximação
FRPR%UDVLOHUHVWDEHOHFHXUHODo}HVFRUGLDLVFRPRV(8$HD$UJHQWLQD
enquanto internamente consolidou seu poder, após uma sublevação
contra si. Esta ocorreu em fevereiro de 1941, na IIª Divisão de Infantaria,
baseada em Concepción, cujo comandante, coronel Alfredo Ramos, foi
preso sob acusação de tentativa de golpe de Estado. O governo aproveitou
esta oportunidade para se livrar de vários chefes militares que lhe eram
FUtWLFRV H VDtUDP IRUWDOHFLGRV RV RÀFLDLV VLPSiWLFRV D 5DIDHO )UDQFR H RV
civis que apoiavam a nova situação, particularmente os tiempistas. Em
abril, nova conspiração militar foi articulada por setores militares ligados
ao coronel Federico Smith, mas o chefe de Estado se antecipou a ela,
substituindo os conspiradores e frustrando-a1422.
No plano internacional, além das relações estreitas com o Brasil,
TXH ORJR GDULDP IUXWRV SDUD 0RUtQLJR HVWH UHFXSHURX D FRQÀDQoD GRV
(8$ (P  GH DEULO YLVLWRX $VVXQomR R SUHVLGHQWH GR ([SRUW,PSRUW
%DQN:DUUHQ/HH3LHUVRQFXMDLQVWLWXLomRKDYLDFRQFHGLGRRVSULPHLURV
empréstimos no governo Félix Paiva, atendendo ao general Estigarribia,
então representante paraguaio em Washington. No dia seguinte, chegou
jFDSLWDOSDUDJXDLDXPDHVTXDGULOKDGHDYL}HVPLOLWDUHVQRUWHDPHULFDQRV
e, posteriormente, jornalistas e escritores dessa nacionalidade1423. Por
outro lado, o governo argentino, após se convencer de que Morínigo se
PDQWHULD QR SRGHU WDPEpP VH DSUR[LPRX GHOH 1HVVH PHVPR PrV GH
abril, foi inaugurada nova linha aérea entre Buenos Aires e Assunção, pela
Corporación Sudamericana de Transportes Aéreos SA (controlada pela italiana
Ala Littoria), com hidroaviões Macchi que transportavam 16 passageiros.
2YRRHQWUHDVGXDVFDSLWDLVGXUDYDVHLVKRUDVHDIUHTXrQFLDHUDGHXPD
viagem semanal1424.
Contudo, os paraguaios, segundo a Legação brasileira,
YROWDYDPVH SDUD R %UDVLO HP EXVFD GH XPD ´YLD OLEHUWDGRUDµ GD
1421
1422
1423
1424

SEIFERHEALD, p. 113.
Idem, pp. 121-122.
Id., 115.
GONÇALVEZ para ARANHA, of. 77, Assunção, 19.4.1941. AEBA, Correspondência Ostensiva Expedida, 1941, t. I.
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GHSHQGrQFLDTXHWLQKDPHPUHODomRj$UJHQWLQD7LQKDPDH[SHFWDWLYD
de que o governo brasileiro prolongasse até Concepción a ferrovia
que construía, ligando Campo Grande a Ponta Porã. A promessa da
assinatura de um acordo entre os governos paraguaio e brasileiro nesse
sentido foi usada pelo general Morínigo para angariar o apoio dos
militares e dominar recente intentona franquista, em fevereiro, e também
IH]UHIHUrQFLDLQGLUHWDDRDVVXQWRHPPHQVDJHPGLULJLGDDRSDtV1425.
Argaña, em conversa com o encarregado de negócios brasileiro,
demonstrara que o governo paraguaio sentia-se em desvantagem com
UHODomRj%ROtYLDTXHWLQKDDFRUGRVGHFRQH[mRIHUURYLiULDFRPR%UDVLOHD
Argentina. Esta tinha assinado com esse país andino, em 10 de fevereiro de
XPDFRUGRGHOLJDomRIHUURYLiULDSHORTXDOÀQDQFLDULDDFRQVWUXomR
do primeiro trecho da ferrovia de Yacuiba, do lado boliviano da fronteira
entre os dois países, a Santa Cruz de la Sierra e Sucre, e ainda para perfurar
poços de petróleo e construir um oleoduto1426.
(PGHPDLRUHDOL]RXVHDWURFDGHUDWLÀFDomRHQWUH$UJDxDH$
de Vilhena Ferreira Braga, encarregado de negócios brasileiro, de acordos
com as bases para a construção de ferrovia entre os dois países e para
R LQWHUFkPELR FXOWXUDO H HFRQ{PLFR GDQGR SURVVHJXLPHQWR DR TXH IRUD
negociado em 24 de junho de 1939. Simultaneamente, em demonstração
VLPEyOLFD GD LPSRUWkQFLD GR 3DUDJXDL SDUD D SROtWLFD H[WHUQD EUDVLOHLUD
HPSDJRXVHRYDORUGH86GRLPyYHODGTXLULGRQRÀQDOGR
ano anterior, para ser nova sede da Legação brasileira1427. Hoje esse imóvel
pDUHVLGrQFLDGRHPEDL[DGRUEUDVLOHLURQR3DUDJXDL
Intelectual e com visão estratégica dos temas externos, Argaña era
ministro-chave no governo Morínigo. Em 14 de junho de 1941, Argaña
assinou com seu colega brasileiro Oswaldo Aranha, no Rio de Janeiro,
GH]FRQYrQLRVGHFRRSHUDomR(QWUHRVPDLVLPSRUWDQWHVHVWDYDPRTXH
tornava Santos porto franco para o comércio exterior paraguaio, aquele
que criava mecanismo de crédito para o comércio bilateral, outro que
tratava das bases para um tratado de comércio e, ainda, o que tratava da
construção da ferrovia Concepción a Pedro Juan Caballero1428.
1425
1426
1427

1428

Idem, of. 80, Assunção, 21.4.1941. Ibidem.
BRAGA, encarregado de negócios, para ARANHA, of. 94, Assunção, 13.5.1941. Id.
BRAGA para ARGAÑA, Of. 112 e 124, Assunção, respectivamente 5 e 12.6.1941. AEBA, Correspondência Ostensiva
Expedida, 1941, t. I. O imóvel localizava-se na avenida Colômbia – que logo em seguida passou a se chamar Mariscal
Francisco Solano López – e, hoje, é a residência oficial do embaixador do Brasil no Paraguai.
Em 14 de junho de 1941, foram assinados os seguintes convênios entre o Brasil e o Paraguai: para a construção e
exploração da estrada de ferro entre Concepción e Pedro Juan Caballero; sobre a concessão de créditos recíprocos
para facilitar o intercâmbio comercial entre os dois países; para o intercâmbio de técnicos; para a compra de animais
reprodutores; para a criação de comissão mista incumbida de preparar as bases de um tratado de comércio e navegação;
para a constituição de comissões mistas encarregadas de estudar os problemas de navegação no rio Paraguai, nas águas
jurisdicionais dos dois países, e a criação de uma frota mercante brasileiro paraguaia; sobre o tráfico fronteiriço; sobre
o estabelecimento em Santos de um entreposto de depósito franco para as mercadorias exportadas ou importadas pelo
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2VFRQYrQLRVUHVXOWDYDPGHXPORQJRSURFHVVRLQLFLDGRQRLQtFLR
da década de 1920, com o projeto dos governos do Paraguai e do Brasil
de se criar vínculos concretos entre os dois países. Na perspectiva dos
governos paraguaios daquela época, esses vínculos permitiriam a seu
país colocar-se em posição de equilíbrio entre seus dois maiores vizinhos,
SRQGRÀPjVLWXDomRGHGHSHQGrQFLDGD$UJHQWLQDPDVFRPRFXLGDGR
de não se criar outra em relação ao Brasil. Esse equilíbrio tinha como
motivação principal os ganhos econômicos que traria para o Paraguai
o acesso ao sistema viário e portos brasileiros obtendo, assim, para seu
FRPpUFLR H[WHULRU XPD VDtGD DOWHUQDWLYD j GR SRUWR GH %XHQRV $LUHV
+DYHULD R ÀP GR GRPtQLR LQIRUPDO GD $UJHQWLQD VREUH R 3DUDJXDL
visto como uma das causas importantes do atraso econômico paraguaio.
Para o governo Vargas, por sua vez, embora não fosse negligenciado o
potencial econômico dos acordos assinados com Argaña, era geopolítica
a motivação principal. Faziam parte do esforço brasileiro de alcançar um
equilíbrio regional com a Argentina, principalmente na área estratégica
do coração do continente, composta pelo Paraguai e Bolívia.
Os resultados da viagem de Argaña ao Rio de Janeiro vão além dos
FLWDGRVGH]FRQYrQLRV+RXYHWDPEpPXPHQWHQGLPHQWRVLJLORVRHQWUH
ele e Oswaldo Aranha para garantir as boas relações entre o Paraguai e o
Brasil. Os dois chanceleres concordaram que qualquer questão que pudesse
perturbar as relações brasileiro-paraguaias seria tratada diretamente
HQWUH HVVDV GXDV DXWRULGDGHV TXHU SRU PHLR GH FRUUHVSRQGrQFLD TXHU
SRUHQYLDGRVHVSHFLDLV´GHQWURGRPDUFRGDPDLVDEVROXWDFRUGLDOLGDGH
HOHDOGDGHµ1429.
O sucesso da missão de Argaña ao Brasil fortaleceu o governo
Morínigo, mas não sem provocar uma reação contrária. Segundo o
HQFDUUHJDGR GH QHJyFLRV EUDVLOHLURV HP $VVXQomR FRP D ÀQDOLGDGH GH
fazer malograr a implementação desses acordos, oposicionistas – sem os
HVSHFLÀFDU ² DUWLFXODUDP XP JROSH GH (VWDGR FRQWDQGR ´FRP UHVSDOGR
SROtWLFR WDOYH] ÀQDQFHLUR GD $UJHQWLQDµ 'HVFREHUWR R SODQR JROSLVWD
não foi concretizado. Para esse diplomata, o governo argentino contribuía
para o clima de tensão política no Paraguai, mas, por outro lado, favorecia
DHVWDELOLGDGHRIDWRGH´RSHULJRGRIUDQTXLVPRµSDUHFHUDIDVWDGRHGH

1429

Paraguai; para a permuta de livros e publicações; e, por fim, para o intercâmbio cultural. Relatório do Ministério das
Relações Exteriores, referente ao ano de 1941, pp. 31-32.
Carta privada de Luís A. ARGAÑA para Oswaldo ARANHA, Assunção, 9.9.1942. CPDOC/FGV, Arquivo Negrão de Lima,
NL adp 1942.09.11.
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RFKDQFHOHU$UJDxDWHUDDGPLUDomRHREHGLrQFLDFUHVFHQWHVSRUSDUWHGRV
chefes militares1430.
Em 28 de julho, Getúlio Vargas partiu do Rio de Janeiro, de avião,
para a primeira viagem de um chefe de Estado brasileiro ao Paraguai.
Antes, porém, fez escala em Corumbá, no Mato Grosso, e, no dia seguinte,
encontrou-se na fronteira com o chanceler boliviano. Seguiram juntos até
RTXLO{PHWURGD´(VWUDGDGH)HUUR%UDVLOHLUR%ROtYLDQDµHPWHUULWyULR
do país vizinho, onde inauguraram um trecho da ferrovia e ali almoçaram.
1RGLD9DUJDVLQDXJXURXGLTXHVHFRGDÁRWLOKDGD0DULQKDHP/DGiULR
e, em 31, seguiu de avião até Concepción, onde embarcou no monitor
brasileiro Paraíba, rumo a Assunção, onde chegou em 1º de agosto1431.
Getúlio Vargas foi recebido no porto por Morínigo e por cerca de 70
PLOSHVVRDVHPPDQLIHVWDomRVHJXQGR3URWDVLR*RQoDOYH]´HVSRQWkQHDµ
H ´VHP SUHFHGHQWHVµ TXDQWLWDWLYDPHQWH 2V MRUQDLV La Tribuna e El País
QRWLFLDUDPTXHWHYHFDUDFWHUtVWLFDGH´DSRWHRVHµDDFROKLGDGDGDDRFKHIH
de Estado brasileiro. Nessa noite, Vargas foi homenageado com um
EDQTXHWHTXHUHVXPLXHPVHXGLiULRFRPDVSDODYUDV´GLVFXUVRVHPRomR
UHFHSomRHEDLOHµHÀFRXEHPLPSUHVVLRQDGRFRP0RUtQLJRRTXDOGHÀQLX
FRPR´DVWXWRHSDWULRWDHVERoRGHXPKRPHPS~EOLFRLQWHUHVVDQWHHTXH
HVSHUR DLQGD GDUi R TXH IDODUµ (P VHX GLVFXUVR 9DUJDV DÀUPRX VHU D
SROtWLFDH[WHUQDEUDVLOHLUDIUDQFDHOHDOYROWDGDSDUDDFRRSHUDomR´LVHQWD
GH YHOHLGDGHV KHJHP{QLFDV RX DVFHQGrQFLD LPSHULDOLVWDµ LQWHUHVVDGD
HP FRODERUDU QmR Vy FRP R 3DUDJXDL PDV WDPEpP ´FRP RXWURV SRYRV
DPHULFDQRVµ HP EXVFD GR SURJUHVVR JHUDO 7DPEpP IDORX HP QmR
intervenção do Brasil nos assuntos internos de outros países. Repetia os
SULQFtSLRV TXH R EDUmR GR 5LR %UDQFR HVWDEHOHFHUD WUrV GpFDGDV DQWHV
como norteadores nas relações do Brasil com os países vizinhos1432.
1RGLDRVGRLVSUHVLGHQWHVWURFDUDPDVUDWLÀFDo}HVGRVDFRUGRV
DVVLQDGRVSRUVHXVFKDQFHOHUHVGRLVPHVHVDQWHV9DUJDVDVVLVWLXDXPGHVÀOH
PLOLWDUTXHOKHFDXVRX´ERDLPSUHVVmRµHIRLRYDFLRQDGRUXLGRVDPHQWHSRU
população que se aglomerava na praça em frente ao palácio presidencial.
Ainda nesse dia, o chefe de Estado brasileiro percorreu, até Caacupé, a
1430

1431
1432

GONÇALVEZ para ARANHA, of. 137, conf., Assunção, 27.6.1941. AEBA, Ofícios Reservados e Confidenciais – Política
Interna - 1941 a 1945. BRAGA para ARANHA, of. 142 e 144, conf., Assunção, respectivamente 4 e 10.7.1941. Idem.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, relativo ao ano de 1941, p. 11.
GONÇALVEZ para ARANHA, of. 159, Assunção, 8.8.1941. AEBA, Correspondência Ostensiva Expedida, 1941, t. I. Anexo
ao ofício: “Discurso pronunciado por el Exmo. Señor Presidente del Brasil doctor Getulio Vargas”, El País, Assunção,
5.8.1941. Em anexo os recortes de jornal: “En una apoteósis de entusiasmo, 70 mil almas aclamaran al Presidente Doctor
Getulio Vargas”, La Tribuna, Asunción, 4.8.1941. “Caracteres de apoteósis revistió el recibimiento tributado al Exmo.
Señor Presidente de los Estados Unidos del Brasil”, El País, Asunción, 4.8.1941. Relatório do Ministério das Relações
Exteriores, referente ao ano de 1941, p. 11. VARGAS, Diários, v. 2, p. 411.
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estrada Mariscal Estigarribia que, quando concluída, chegaria na fronteira
com o Brasil, na altura de Foz de Iguaçu. À tarde nesse mesmo dia, foi
j(VFROD%UDVLOHGHQRLWHKRXYHUHFHSomRQD/HJDomREUDVLOHLUDjTXDO
FRPSDUHFHUDP WUrV PLO SHVVRDV RXWUR Q~PHUR LQXVLWDGR SDUD HVVH WLSR
de evento em Assunção1433. No dia 4, Vargas recebeu o título de Doutor
Honoris Causa H IH] GLVFXUVR GH LPSURYLVR DÀUPDQGR TXH R SDSHO GDV
XQLYHUVLGDGHV´QRVSRYRVGHtQGROHGHPRFUiWLFDµHUDRGH´SUHVHUYDUDV
WUDGLo}HVGRSDtVµ1434.
As manifestações contagiaram Vargas que, em lugar das 48 horas
SUHYLVWDVSDUDSHUPDQHFHUHP$VVXQomRUHVROYHXÀFDUXPGLDH[WUDSDUD
PHOKRUFRQKHFHUDFLGDGH´VHPSURWRFRORµ1RHQWDQWRQmRSRGHSDVVHDU
pois deitou de madrugada, devido a recepção na Legação, acordou
tarde e logo almoçou privadamente com Morínigo. A tarde foi chuvosa
e o governante brasileiro dedicou-se a receber a imprensa e escoteiros
QD /HJDomR &RP KRPHQDJHQV RÀFLDLV GH GHVSHGLGD H D SUHVHQoD GH
populares, Vargas partiu na manhã do dia 4, em avião da Força Aérea
Brasileira, com destino a Campo Grande1435.
O clima amistoso existente entre os governos paraguaio e brasileiro
SHUPLWLXDHVWHVROLFLWDUjVDXWRULGDGHVSDUDJXDLDVDOLEHUWDomRGRSROtWLFR
liberal e intelectual Justo Pastor Benítez – cuja esposa adoeceu e morreu
acompanhando-o na prisão de Peña Hermosa – e autorização para
que saísse do país. Morínigo concordou e Pastor Benítez, após prometer
manter-se alheio a qualquer atividade política referente ao Paraguai, partiu
para São Paulo no dia 9 de agosto. Seguiu em voo do Correio Aéreo Nacional
HQDFDSLWDOSDXOLVWDDJXDUGDYDR´RDPLJR$VVLV&KDWHDXEULDQGµ1436, que
o empregou em um dos seus jornais, no Rio de Janeiro1437.
Oposicionistas paraguaios usaram a libertação de Justo Pasto
%HQtWH]SDUDDWDFDURJRYHUQR'LVWULEXtUDPFODQGHVWLQDPHQWHSDQÁHWRV
HP $VVXQomR DFXVDQGR R ´QDFLRQDOLVPR PRULQLJXLVWDµ GH KDYHU ´VH
HQWUHJDGR DR %UDVLOµ FRPR SURYDYD WHU HVVH SROtWLFR OLEHUDO VLGR SRVWR
HPOLEHUGDGHDSHGLGRGH9DUJDVTXDQGRDQWHVKDYLDQHJDGRLGrQWLFRV
pedidos feitos pelo Congresso uruguaio e por intelectuais argentinos. O
SDQÁHWRDWDFDYDGXUDPHQWH$UJDxDDFXVDQGRRGHDEGLFDUGDVREHUDQLD
paraguaia em favor do Brasil1438.
1433
1434

1435
1436
1437
1438

GONÇALVEZ para ARANHA, idem. VARGAS, Diários, v. 2, p. 412.
“A visita do Sr. Getúlio Vargas ao Paraguai” in Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5.8.1941 p. 6, 10. Disponível em: http://
news.google.com/newspapers?nid=1246&dat=19410805&id=VwA1AAAAIBAJ&sjid=gfUJAAAAIBAJ&pg=7250,614592.
Acesso em 24.3.2010.
VARGAS, idem, p. 412.
GONÇALVEZ para ARANHA, of. 162, Assunção, 9.8.1941. Id.
MORAIS, Fernado. Chatô, o rei do Brasil. 13ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 223.
“El nacionalismo de Morínigo y el Decreto n° 7937 de defensa del Estado” assinado por: “Comite de Oficiales en el
destierro”. Anexo a: GONÇALVEZ para ARANHA, of. 173, conf., 21.8.1941. AEBA, Oficios Reservados e Confidenciais
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1RV PHVHV ÀQDLV GH  WUrV GLIHUHQWHV HYHQWRV GHPRQVWUDP D
cordialidade nas relações entre os governos brasileiro e paraguaio. Em
VHWHPEURFDGHWHVGD(VFROD0LOLWDUGR3DUDJXDLFKHÀDGRVSHORFRURQHO
Aguilera, foram convidados para as comemorações, no Rio de Janeiro, da
LQGHSHQGrQFLDGR%UDVLO7HUPLQDUDPÀFDQGRPDLVWHPSRQR%UDVLOGRTXH
RSUHYLVWRSRLVDVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVDFROKHUDP´FRPPXLWRSUD]HUµ
o pedido do governo paraguaio para que a comitiva permanecesse de
GXDVDWUrVVHPDQDVH[WUDVQR%UDVLO1439. Ditatoriais, as administrações de
Morínigo e Vargas se entendiam quanto a cooperação policial e, atendendo
a pedido verbal do representante paraguaio no Rio de Janeiro, general
$\DODRJRYHUQREUDVLOHLURHQYLRXSDUD$VVXQomRXPD´PLVVmR7pFQLFD
3ROLFLDOµ(VWDWLQKDSRUÀQDOLGDGHFRRSHUDUQDUHRUJDQL]DomRGDSROtFLD
paraguaia1440 DÀQDO R %UDVLO HUD XPD GLWDGXUD GHVGH  H R UHJLPH
YDUJXLVWD GHVHQYROYHUD WpFQLFDV SROLFLDLV GH YLJLOkQFLD GH RSRVLWRUHV
e de tortura de prisioneiros1441. Por último, no dia 10 de novembro, foi
LQDXJXUDGDDDJrQFLDGR%DQFRGR%UDVLOHP$VVXQomRHVWUDWpJLFDSDUD
incrementar o comércio paraguaio brasileiro, autorizada a funcionar
por 25 anos, com capital de 15.000 contos de réis1442. A inauguração teve
repercussão na sociedade local, pois era o primeiro resultado concreto dos
FRQYrQLRVDVVLQDGRVQR5LRGH-DQHLUR1443.
2 DQR GH  IRL SDUWLFXODUPHQWH PDUFDQWH QD FRQYHUJrQFLD
de posições entre o Brasil e o Paraguai. Em 28 janeiro, o Brasil rompeu
relações diplomáticas com os países do Eixo, atendendo a recomendação
da IIIª Reunião de Chanceleres americanos, ocorrida dias antes, e Morínigo
fez o mesmo em 25 de fevereiro. Segundo o representante brasileiro em
$VVXQomRR(L[RWLQKDJUDQGHQ~PHURGHDGHSWRVHQWUHRVMRYHQVRÀFLDLV
que eram contrários ao rompimento e somente o aceitaram após o Brasil
WRPDUHVVDLQLFLDWLYD3DUDHVVHGLSORPDWDLVVRHUDSURYDGDFRQÀDQoDTXH
D RÀFLDOLGDGH SDUDJXDLD WLQKD QD SROtWLFD H[WHUQD GH 9DUJDV1444. De fato,
RQD]LIDVFLVPRJR]DYDGHVLJQLÀFDWLYDVLPSDWLDQR3DUDJXDLRQGHKDYLD
1439

1440

1441

1442

1443
1444

– Política Interna - 1941 a 1945.
Jose Roberto de MACEDO SOARES (“em nome do Ministro de Estado de Relações Exteriores”) para GONÇALVEZ, of.
C/44/541.7, Rio de Janeiro, 21.7.1941. AEBA, Correspondência Ostensiva Recebida – 1941, v. 1.
A missão era composta de três membros: o delegado Eurico Bellens Porto; o perito Roldão Gonçalves Ribeiro e o detetive
Aureliano Walsh, ligados às atividades de polícia política. Filinto MÜLLER, chefe de Polícia do Distrito Federal, of. 412
QM, Rio de Janeiro, 18.10.1941. Idem. Mauricio NABUCO (“em nome do Ministro de Estado Graça Aranha”) para o
general Juan Bautista AYALA, Ministério das Relações Exteriores – Rio de Janeiro,Of. NP /34/ 610.1 (43), Rio de Janeiro,
23.6.1941. Id.
GONÇALVEZ para Mauricio NABUCO, of. 238, Assunção, 11.11.1941. AEBA, Correspondência Ostensiva Expedida –
1941, v. 3.
Decreto lei do Executivo paraguaio n. 9185, de 14.10.1941. RIVAROLA PAOLI, Juan Bautista. Historia monetária del
Paraguay; monedas, bancos, credito publico. Asunción: El Gráfico, 1982, p. 429.
GONÇALVEZ para ARANHA, of. 238, Assunção, 11.11.1941. AEBA, Assuntos Gerais (1935 a 1973).
GONÇALVEZ para ARANHA, “Mês Político n° 1”, conf., Assunção, 7.2.1942. AEBA, Ofícios Reservados e Confidenciais –
Política Interna - 1941 a 1945.
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grande número de imigrantes alemães e circulava propaganda nazista,
além da única missão militar estrangeira no país ser francesa, subordinada
DR JRYHUQR FRODERUDFLRQLVWD IUDQFrV GH 3pWDLQ 7DPEpP HUD UHDOLGDGH D
FUHVFHQWH LQÁXrQFLD EUDVLOHLUD QR SDtV PDV R IDWRU GHFLVLYR SDUD DTXHOH
URPSLPHQWRIRLDSRVWXUDGRJRYHUQRGRV(8$HPOLWHUDOPHQWHFRPSUDU
boas relações com Morínigo. O governo norte-americano concedeu ao
Paraguai, em setembro de 1941, ajuda militar – 11 milhões de dólares, no
sistema lend-lease – e econômica. Após a ruptura com o Eixo, o governo
0RUtQLJR UHFHEHX D GRDomR GH 86  GR ([LPEDQN QRUWH
-americano, para projetos públicos1445.
2 URPSLPHQWR GH UHODo}HV FRP R (L[R QmR VLJQLÀFRX
DEUDQGDPHQWR GD LQÁXrQFLD QD]LVWD QR 3DUDJXDL (P  VHJXQGR R
DGLGR PLOLWDU EUDVLOHLUR HP $VVXQomR H[LVWLD ´XP JUDQGH Q~PHUR GH
IXQFLRQiULRV GR JRYHUQR TXH FRODERUDP FRP DJHQWHV GR (L[Rµ H FHUFD
GH  GRV FKHIHV PLOLWDUHV SDUDJXDLRV HUDP JHUPDQyÀORV 'HVWHV
´XP GRV PDLV FRQKHFLGRVµ HUD R PDMRU 3DEOR 6WDJQL GLUHWRUJHUDO GD
$HURQiXWLFD SDUDJXDLD FODVVLÀFDGR FRPR ´LQWUDQVLJHQWH DGHSWR GD
FDXVDQD]LVWDµSRUHVVHDGLGRPLOLWDU(VWHUHODWRXDR(VWDGR0DLRUGR
Exército brasileiro que, em julho de 1942, Stagni seguiu para Buenos
$LUHV j IUHQWH GH GHOHJDomR GD $HURQiXWLFD SDUDJXDLD H D FRQYLWH
RÀFLDOGRJRYHUQRGD$UJHQWLQDSDUDSDUWLFLSDUGDVFRPHPRUDo}HVGR
DQLYHUViULRGDLQGHSHQGrQFLDDUJHQWLQD(POXJDUGRVWUrVGLDVSUHYLVWRV
RPDMRUSDUDJXDLRSHUPDQHFHXDWpRÀQDOGRPrVQRSDtVYL]LQKRRQGH
foi recebido, na chegada, pelos generais Jorge Manni, comandante da
Aviação, e Tonazzi, ministro da Guerra, perguntando-lhe este qual o
motivo de o Exército paraguaio ter se afastado da Argentina. A resposta
GH 6WDJQL IRL D GH TXH LVVR UHVXOWDYD GH $UJHQWLQD VH ´IHFKDUµ SDUD R
Paraguai, enquanto o Brasil adotara postura oposta, atraindo estudantes
paraguaios, civis e militares, para escolas brasileiras e facilitando a
solução de graves problemas econômicos do seu país. O general Manni
concordou com a resposta e criticou a política dos governos argentinos
TXDQWRDR3DUDJXDL2VWUrVUHFRQKHFHUDPDQHFHVVLGDGHGD$UJHQWLQD
tomar iniciativas que melhorassem as relações bilaterais1446.
De acordo com o relatório desse adido, Stagni foi recebido na
Embaixada alemã em Buenos Aires, onde lhe exibiram documentários
sobre a guerra e o convidaram para visitar submarinos alemães,
UHVSRQViYHLV ´SHOD OLJDomR FRPHUFLDO HQWUH D $OHPDQKD H D $UJHQWLQD
1445
1446

MORA; COONEY, pp. 139, 142.
“Atividade nazista na Argentina, no Chile e no Paraguai” relatório do Adido Militar no Paraguai, major Francisco Damasceno
Ferreira Portugal, para o General Chefe do Estado-maior do Exército [Brasil], Assunção, 30.10.1942. CPDOC/FGV, Arquivo
Negrão de Lima, Nladp 1942.10.30.
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H FXMDV EDVHV VH HQFRQWUDP HQWUH %DtD %ODQFD H 5LR *DOHJRVµ 2 PLOLWDU
paraguaio teria ido de avião até uma dessas bases, onde visitou um
submarino que, inclusive, fez algumas manobras de demonstração. Nesse
UHODWyULR6WDJQLpLGHQWLÀFDGRFRPRHVSLmRQD]LVWDRTXHpUHSHWLGRSRU
estudo recente de Richard L. McGaha, o qual esclarece que o codinome
XWLOL]DGRSHORSDUDJXDLRHPVHXVFRQWDWRVVHFUHWRVHUD´+HUPDQQµ1447.
(VWDGRV 8QLGRV H %UDVLO GH XP ODGR H $OHPDQKD H $UJHQWLQD
GH RXWUR FRPSHWLDP HQWUH VL SDUD LQÁXHQFLDU D SRVLomR GR JRYHUQR
0RUtQLJR TXDQWR j OXWD HQWUH RV $OLDGRV H RV SDtVHV QD]LIDVFLVWDV 8PD
vitória brasileira foi a de obter que Morínigo convidasse o Brasil a enviar
DR 3DUDJXDL XPD PLVVmR PLOLWDU GH LQVWUXomR HP VXEVWLWXLomR j PLVVmR
francesa, cujo contrato não seria renovado por estar subordinada ao
governo colaboracionista do marechal Pétain1448. Em 18 de abril de 1942,
chegou a Assunção a Missão Militar de Ensino (nome alterado, em 1947,
para Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai), composta de
FLQFRRÀFLDLVFRPDQGDGRVSHORPDMRU/DGiULR3HUHLUD3HUHVSDUDPLQLVWUDU
cursos na Arma da Cavalaria, sendo seus membros incorporados ao
Exército paraguaio1449.
O ano de 1942 foi marcado por medidas práticas nas relações
EUDVLOHLURSDUDJXDLDV$LQGDQRPrVGHDEULOKRXYHPHOKRUDQDVHJXUDQoD
de voo para os aviões do Correio Aéreo Nacional, que voavam entre o
Rio de Janeiro e Assunção. Foi instalada, no edifício da representação
GLSORPiWLFD EUDVLOHLUD XPD HVWDomR UDGLRWHOHJUiÀFD SDUD IRUQHFHU
informações meteorológicas e técnicas aos pilotos durante o voo. No aspecto
GDLQIUDHVWUXWXUDQHVVHPHVPRPrVIRLHQWUHJXHDR3DUDJXDLRDUPD]pP
GHQ~PHURQRSRUWRGH6DQWRVLQVWDODQGRVHDVVLPR´(QWUHSRVWRGH
'HSyVLWR)UDQFRµSDUDJXDLR(UDXPDVROXomRSURYLVyULDHQTXDQWRQmR
HUDPFRQVWUXtGDVDVLQVWDODo}HVGHÀQLWLYDVSDUDHVVHGHSyVLWR1RSODQR
ÀQDQFHLURHPMXQKRR%DQFRGR%UDVLOFRQFHGHXXPFUpGLWRGHPLO
contos de réis ao Banco de la República del Paraguay, a juros anuais de quatro
por cento, excepcionalmente baixos, o que mereceu grandes elogios da
imprensa local. Foi atendido, assim, pedido do chanceler Argaña, para
se acelerar essa concessão para, argumentou, fortalecer sua posição no
governo e a do próprio Morínigo1450.
1447

1448

1449
1450

Idem. McGAHA, Richard L. The Politics of Espionage: Nazi Diplomats and Spies in Argentina, 1933-1945. PhD Philosophy:
College of Arts and Sciences of Ohio University, 2009, p. 23. Disponível em: http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/
McGaha%20Richard%20L.%20Jr.pdf?acc_num=ohiou1256330041 Acesso em 3.2.2010.
Do adido militar no Paraguai, major Francisco Damasceno Ferreira PORTUGAL, para o embaixador NEGRÃO DE LIMA,
of. 25, res., Assunção, 4.6.1943. CPDOC/FGV, NL adp 1942.10.30.
Disponível em: http://www.cmbp.eb.mil.br/intercambio_militar_br-py.htm. Acesso em 11.02.2010.
BRAGA, Encarregado de Negócios, para ARGAÑA, of. 24, 27 e 30, Assunção, respectivamente 16.4, 2 e 24.5.1942.
AEBACOE, Correspondência Ostensiva Expedida – 1942. Relatório do Ministério das Relações Exteriores, referente ao ano
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O ato simbólico mais importante, no ano de 1942, demonstrativo
GDLPSRUWkQFLDTXHKDYLDDOFDQoDGRDVUHODo}HVHQWUHR%UDVLOHR3DUDJXDL
foi a elevação para Embaixada o status das representações diplomáticas
que cada país mantinha na capital do outro. Em agosto desse ano, chegou
jFDSLWDOSDUDJXDLD)UDQFLVFR1HJUmRGH/LPDRSULPHLURUHSUHVHQWDQWH
diplomático brasileiro com o caráter de embaixador enviado ao
3DUDJXDL(UDKRPHPGHFRQÀDQoDGRUHJLPHYDUJXLVWDWHQGRRFXSDGR
anteriormente, o cargo de chefe de gabinete do ministro da Justiça,
Francisco Campos, e, em 1941, fora embaixador brasileiro na Venezuela.
Negrão de Lima encontrou um ambiente favorável no Paraguai,
pois, além daquelas medidas de aprofundamento nas relações bilaterais,
R SDtV HUD ´GRV PDLV DWLYRVµ QR LQWHUFkPELR LQWHOHFWXDO FRP R %UDVLO
Acordo neste sentido, assinado no ano anterior por Argaña e Aranha,
produzia resultados, com estudantes paraguaios indo estudar no Brasil,
FRPEROVDVGHHVWXGREUDVLOHLUDVHSURIHVVRUHVGHSRUWXJXrVWHQGRVLGR
HQYLDGRV D $VVXQomR SHOR JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD IRUPDU SURÀVVLRQDLV
que atendessem ao ensino do idioma, declarado obrigatório, nas escolas
primárias e secundárias do país. No Rio de Janeiro, por outro lado, foi
criado o Instituto Brasil-Paraguai para divulgar a cultura paraguaia1451.
Esse contexto e as características pessoais de Negrão de Lima
tornaram-no um dos melhores representantes que o Brasil já teve no
3DUDJXDLTXDQWRjSURPRomRGRHVWUHLWDPHQWRGDVUHODo}HVELODWHUDLV1RV
quatro anos em que permaneceu em Assunção, ele demonstrou habilidade
diplomática, sensibilidade para a compreensão da realidade local e se
LQWHJURXjYLGDVRFLDOHFXOWXUDOGDFDSLWDO'XUDQWHHVVHSHUtRGRIRLJUDQGH
o leque de iniciativas culturais da Embaixada brasileira: representação,
pela primeira vez, de uma peça teatral brasileira em Assunção, de
Oduvaldo Viana; criação do Instituto Paraguaio de Cultura Brasileira;
construção de edifício moderno para a Escola Brasil, da rede pública
paraguaia; emissão, em espanhol, na Rádio Nacional, de um programa
dominical de difusão da cultura brasileira; e a concessão crescente de
bolsas de estudo para paraguaios estudarem no Brasil. Duas iniciativas
culturais se destacam por seu ineditismo e repercussão na opinião
S~EOLFD$SULPHLUDIRL1HJUmRGH/LPDREWHUDXWRUL]DomRHÀQDQFLDPHQWR
do Itamaraty para que o jovem historiador R. Antonio Ramos pesquisasse
no arquivo diplomático brasileiro, o que resultou na elaboração de livros
fundamentais para a compreensão das relações brasileiro-paraguaias

1451

de 1942, p. 37, 42. BRAGA para ARANHA, of. 120, Assunção, 25.6.1942. AEBA, Correspondência Ostensiva Expedida –
1942. Idem, tel. s/n°, Assunção, 5.6.1942. AEBA, Oficios Reservados e Confidenciais – Política Interna - 1941 a 1945.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, referente ao ano de 1942, pp. 76,77.
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QD SULPHLUD PHWDGH GR VpFXOR ;,; )RL WDPEpP R SULPHLUR GLSORPDWD
brasileiro a se tornar amigo de Juan O’Leary, ideólogo do nacionalismo
lopizta, o qual, em sua origem, tinha características xenófobas. O próprio
O’Leary descreve como se tornaram amigos:
4XDQGRQRVFRQKHFHPRVHPDWRRÀFLDOQR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHV
na presença do corpo diplomático, depois de abraçar-me efusivamente, disse
HVWDV SDODYUDV FRPRYHGRUDV ´HLV DTXL VHQKRUHV D IRUWDOH]D HVSLULWXDO GR
3DUDJXDL$RDEUDoiORHQWUHLQHOD(QHVWHPRPHQWRVHÀUPRXDSD]GHÀQLWLYD
entre o Brasil e o Paraguai1452.

O novo ativismo da diplomacia paraguaia promoveu visitas de
0RUtQLJRDR%UDVLODRV(VWDGRV8QLGRV FRPHVFDODVHPRXWURVSDtVHVQR
WUDMHWR H$UJHQWLQD(ODVHUDPSRVVtYHLVJUDoDVjKDELOLGDGHGH0RUtQLJR
que, assim, consolidou-se no poder e, ao mesmo tempo, fortaleciam
HVVD FRQVROLGDomR DR REWHU DSRLRV H[WHUQRV VLPXOWkQHRV GR %UDVLO H GD
$UJHQWLQDGRLVSDtVHVTXHULYDOL]DYDPHQWUHVLSDUDSRUPDLRULQÁXrQFLD
no Paraguai. Estavam desarticulados os possíveis focos de oposição ao
governo moriniguista, pois o Partido Liberal, que fora declarado ilegal em
abril de 1942, contava com poucos simpatizantes ostensivos e seus líderes
estavam exilados, não tendo condições para articular algum golpe contra o
governo. Também o Partido Colorado tinha os líderes no exílio ou, os que
SHUPDQHFHUDPQRSDtVHVWDYDP´QDUFRWL]DGRVµSRUHPSUHJRVS~EOLFRVH
SRVLo}HVQDDGPLQLVWUDomRDTXDODSRLDYDPÀUPHPHQWH$~QLFDUHVLVWrQFLD
potencialmente séria a Morínigo era a do movimento franquista que, além
GH SDUWLGiULRV VLQFHURV DEULJDYD GHYLGR jV FLUFXQVWkQFLDV FRPXQLVWDV
e, mesmo, alguns liberais e colorados. Contudo, não havia hipótese da
$UJHQWLQDDSRLDURIUDQTXLVPR´GHYLGRDWHQGrQFLDQD]LVWDGRJRYHUQR
DUJHQWLQRµHQTXDQWR)UDQFRDSODXGLUDDGHFLVmRGHSDtVHVGRFRQWLQHQWH
romperem relações com o Eixo1453.
1DDXVrQFLDGHXPDRSRVLomRDUWLFXODGD0RUtQLJRSRGHVHDXVHQWDU
do Paraguai. A primeira viagem foi para o Brasil, em comitiva composta por
31 pessoas, entre elas o chanceler Argaña, o ministro Amancio Pampliega
1452

1453

José FABRINO, encarregado de Negócios, para Samuel de Souza Leão GRACIE, ministro interino das Relações Exteriores,
of. 271, Assunção, 30.9.1946. Arquivo Negrão de Lima, CPDOC-FGV, 46.06.50, adP. Carta privada de R. ANTONIO
RAMOS para NEGRÃO DE LIMA, Assunção, 11.11.1946. Arquivo Negrão de Lima, CPDOC-FGV NL 46.06.30, adP. “Negrão
de Lima”. Cópia datilografada (três folhas) em papel timbrado da “Presidencia de la República” e assinado por Juan E.
O’Leary. Idem, NL 46.06.30, adP. Publicado em “El Paraguayo”, Asunción, ?.08.1946. Id., NL 46.06.30, adP.
NEGRÃO DE LIMA para Oswaldo ARANHA, of. 63, conf., Assunção, 10.2.1943. AEBA, Oficios Reservados e Confidenciais
– Política Interna - 1941 a 1945. Em 25 de abril de 1942, sob a acusação de que, na época em que o coronel Franco era
presidente, os liberais no exílio conspiraram com os bolivianos para depô-lo, Morínigo declarou o Partido Liberal ilegal.
LEWIS, p. 195.
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e o embaixador Negrão de Lima. Partiram de Assunção em 28 de abril,
seguindo de avião até Concepción, onde embarcaram em navio até Porto
Esperança, no Mato Grosso, lugar em que, em 1º de maio, tomaram trem
especial para o Rio de Janeiro. Nas paradas durante o trajeto de ida – e
depois na volta –, o governante paraguaio era esperado por autoridades
locais e populares. O Departamento de Imprensa e Propaganda registrou
DYLDJHPHPIRWRVHÀOPHVLQFOXVLYHGDSDUWLGDGH$VVXQomR1454.
Antecedida por uma parada de dois dias em São Paulo, a chegada
do trem com a comitiva presidencial paraguaia no Rio de Janeiro foi festiva.
O governo brasileiro buscou causar o maior impacto possível e, além
das manifestações populares na estação ferroviária e nas ruas, esperava
Morínigo a notícia de que Getúlio Vargas assinara decreto cancelando
a dívida de guerra do Paraguai para com o Brasil. Esse documento
GHFODUDYDDGtYLGD´LQH[LVWHQWHµHPOXJDUGHSHUGRDGDHPXPDVXWLOH]D
linguística que demonstrava o cuidado do governo brasileiro em manter
o caráter amistoso das relações bilaterais1455. No ano anterior, o Congresso
argentino também declarara extinta a dívida de guerra do Paraguai para
com esse país.
1REDQTXHWHHPKRPHQDJHPDRYLVLWDQWH9DUJDVDÀUPRXKDYHU
HQWUH R %UDVLO H R 3DUDJXDL ´LGrQWLFDV GLUHWUL]HV QRV QHJyFLRV H[WHUQRVµ
H ´FRPXQKmR GH LQWHUHVVHV YLWDLVµ &ODVVLÀFRX 0RUtQLJR FRPR XP
JRYHUQDQWH ´UHQRYDGRUµ H ´HVFODUHFLGRµ DFUHVFHQWDQGR TXH RV UHFXUVRV
EUDVLOHLURVWpFQLFRVHÀQDQFHLURV´FRQWLQXDPDRGLVSRUµGDVQHFHVVLGDGHV
SDUDJXDLDV 0RUtQLJR UHVSRQGHX FRP DJUDGHFLPHQWR SHOD ´JUDQGLRVD
UHFHSomRµ TXH WHYH DR FKHJDU QD FDSLWDO FDULRFD H HORJLRX D RIHUWD GR
presidente brasileiro de cooperar no desenvolvimento paraguaio, isso
TXDQGR QR SODQR LQWHUQDFLRQDO ´KDYLD yGLRV H GHVXQLmRµ 3RU LVVR
acrescentou, Vargas tinha títulos para ser na América o paladino da
SROtWLFD GH FRRSHUDomR ´XPD YH] TXH D GLSORPDFLD EUDVLOHLUD WHP VLGR
VHPSUH D HVFROD GD SD] H GD KDUPRQLDµ 2 FKHIH GH (VWDGR SDUDJXDLR
WHUPLQRX VHX SURQXQFLDPHQWR UHVVDOWDQGR D LPSRUWkQFLD GD OLEHUGDGH
WDQWR TXH SDUDJXDLRV EUDVLOHLURV H ´WRGD D $PpULFDµ FRUUHUDP SDUD
GHIHQGHUHVVH´OiEDURµ1456. Poucos lábios seriam tão inapropriados quanto
os de Morínigo para fazer essa defesa e poucos ouvidos tão insensíveis a
ela quanto os de Vargas.
1454
1455

1456

Ver: http://www.cinemateca.gov.br/iah/mediaplayer.php?file=014365-I01.avi. Acesso em 18.2.2010.
“Decreto n. 5458 – de 5 de maio de 1943. Declara inexistente a dívida de guerra do Paraguai para com o Brasil” in:
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, referente ao ano de 1943, p,. 142. Durante a visita de Morínigo também
foi assinado um convênio para estimular o turismo entre Brasil e Paraguai e foi criado o Instituto Paraguai-Brasil, em
Assunção, para promover as relações culturais.
Idem, pp. 138-141.
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Morínigo foi objeto de várias homenagens, inclusive de uma
sessão especial na Academia Brasileira de Letras, na qual foi recepcionado
por Roquete Pinto, que vivera no Paraguai, com um discurso em tupi-guarani1457 9DUJDV SRU VXD YH] HP GHIHUrQFLD SHVVRDO IH] TXHVWmR
de levar seu colega paraguaio a Volta Redonda, para conhecer a usina
VLGHU~UJLFDHPFRQVWUXomRREWLGDGRV(8$HPPHLRjVQHJRFLDo}HVSDUD
que o Brasil apoiasse o esforço de guerra norte-americano. Segundo o
,WDPDUDW\ D HVWDGD GH 0RUtQLJR UHVXOWDYD GD FRQÀDQoD UHFtSURFD HQWUH
%UDVLOH3DUDJXDLHGD´DPSODWURFDµGHLGHLDVVREUHSUREOHPDVFRPXQV
HQWUH DPERV TXH ´SHUPLWHP TXH VH HVWDEHOHFHVVH FRPSOHWR H IUDWHUQR
HQWHQGLPHQWR HQWUH VHXV KRPHQV H JRYHUQRVµ1458. Apesar do discurso
GLSORPiWLFRKDELWXDOPHQWHVHUVLPSiWLFRDRYLVLWDQWHRÀFLDODLQGDDVVLP
HVVDV SDODYUDV VREUH D H[FHOrQFLD GDV UHODo}HV ELODWHUDLV HUDP PDLV
taxativas do que o exigido pelo cerimonial.
Morínigo retornou ao Paraguai pelo mesmo trajeto que o levara
ao Rio de Janeiro. Chegou em Assunção no dia 21 de maio e foi recebido
com entusiasmo pela população, o que surpreendeu Negrão de Lima,
TXH FRQVLGHUDYD RV SDUDJXDLRV ´UHVHUYDGRVµ H DGHPDLV SRUTXH KDYLD
uma forte oposição liberal na cidade. Concluiu o embaixador brasileiro
TXH ´R HVSHWiFXOR TXH SUHVHQFLHLµ UHVXOWDYD GD SURIXQGD UHSHUFXVVmR
popular alcançada pela viagem e, principalmente, pelo cancelamento da
dívida de guerra1459.
2QRYRDWLYLVPRGDGLSORPDFLDSDUDJXDLDSURPRYHXYLVLWDRÀFLDO
GH 0RUtQLJR D :DVKLQJWRQ QRV (VWDGRV 8QLGRV HP MXQKR GH  1R
jantar que lhe foi oferecido, no dia 6, Roosevelt lembrou da IIIª Reunião
de Consultas do Rio de Janeiro, no ano anterior, em que o Paraguai seguiu
o pensamento existente no continente americano, que se devia romper
UHODo}HVFRP´RVEDQGLGRVGDFLYLOL]DomRPRGHUQDµ1460. Morínigo solicitou
a Roosevelt empréstimos para investir na infraestrutura paraguaia e foi
DWHQGLGR 2 DSRLR ÀQDQFHLUR QRUWHDPHULFDQR DR 3DUDJXDL DV YLWyULDV
aliadas no teatro de guerra, a posição brasileira na guerra e a pressão de
:DVKLQJWRQSDUDFRQWHUDLQÁXrQFLDGRVSDtVHVGR(L[RHQIUDTXHFHUDPRV
simpatizantes do nazifascismo no governo paraguaio1461.
1457
1458
1459
1460

1461

http://www.academia.org.br/abl/media/TOMO%20IV.pdf, p. 282.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, referente ao ano de 1943, p. 23.
NEGRÃO DE LIMA para ARANHA, Assunção, 27.5.1943. AEBA, Correspondência Ostensiva Expedida, 1943, v. 2.
WOOLLEY; John T.; PETERS, Gerhard. The American Presidency Project [online]. Santa Barbara, CA. Disponível em:
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16409. Acesso 11.2.2010.
Frank O. MORA; Jerry W. COONEY, op. cit., pp. 142-143 e 151.
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/RJR DSyV D YROWD GRV (8$ 0RUtQLJR FRQFOXtD R PDQGDWR SDUD
o qual fora eleito Estigarribia. Morínigo apresentou-se, então, como
FDQGLGDWR~QLFRj3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDHIRLHOHLWRSDUDQRYRPDQGDWR
de cinco anos. A cerimônia de posse foi um retrato da situação regional:
0RUtQLJRHUDXPGLWDGRUHDHOHLomRIRUDXPDÀFomRRHPEDL[DGRUHVSHFLDO
EUDVLOHLURjSRVVHHUDRJHQHUDO-RVp3HVVRDHQYLDGRSRURXWUDGLWDGXUD
HQTXDQWR D GHOHJDomR DUJHQWLQD WLQKD j VXD IUHQWH XP YLFHDOPLUDQWH
9LGHODFXMRJRYHUQRHUDFKHÀDGRSHORJHQHUDO5DPtUH]TXHFKHJDUDDR
poder pelo uso da força.
2 DOPLUDQWH 9LGHOD WHYH DXGLrQFLD FRP R FKDQFHOHU $UJDxD TXH
JDUDQWLX QmR VH RSRU j DSUR[LPDomR HQWUH R 3DUDJXDL H D $UJHQWLQD
Morínigo, por sua vez, disse a Videla ter interesse nessa aproximação, pois
RVGRLVSDtVHVHUDPJRYHUQDGRVSRUPLOLWDUHVH´RVVROGDGRVVHHQWHQGHP
IDFLOPHQWHSRUIDODUHPGHIRUPDFODUDHVLQFHUDµ1462. Outro denominador
comum entre os regimes de Assunção e Buenos Aires era a recusa
paraguaia de juntar-se ao grupo de países latino-americanos que, além
de romperem relações com o Eixo, também lhe haviam declarado guerra.
$$UJHQWLQDLQYRFDQGRVXDQHXWUDOLGDGHQRFRQÁLWRVHTXHUURPSHUDDV
relações diplomáticas com os países nazifascistas.
O general Ramírez chegara ao poder como resultado de um
processo liderado pelo *UXSRGH2ÀFLDOHV8QLGRV²*28²HGDDYHUVmR
GHVWHDTXHVHDGRWDVVHXPDSRVLomRSUyDOLDGRV2*28IRLFRQVWLWXtGR
em março de 1943, tendo como um dos seus principais ideólogos o coronel
Juan Domingo Perón, e defendia a organização e unidade dos militares,
colocando-se contra a pressão norte-americana pelo engajamento da
$UJHQWLQDQDJXHUUD(PMXQKRGHR*28GHUUXERXRSUHVLGHQWH
Castillo, vice de Roberto Ortiz, o qual, por motivos de saúde, tivera de
renunciar no ano anterior. Castillo foi derrubado ao apoiar a candidatura
SUHVLGHQFLDOGH3DWUyQ&RVWDVVHQDGRUFRQVHUYDGRUHVLPSiWLFRjFDXVD
aliada. Após o golpe de Estado, o general Arturo Rawson ocupou o cargo
GH FKHIH GH (VWDGR SRU WUrV GLDV H VXD LQDELOLGDGH SROtWLFD ² RIHUHFHX
as pastas da Fazenda e Justiça a dois políticos conservadores – levou
R *28 D DIDVWiOR H D FRORFDU QR FDUJR R JHQHUDO 3HGUR 5DPtUH] 1R
governo deste, Perón converteu-se em um dos homens importantes.
O novo governo representava projeto militarizante para a Argentina,
tanto que o ministério com 15 militares e quatro civis, enquanto dos 13
1462

VIDELA à Chancelaria argentina, Assunção, 23.8.1943, in BREZZO; FIGALLO, p. 359.
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interventores nomeados para as províncias, apenas um era civil. Houve
o predomínio do nacionalismo católico de direita e do antiliberalismo,
sendo dissolvidos os partidos políticos e mantendo-se a neutralidade
argentina na guerra mundial1463.
A convite de Ramírez, visitou Morínigo a Argentina em dezembro
de 1943, apesar das gestões do embaixador norte-americano em Assunção
para evitar que isso ocorresse. Morínigo. O diplomata não obteve sucesso,
porque Morínigo necessitava de apoio argentino e, ademais, queria
GHPRQVWUDUVHXGHVFRQWHQWDPHQWRFRPRIDWRGRV(8$FRQFHGHUHPPDLRU
DMXGDPLOLWDUj%ROtYLD1464. Esta recebera material de guerra norte-americano
que o Paraguai ainda não obtivera, apesar deste ter rompido relações
FRPR(L[RSRUTXHDÀQDORSDtVDQGLQRVHDOLQKDUDPDLVSUHFRFHPHQWH
DRV (8$ 1R 3DUDJXDL YLDVH D SUHFHGrQFLD FRQFHGLGD SHORV (8$ j
Bolívia como uma ameaça, porque os chefes militares paraguaios haviam
participado da Guerra do Chaco e consideravam a hipótese dos bolivianos
tentarem uma desforra1465.
0RUtQLJR IRL UHFHELGR FRP SRPSD SRU 5DPtUH] +RXYH GHVÀOH
FtYLFRPLOLWDU ´GH SURSRUo}HV GHVFRQKHFLGDV QD $UJHQWLQDµ QR TXDO
GXUDQWHTXDWURKRUDVXQVPLOKRPHQVSDVVDUDPIUHQWHjWULEXQDGR
presidente paraguaio. As características dessa visita causaram alarme no
continente, ainda mais que, em 20 de dezembro, foi deposto, na Bolívia,
o general Enrique Peñaranda e havia a suspeita de que a Argentina
RUJDQL]DYD XP PRYLPHQWR VXODPHULFDQR GH UHVLVWrQFLD DRV (8$1466.
Reagindo, o governo norte-americano aumentou a pressão para Ramírez
romper relações diplomáticas com o Eixo, o que o governo argentino fez
HPGHMDQHLURGH1RGLDGRPrVVHJXLQWH5DPtUH]IRLREULJDGR
a passar o poder para seu ministro da Guerra, general Farrell, o qual
foi substituído no ministério por Perón, que desde outubro de 1943 era
VHFUHWiULRGR7UDEDOKRHVHWRUQDUDÀJXUDFHQWUDOGR*281467.
O nazifascismo perdia posições na guerra, mas no Paraguai seus
simpatizantes não. Em março de 1944, Argaña e seus colegas tiempistas
UHQXQFLDUDP D VHXV FDUJRV QR JRYHUQR FHGHQGR j SUHVVmR GH VHXV
SHUPDQHQWHVDGYHUViULRVRVRÀFLDLVQDFLRQDOLVWDVGRJUXSRVHFUHWRFrente
1463

1464
1465

1466
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de Guerra, de ideologia fascista1468. Estes acusavam injustamente Argaña de
utilizar cargos públicos em benefício de sua família e de planejar ocupar
DSUHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD1469, mas, na realidade, se opunham a ele por
VHXDOLQKDPHQWRjFDXVDGRV$OLDGRV6XDVDtGDGRJRYHUQRQmRUHVXOWRX
SRUpPHPPXGDQoDVQDSROtWLFDH[WHUQDSDUDJXDLDSRLVDVFLUFXQVWkQFLDV
externas e internas impediam que o Paraguai se afastasse dos Aliados.
Tanto era assim que Morínigo se sentiu obrigado a procurar Negrão de
Lima para explicar o critério de nomeação dos novos ministros e garantir
TXH R QRYR FKDQFHOHU +RUDFLR &KLULDQL WLQKD VLPSDWLDV ´SHOD FDXVD GD
$PpULFDµ*DUDQWLXTXHR3DUDJXDLVHPDQWHULDVROLGiULRFRPDVQDo}HV
aliadas; que não reconheceria o novo presidente argentino; e, ainda, que
QmR PXGDULD D ´SROtWLFD GH IUDWHUQLGDGHµ FRP R %UDVLO SRLV DÀUPRX D
´DSUR[LPDomR SDUDJXDLREUDVLOHLUD FRUUHVSRQGLD DRV LQWHUHVVHV YLWDLV
GHVWHSDtVµ1470.
2%UDVLOHRV(8$GXDVGDVPDLRUHVIRQWHVGHUHFXUVRVUHDLVRX
potenciais para o Paraguai, pressionavam Morínigo a adotar postura
DWLYDQRFRPEDWHjLQÁXrQFLDQD]LIDVFLVPRQRSDtV(VVHIDWREHPFRPR
os novos rumos da guerra – os aliados avançavam pela Itália, ganhavam
SRVLo}HV QR 3DFtÀFR H RV VRYLpWLFRV SDUWLDP SDUD D RIHQVLYD ² OHYDUDP
RGLWDGRUSDUDJXDLRDLPSRUSHODSULPHLUDYH]UHVWULo}HVjVDWLYLGDGHV
alemãs no país. Morínigo afastou-se do Eixo após a chegada do novo
embaixador norte-americano William L. Beaulac, em agosto de 1944,
quando os aliados já haviam desembarcado na Normandia. Beaulac, que
se tornaria amigo do ditador paraguaio, tinha instruções para ameaçar
FRUWDU DMXGD DR JRYHUQR ORFDO FDVR QmR HOLPLQDVVH TXDOTXHU LQÁXrQFLD
nazista no país e fazer tudo o necessário para restabelecer a democracia
no país. Em fevereiro de 1945, Morínigo declarou guerra ao Eixo de modo
DJDUDQWLUDFRQWLQXLGDGHGDDMXGDÀQDQFHLUDQRUWHDPHULFDQDHXPOXJDU
SDUD R 3DUDJXDL QD FULDomR GD 2UJDQL]DomR GDV 1Do}HV 8QLGDV1471. No
PrVVHJXLQWHHPGHPDUoRIRLDYH]GD$UJHQWLQDGHFODUDUJXHUUDj
Alemanha e ao Japão.
Os militares nacionalistas que haviam colocado Morínigo no
SRGHU H DSRLDGR VXD GLWDGXUD SHUGHUDP LQÁXrQFLD QR QRYR FRQWH[WR
mundial, mas ainda criavam obstáculos na modernização política e
DGPLQLVWUDWLYD GR SDtV 8PD GHPRQVWUDomR GLVVR IRL R RFRUULGR FRP R
1468
1469

1470

1471
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ministro da Fazenda, Juan Plate, por defender, na reunião do Conselho de
Coordenação Econômica Financeira, a redução dos gastos militares. Nessa
ocasião, Plate chamara a atenção para o fato desses gastos absorverem
mais de 40% da receita pública prevista no orçamento de 1946, enquanto
RVVHUYLoRVGHVD~GHHHGXFDomRUHFHELDP´YHUEDVULGtFXODVµ$FUHVFHQWRX
não haver razão para tanto quando o Paraguai era tão pobre e, ao mesmo
WHPSR WLQKD XPD ´SROtWLFD LQWHUQDFLRQDO DPLVWRVDµ (PERUD 3ODWH
WLYHVVHLQIRUPDGR0RUtQLJRFRPDQWHFHGrQFLDGRFRQWH~GRGHVXDIDOD
no Conselho, ainda assim os militares se impuseram ao presidente na
reunião seguinte e esse ministro se viu forçado a pedir demissão1472. O
contexto internacional abalava a ditadura moriniguista, com a derrota
do nazifascismo, mas o contexto regional lhe dava motivo para alguma
HVSHUDQoD JUDoDV j YLWyULD GH 3HUyQ QD HOHLomR SDUD SUHVLGHQWH GD
Argentina, em 24 de fevereiro desse ano.

3 – O descompasso político
Os setores democráticos do Brasil se fortaleceram com a vitória
aliada na IIª Guerra Mundial e, mais ainda, com o retorno da Divisão de
Exército (a Força Expedicionária Brasileira) que lutara na Itália contra o
nazifascismo. Ao contrário da Argentina e do Paraguai, não havia nas
Forças Armadas brasileiras nostálgicos do Eixo e a ditadura do Estado
Novo se tornara visivelmente obsoleta. Getúlio Vargas se viu obrigado
a restabelecer a liberdade de organização partidária, em abril de 1945, e,
seguidamente, convocar eleições presidenciais e para uma Constituinte,
mas ainda assim foi forçado a deixar o poder em outubro. Enquanto isso,
Morínigo contando com apoio interno, do setor militar autoritário, e,
externo, da Argentina peronista, manobrava para permanecer no poder.
A partir de 1945, houve descompasso entre as realidades políticas do
%UDVLOHGR3DUDJXDLRTXHVHUHÁHWLXQRHVIULDPHQWRGDVUHODo}HVRÀFLDLV
entre os dois países.

a) O esfriamento
Mesmo após a derrota da Alemanha e do Japão na guerra, os
militares nacionalistas, base de sustentação de Morínigo, não tinham
1472
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intenção de promover eleições. Essa era a constatação do embaixador
Negrão de Lima que ressalvava ser Morínigo inteligente, compreendendo
o novo contexto mundial, e, portanto, se adiantaria aos anseios populares,
tomando alguma iniciativa para abrir o parlamento, tão logo a situação
política interna lhe permitisse. Acreditava o diplomata que o governo
paraguaio pretendia restituir, paulatinamente, as liberdades civis1473.
Os acontecimentos nos dois anos seguintes revelariam que Morínigo
aceitava, no máximo, a transição da ditadura para outro regime em que
HOHFRQWLQXDULDDÀJXUDSULQFLSDO
No Brasil, a situação mudara. No dia 2 de dezembro de 1945, em
ambiente democrático, foram realizadas eleições presidenciais e venceu o
JHQHUDO(XULFR*DVSDU'XWUDTXHWRPRXSRVVHQRPrVVHJXLQWHHPGH
janeiro. Já em fevereiro, Negrão de Lima foi chamado ao Rio de Janeiro,
onde se reuniu com o ministro de Relações Exteriores, Raul Fernandes,
que o comunicou desejar o governo brasileiro a reintegração do Paraguai
DRUHJLPHGHPRFUiWLFR2HPEDL[DGRUUHVSRQGHXHVWDUHPSHQKDGR´Ki
EDVWDQWHWHPSRµQHVVHVHQWLGRPDVTXHDJLDFRPFDXWHODSDUDQmRIHULU
VXVFHWLELOLGDGHV SDUDJXDLDV H QHP URPSHU FRP D ´OLQKD WUDGLFLRQDO GD
diplomacia brasileira, sempre respeitosa quanto aos assuntos de política
LQWHUQDGRVSDtVHVFRPTXHPDQWHPRVUHODo}HVµ$RUHWRUQDUDR3DUDJXDL
nas conversas com Morínigo e outras autoridades locais, Negrão de Lima
se tornou mais enfático, embora cuidadoso na linguagem, em demonstrar
RDSRLREUDVLOHLURjUHGHPRFUDWL]DomRGRSDtV1474.
As manifestações do embaixador brasileiro em favor da
GHPRFUDFLDVRPDYDPVHjVSUHVV}HVGRV(8$TXHWLQKDPLQVWUXPHQWRV
ÀQDQFHLURVPDLVLPSRUWDQWHVSDUDWDQWRQHVVHVHQWLGR&RQWXGRDYLWyULD
de Perón nas eleições presidenciais argentinas, em 24 de fevereiro de
 IRUWDOHFHX QR 3DUDJXDL D ´FDPDULOKD QD]LSHURQLVWD RX IDVFLVWDµ
WDPEpPFKDPDGDGH´JUXSRGDFDYDODULDµSRUWHUVHXPDLRUDSRLRQD
Divisão de Cavalaria instalada em Campo Grande, a oito quilômetros de
Assunção. Esse setor militar, a favor da manutenção do regime ditatorial,
era liderado pelo coronel Benítez Vera, e tinha a contrapô-lo outro,
FRQKHFLGR FRPR LQVWLWXFLRQDOLVWD IDYRUiYHO j GHPRFUDWL]DomR (VWH HUD
liderado pelo general Vicente Machuca, comandante das Forças Armadas,
que fora condecorado há pouco pelo governo norte-americano e que tinha
vinculações com o Exército brasileiro1475.
1473

1474
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Em junho de 1946, os militares fascistas do Grupo da Cavalaria
tentaram impor-se aos institucionalistas. O coronel Benítez Vera fora
enviado a Buenos Aires, como integrante da comitiva presidida pelo
general Amancio Pampliega, encarregado de representar o governo
SDUDJXDLR QD SRVVH GH 3HUyQ QD 3UHVLGrQFLD GD $UJHQWLQD 0RUtQLJR
DSURYHLWRX D DXVrQFLD GHVVH FRURQHO SDUD VXEVWLWXtOR QR FRPDQGR
SHOR FRURQHO (QULTXH *LPpQH] H SUHQGHU RÀFLDLV GD Frente de Guerra.
Sem autorização superior, Benítez Vera partiu da capital argentina e
retornou a Assunção, onde exigiu de Morínigo que o general Machuca
fosse substituído. Não foi atendido, recolheu-se ao quartel em Campo
Grande, se sublevando e, entre 8 e 9 de junho, houve luta com os militares
institucionalistas e, após algumas mortes, Benítez Vera asilou-se na
HPEDL[DGDGR%UDVLO6HJXLUDPVHSULV}HVGHRXWURVRÀFLDLVGDFrente de
GuerraHWHUPLQRXDFHQVXUDjLPSUHQVDDOpPGHKDYHUDIURX[DPHQWRQD
proibição de atividades políticas1476. Morínigo permanecera em posição
ambígua quanto a essa ação de Benitez Vera até ela ser derrotada, ocasião
em que se posicionou contra o movimento1477.
Morínigo via-se pressionado, por diferentes elementos, a
fazer concessões democráticas. No plano interno, havia os militares
institucionalistas, representados principalmente pelo general Machuca,
e os diferentes partidos políticos desejosos de participar do poder,
inclusive o Colorado, que, por ser mais bem organizado, ao não ter
sofrido a repressão que vitimou as demais organizações políticas,
poderia ocupar mais espaços na estrutura de poder. Externamente,
DOpP GD SRVWXUD IDYRUiYHO j GHPRFUDFLD GR JRYHUQR EUDVLOHLUR KDYLD R
impacto da derrubada e assassinato por uma multidão, em 21 de julho,
do ditador boliviano Gualberto Villarroel e a pressão norte-americana
SHORÀPGDGLWDGXUDSDUDJXDLD'LDVGHSRLVGDUHEHOLmRGH%HQtWH]9HUD
o embaixador Beaulac, em conversa com Morínigo, sugeriu-lhe uma
LPHGLDWDHFDWHJyULFDGHFODUDomRRÀFLDOUHVWDEHOHFHQGRFRPSOHWDPHQWHD
OLEHUGDGHSROtWLFDSRLV´MiGXUDGHPDVLDGRWHPSRRSHUtRGRGHUHSUHVVmR
SROtWLFDµ1478+DYLDRGHVHMRTXDVHJHQHUDOL]DGRSHORÀPGDGLWDGXUDFRPR
demonstravam, desde a queda de Benítez Vera, diferentes manifestações
em favor da democracia no país, como aquela multipartidária em Luque,
1476
1477
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TXH1HJUmRGH/LPDDVVLVWLX´HPPHLRjPXOWLGmRµHPRFLRQDGR2SRYR
SDUDJXDLR HVFUHYHX YLYLD ´KRUDV HPRFLRQDQWHV «  KLVWyULFDV HP TXH
DVPXOWLG}HVUHVSLUDPDSXOP}HVSOHQRVRDUYLYLFDQWHGDOLEHUGDGHµ1479.
Em 23 de julho, Morínigo anunciou a formação de um governo
de coalizão, composto igualmente por colorados e franquistas, o que
foi viabilizado graças aos contatos que o coronel Giménez tinha com
os primeiros, enquanto o general Machuca os tinha com os seguidores
de Franco1480. No novo ministério de Morínigo, havia dois militares –
generais Amancio Pampliega, no da Guerra, e Juan Rovira, no Interior –,
WUrVFRORUDGRVHRVIUDQTXLVWDVMiFRQKHFLGRVFRPRIHEUHULVWDV HP
fora fundada, em Montevidéu, a Concentración Revolucionária Febrerista,
presidida por Rafael Franco), Miguel Angel Soler (Relações Exteriores),
Arnaldo Valdovinos (Agricultura) e José Soljancic (Saúde Pública).
Morínigo, os franquistas e os colorados tinham em comum apenas sua
aversão ao liberalismo1481&RPHoDYDDFKDPDGD´3ULPDYHUDGHPRFUiWLFDµ
na qual a sociedade paraguaia viveu inusitada liberdade de manifestação
e organização política, e que se estenderia até janeiro do ano seguinte.
Em 10 de agosto, o líder comunista Oscar Credyt retornou
do exílio. No palanque levantado no porto para que se dirigisse aos
FRUUHOLJLRQiULRVHOHDÀUPRXTXHR3DUDJXDLWLQKDTXHVHOLEHUWDUGHWRGD
D LQÁXrQFLD LPSHULDOLVWD IRVVH GD $UJHQWLQD GR %UDVLO RX GRV (VWDGRV
8QLGRV1482. O Partido Comunista tinha sido legalizado e seus seguidores
concentravam-se na capital, praticamente inexistindo no interior, onde não
havia operários. Contudo, em poucos meses de legalidade, os comunistas
PHOKRUDUDP VXD RUJDQL]DomR H FDSDFLGDGH GH LQÁXHQFLDU R SURFHVVR
político nacional1483. Dias depois, no dia 14, retornou o líder liberal José
Pedro Guggiari; o Partido Liberal, apesar dos anos de ostracismo, não
IRUDGHVWUXtGRHVHXVVLPSDWL]DQWHVRUJDQL]DUDPXPD´UHFHSomRJORULRVDµ
SDUDUHFHErORHDRXWURVFRPSDQKHLURV(ODIRLPRWLYRGHKRVWLOLGDGHSRU
parte de situacionistas e estudantes, ocasião em que houve luta corporal
destes com os liberais e, ainda, tiroteio em frente ao Panteón de los Héroes.
Das recepções a antigos exilados, a mais entusiástica foi a que ocorreu
quando da chegada do coronel Franco1484.
$SUHHQVLYRV TXH RV FRQÁLWRV QD IUHQWH GR Panteón fossem
XP SUHQ~QFLR GH DWHQWDGR j YLGD GH *XJJLDUL RV OLEHUDLV REWLYHUDP
1479
1480
1481
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permissão para ele se refugiar durante algumas horas na Embaixada
GD $UJHQWLQD 1HVVD RFDVLmR *XJJLDUL DÀUPRX DR GLSORPDWD (GXDUGR
L. Vivot a simpatia que sempre houve por parte do Partido Liberal
HPUHODomRj$UJHQWLQDHQTXDQWRR3DUWLGR&RORUDGRWLQKDHPYiULDV
ocasiões, feito o jogo que interessava ao Brasil. Tal raciocínio, disse,
apresentara a Perón e ao chanceler Bramuglia antes de partir de Buenos
Aires para Assunção1485.
Negrão de Lima não assistiria, porém, a evolução política paraguaia.
1RÀQDOGHDJRVWRWHUPLQRXVXDPLVVmRGLSORPiWLFDQR3DUDJXDLHHPVHX
lugar, o governo Dutra enviou o general Isauro Reguera, que havia sido
diretor da Aeronáutica do Exército brasileiro. Negrão de Lima partiu em
meio a homenagens de diferentes origens. Talvez a mais demonstrativa
do interesse deste pelo Paraguai e do seu conhecimento do país, foi
a carta dos escoteiros de Puerto Piñasco, pequena localidade a uns 500
quilômetros de Assunção. Ele a visitara e doara instrumentos de música
para a banda dos escoteiros que, comunicados do retorno do diplomata
ao Brasil, enviaram-lhe carta, assinada por seu diretor e chefes de grupos,
lamentando a partida1486. Já sua habilidade como diplomata e o sucesso de
sua gestão foram comprovados pelo artigo de Juan E. O’Leary, publicado
QRMRUQDO´(O3DUDJXD\RµLQWLWXODGR´1HJUmRGH/LPDµFKDPDQGRRGH
´DPLJRµHTXH
Se ele foi mais que justo, [foi] generoso comigo, eu lhe dou o que é dele ao
repetir que é, indiscutivelmente, o diplomata brasileiro que mais fez pela
DSUR[LPDomRGHQRVVDVSiWULDVRPDLVHÀFD]DJHQWHGDUHFRQFLOLDomRRTXH
DSDJRXRV~OWLPRVUDVWURVGHGHVFRQÀDQoDVHSUHYHQo}HV1487.

Além de contribuir para superar o desconhecimento cultural
P~WXRTXHGLÀFXOWDYDRHVWUHLWDPHQWRGDVUHODo}HVELODWHUDLV1HJUmRGH
/LPDHQFDPLQKRXDVROXomRSDUDRLVRODPHQWRJHRJUiÀFRSDUDJXDLR)RL
dele a ideia de viabilizar ao Paraguai o acesso ao litoral brasileiro no estado
do Paraná, mediante a conexão com o sistema rodoviário brasileiro em
Foz do Iguaçu. Desta localidade seria construída uma estrada até a cidade
paraguaia de Coronel Oviedo, a qual, por sua vez, já possuía ligação
rodoviária com Assunção. Do lado brasileiro, seria construída estrada de
1485
1486
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rodagem entre Foz do Iguaçu e Guarapuava, de onde se poderia utilizar
as rodovias existentes para alcançar o litoral paranaense, o qual, deste
modo, estaria acessível por terra desde a capital paraguaia1488.
Enquanto isso, na política interna paraguaia, Morínigo buscou
garantir o apoio militar e satisfazer os liberais, reduzindo-lhes o ardor com
que o atacavam. Para tanto, estabeleceu o critério de que os governadores
departamentais fossem militares; revogou o decreto que, durante quase
6 anos, proibira os liberais de se organizarem em partido político; e
marcou a data de 25 de dezembro de 1947 para a instalação da Assembleia
Constituinte1489 6XUJLUDP SRUpP GLYHUJrQFLDV HQWUH FRORUDGRV H
IHEUHULVWDV GHFRUUHQWHV GH GLYHUJrQFLDV LGHROyJLFDV H GD GLVSXWD GH
cargos na máquina pública1490. Segundo o encarregado de negócios da
Espanha, Castro de Torres, os comunistas, por meio de sua crescente
RUJDQL]DomRHLQÁXrQFLDWHULDPFRQWULEXtGRSDUDFULDUDYHUVmRSURIXQGD
HQWUHHVVHVGRLVPRYLPHQWRVSROtWLFRVHDLQGDFOLPDGHGHVFRQÀDQoDHP
boa parte do Partido Liberal quanto ao governo, contra o qual agitavam
os trabalhadores1491.
As principais forças políticas do país não trabalhavam
comprometidas com o cenário democrático e planejavam ou desejavam
o recurso ao uso da força para se imporem. Os febreristas preparavam
um golpe de Estado, caso não vencessem na eleição para a Constituinte;
os jornais do Partido Liberal pediam a derrubada de Morínigo pelo
([pUFLWRHRVFRORUDGRVHVWDYDPGLYLGLGRVHPGXDVIDFo}HV8PDGHVWDV
era a democráticaOLGHUDGDSRU)HGHULFR&KDYHVIDYRUiYHOjFRQWLQXLGDGH
do governo de coalizão, enquanto era contrária a outra, conhecida como
guión rojo e liderada por Natalício González, um nacionalista extremista.
Por terem aceitado a paridade com os febreristas nos ministérios, os
democráticos HUDPFODVVLÀFDGRVGHWUDLGRUHVSHORVguiones rojos, os quais,
por sua vez, utilizavam-se de pequenos grupos para agredir adversários
políticos, dissolver reuniões de outros partidos e de movimentos
GHPRFUiWLFRV 1R ÀQDO GH  0RUtQLJR H 1DWDOtFLR *RQ]iOH] VH
aproximavam politicamente e se viam como instrumentos para alcançar
RVREMHWLYRVSUySULRVTXDQWRDRSRGHUDVDEHUSHUPDQHFHUQHOHHH[HUFrOR
de fato, respectivamente1492.

1488

1489
1490
1491

1492

“Negrão de Lima”. Cópia datilografada (três folhas) em papel timbrado da “Presidencia de la República” e assinado por
Juan E. O’Leary. Idem, NL 46.06.30, adP. Publicado em El Paraguayo, Asunción, [?].08.1946.
Idem, of. 268, conf., Assunção, 30.9.1946. AEBA, Política Interna 1946-1948.
REGUERA para GRACIE, of. 332, res., Assunção, 12.12.1946. Idem.
CASTRO DE TORRES a Ministro de Asuntos Exteriores de España, Assunção, 14.1.1947, in: BREZZO; FIGALLO, pp.
392-393.
LEWIS, p. 197.
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b) A Guerra Civil de 1947 e a Missão Negrão de Lima
Perdendo espaço político no governo, no início de janeiro de 1947
os febreristas se retiraram do governo, convictos que os militares forçariam
os colorados a fazerem o mesmo, conforme prometera o comandante em
chefe das Forças Armadas, general Vicente Machuca. Morínigo, porém,
obteve apoio da Cavalaria aquartelada próxima de Assunção e da Polícia,
e não seguiu o que desejavam os militares institucionalistas: governar
com um ministério basicamente militar que encaminharia a instalação
da Assembleia Constituinte. Morínigo declarou Estado de Sítio e deu
o golpe em 13 de janeiro de 1947, passando a apoiar-se basicamente na
&DYDODULDHQRVFRORUDGRV2PLQLVWpULRIRLFRPSRVWRGHTXDWURÀOLDGRVGR
Partido Colorado, cabendo o de Relações Exteriores a Federico Chaves, e,
a Fazenda, a Natalício González, e de dois militares seus simpatizantes1493.
O novo embaixador brasileiro, Isauro Reguera – apresentara
credenciais em 10 de janeiro –, não acreditava que a ação de Morínigo
comprometesse a redemocratização paraguaia. Raciocinava ser de
interesse do governante paraguaio realizar as eleições para a Constituinte,
quer para provar que pretendia realmente restabelecer a democracia,
TXHU SDUD WHUPLQDU FRP D DJLWDomR SROtWLFD H SRU VDEHU DÀQDO TXH VHXV
DOLDGRV VDLULDP YLWRULRVRV 2V FRORUDGRV HVWDYDP FRQÀDQWHV QD YLWyULD
pois contavam com eleitores disciplinados e dispunham dos cargos
estratégicos no governo e deles estavam afastando servidores civis e
militares simpatizantes de outras correntes políticas. Enquanto isso, o
Partido Liberal embora também tivesse prestígio e contasse com apoio
da maioria da elite conservadora do país, inclusive ricos fazendeiros, não
tinha expectativa de vitória, por não ocupar tais cargos. Desenganados
TXDQWRjYLDHOHLWRUDORVOLEHUDLVSDVVDUDP´SDUDRWHUUHQRGDSUHJDomR
VXEYHUVLYDµ FKHJDQGR D ´QmR UDUR GHIHQGHU D DWXDomR GRV FRPXQLVWDV
VLQDOHYLGHQWHGHIUDTXH]Dµ2IHEUHULVPRVHJXQGR5HJXHUD´QmRFRQVWLWXL
IRUoDSRQGHUiYHOµSRUTXHVXDLQÁXrQFLDVHUHVWULQJLDjFDSLWDOSDUDJXDLD
onde contava com apoio nos setores populares e entre estudantes, não
GLVSRQGR GH Q~PHUR VLJQLÀFDWLYR GH VLPSDWL]DQWHV QR LQWHULRU GR SDtV
O Partido Comunista, por sua vez, talvez não tivesse 10 mil votos nas
HOHLo}HV 1HVVDV FLUFXQVWkQFLDV FRQFOXtD 0RUtQLJR H RV FRORUDGRV QmR
tinham motivo para temer a realização das eleições1494.
$GHPDLVGHVGHRÀQDOGHRJRYHUQRGH3HUyQSDVVRXDDSRLDU
decididamente o de Morínigo. A Embaixada argentina em Assunção doou
1493
1494

SEIFERHELD, p. 279.
REGUERA para FERNANDES, of. 40, res., Assunção, 24.1.1947. AEBA, Política Interna 1946-1948.
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material hospitalar e escolar a entidades paraguaias, buscando repetir o
bem-sucedido assistencialismo peronista na Argentina. No plano militar,
o Ministério da Guerra argentino, que já há algum tempo cooperava com
o governo paraguaio, atendeu pedido deste, em outubro desse ano, para
fornecimento de material bélico1495.
O mal-estar político explodiu em 7 de março, quando um grupo de
jovens febreristas atacou e, após forte tiroteio, ocupou por algumas horas
o quartel da Polícia de Assunção. Acabaram expulsos por força militar
enviada pelo governo, mas no dia seguinte se sublevou a guarnição
do Exército na cidade de Concepción e, em poucos dias, a maioria das
JXDUQLo}HV PLOLWDUHV GR &KDFR H GR 3DUDJXDL RULHQWDO VH LQFRUSRUDUD j
VXEOHYDomRH[LJLQGRRUHVSHLWRjLQVWLWXFLRQDOLGDGHSROtWLFDHDUHQ~QFLD
de Morínigo. Vários liberais, febreristas e comunistas aderiram aos
revolucionários em Concepción, enquanto outros, na capital paraguaia,
montaram um movimento clandestino para enfrentar o governo.
Assunção poderia ter sido tomada se os rebeldes tivessem marchado
sobre ela, mas os rebeldes aguardaram que as unidades militares nessa
cidade assumissem posição nos acontecimentos, tempo que foi utilizado
por Morínigo para organizar sua defesa. Nesta, teve papel fundamental
o Partido Colorado, que mobilizou sua base camponesa, os chamados py
nandí²´SpVGHVFDOoRVµ²HRguión rojo1496.
Os rebeldes tinham um Comando en Jefe de las Fuerzas Revolucionárias
Libertadoras, em Concepción, onde instalaram uma Junta de Gobierno Militar,
composta pelos tenente-coronéis Fabian Saldivar Villagra; Aureliano
Mendoza e Alfredo Galeano. A Acta de constituição desse governo
FODVVLÀFDYDGHGLWDWRULDORUHJLPHGH0RUtQLJRHDÀUPDYDVHUHPREMHWLYRV
da revolução recolocar o país na normalidade institucional e defender a
dignidade do Exército, que fora traída. Eram oferecidas ao povo garantias
e liberdades, dentro das normas democráticas1497.
O encarregado de negócios brasileiro em Assunção, José Fabrino,
VLPSDWL]DYDFRP0RUtQLJR²GHTXHPID]LDGHIHVD´HQIRUPDFRQVLVWHQWHµ1498 –,
mas o governo Dutra não. Frabino informava que o líder paraguaio era
vítima de militares e opositores civis ambiciosos de chegarem ao poder.
Lembrava que, antes da rebelião, o ministro do Interior já havia se
1495

1496
1497

1498

Em 1º de março de 1947, a Embaixada paraguaia em Buenos Aires adquiriu da Dirección General de Fabricaciones
Militares três milhões de cartuchos para fuzis e metralhadoras, além de material hospitalar. BREZZO; FIGALLO, pp.
394-395.
LEWIS, p. 198.
Acta de Constitución del nuevo Gobierno de la República, Concepción, 3.4.1947. Arquivo Negrão de Lima, NL 47.03.08
adP.
TRUEBLOOD, encarregado de negócios norte-americano, para SECRETÁRIO DE ESTADO, tel. sec. N. 197, Assunção,
11.4.1947, in: GONZÁLEZ DELVALLE, p. 214.
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entendido com o presidente do Partido Liberal para antecipar a eleição
da Constituinte de dezembro para 15 de agosto de 1947. Esse diplomata
FRQFOXtD VHX LQIRUPH GH WUrV SiJLQDV HP TXH PLQLPL]DUD DV DFXVDo}HV
FRQWUD R GLWDGRU DÀUPDQGR TXH ´QmR VH SRGH HP Vm FRQVFLrQFLD
atribuir ao general Higinio Morínigo a inteira responsabilidade dos
DFRQWHFLPHQWRVµ1499.
Na análise de José Fabrino, os revolucionários de Concepción
VHULDP GHUURWDGRV FRPR FRQVHTXrQFLD GH QmR WHUHP WRPDGR D RIHQVLYD
e, passada a surpresa do momento inicial, não tinham recursos próprios
para derrubarem o governo, para o que dependiam de novas adesões1500.
A Chancelaria paraguaia apresentou documentos para provar que a
UHYROXomRWHULDVLGRRUJDQL]DGDSRU$QVHOPR-RYLHU3HUDOWDTXHDÀUPRX
WHUHVWDGRQD8QLmR6RYLpWLFDHDQWHVGHVHUSUHVRSHODSROtFLDSDUDJXDLD
tivera contato com comunistas de Concepción1501. Essa explicação não
FRQYHQFHXRUHSUHVHQWDQWHEUDVLOHLURSRLV3HUDOWDQmRHVWLYHUDQD8566
HVHULDVLPD´DODH[WUHPLVWDµGRIHEUHULVPRFRQWUiULRDRFRPXQLVPRH
seguidor do ideário do peruano Haya de la Torre. Também era partidário
GHHVWUHLWDVUHODo}HVHQWUHR3DUDJXDLHR%UDVLORSRQGRVHjSROtWLFDGH
Perón1502. O governo, segundo esse diplomata, exagerava nas informações
para impressionar representantes de países vizinhos, sobretudo o do
Brasil, do qual desejava obter aviões e armas1503. Fabrino não descartava,
porém, a veracidade da acusação da chancelaria paraguaia de que o
movimento tinha componente comunista, o que não o descaracterizaria de
VHU´DFHQWXDGDPHQWHIHEUHULVWDHYLVDGHPLWLURSUHVLGHQWH0RUtQLJRµ1504.
De fato, o movimento obtivera respaldo também de dirigentes
comunistas. Dois destes, Obdulio Barthe e Marcos Zeida, obtiveram
permissão do Comando en Jefe Revolucionário para utilizar a rádio de
Concepción para fazer propaganda, o que contribuiu para a imagem de
TXHDVXEOHYDomRWLQKDLQÁXrQFLDFRPXQLVWD1505.
Os revolucionários de Concepción tinham pouco armamento e
munição, motivo pelo qual, segundo Fabrino, seriam derrotados. Após
FODVVLÀFDU 0RUtQLJR GH ´ERP DPLJR GR %UDVLOµ R GLSORPDWD GL]LD HP
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505

FABRINO para FERNANDES, of. 143, conf., Assunção, 4.4.1947. AEBA, Política Interna 1946-1948.
Idem, tel. 32, sec., Assunção, 12.3.1947, às 17:30 hs. Ibem.
Id., tel. 35, sec., Assunção, 13.3.1947, às 5 hs. Ibid.
Id., tel. 37, sec., Assunção, 13.3.1947, às 18 hs. Id.
Id., tel. 38, sec., Assunção, 14.3.1947, às 3 hs. Id.
Id., tel. 44, sec., Assunção, 14.3.1947, às 19:30 hs. Id.
BREZZO ; FIGALLO, p. 397.
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informe ao Itamaraty, buscar analisar com isenção os acontecimentos, e
mostrava-se pessimista quanto ao futuro desse governante, pois cada dia
HUDPDLVLPSRSXODUHHVWDYDQD´WRWDO GHSHQGrQFLDµSROtWLFD GR3DUWLGR
&RORUDGR(VWHOKHWURX[HUDRDSRLRGHPLOLWDQWHVGLVFLSOLQDGRV´SURQWRV
a tudo, até a lutar de armas na mão, e de políticos experimentados, alguns
GRV TXDLV FRP UHDO YDORUµ &RQWXGR R 3DUWLGR &RORUDGR QmR SRGHULD
reverter a impopularidade de Morínigo, a qual alcançara os quartéis1506.
Para enfrentar os revolucionários, Morínigo solicitou ao governo
norte-americano o fornecimento de aviões e tanques. O pedido foi recusado
pelo Departamento de Estado, sob o argumento de que era inconsistente
FRPDSROtWLFDGRV(8$SDUDRKHPLVIpULR1507. Simultaneamente, Morínigo
recorreu ao Brasil e, na noite de 15 para 16 de março, convidou Fabrino
para uma conversa, que ocorreu no Palácio de Governo. Na ocasião, o
governante paraguaio repetiu serem comunistas os que lutavam em
&RQFHSFLyQHGHIHQGLDPD8QLmR6RYLpWLFDHQTXDQWRRVHXODGRGHIHQGLD
RV (VWDGRV 8QLGRV 3HGLX HQWmR TXH R %UDVLO OKH IRUQHFHVVH VHLV DYL}HV
militares, mas Fabrino adiantou-lhe que mesmo que o governo brasileiro
HVWLYHVVHGHDFRUGRWHULD´VpULDVGLÀFXOGDGHVµHPID]rORSHODUHSHUFXVVmR
QmRVyQR3DUODPHQWRHQDLPSUHQVDEUDVLOHLURVPDVWDPEpPQD´SROtWLFD
GRFRQWLQHQWHµ$GHPDLVIRUQHFHUHVVHVDYL}HVGHSHQGHULDGDDSURYDomR
GRV(VWDGRV8QLGRVQRVWHUPRVGRSURJUDPDGHland-lease pelo qual eles
haviam sido entregues ao Brasil. Morínigo disse que conseguiria essa
DSURYDomRHVHXVHFUHWiULRSDUWLFXODUSUHVHQWHjFRQYHUVD'XDUWH%RUGyQ
se propôs a ir ao Rio de Janeiro onde, juntamente com o embaixador
paraguaio Velasquez, faria contato direto com o governo brasileiro para
acelerar a consideração desse pedido1508. Bordón embarcou no dia 19 de
março para a capital brasileira, em avião da Panair do Brasil, que tinha
inaugurado essa linha no ano anterior1509.
Na realidade, a revolução era um movimento militar, contando com
apoio de todas as correntes políticas da oposição: febrerista, comunista e
RVOLEHUDLVGDVHomRGH&RQFHSFLyQ$SHVDUGDLQVLVWrQFLDGRJRYHUQRHP
FODVVLÀFiOD GH FRPXQLVWD j VXD IUHQWH HVWDYDP PLOLWDUHV SUHVWLJLRVRV
insuspeitos de pertencerem a essa corrente política, mas que, ao mesmo
1506
1507

1508

1509

FABRINO para FERNANDES, of. 122, conf., Assunção, 14.3.1947. AEBA, Política Interna 1946-1948.
Dean ACHESON, secretário de Estado interino, para Embaixador dos Estados Unidos no Paraguai, tel. Sec., Washington,
18.3.1947, in: GONZÁLEZ DELVALLE, p. 204.
FABRINO para FERNANDES, tel. 49, sec., Assunção, 16.3.1947, às 6 hs. AEBA, Política Interna 1946-1948. Quanto a
conseguir a aprovação dos EUA, Federico Chaves propôs à Embaixada norte-americana que os EUA dessem uma ajuda
indireta ao governo, ao permitir que o Brasil emprestasse esses aviões ao Paraguai. TRUEBLOOD, encarregado de
negócios norte-americano, para SECRETÁRIO DE ESTADO, tel. 128, Assunção, 19.3.1947, in: GONZÁLEZ DEL VALLE,
p. 205.
Idem, tel. 64, sec., Assunção, 19.3.1947, às 5 hs. Ibidem.
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tempo, não repudiavam a participação de comunistas no movimento
contra o governo. Conforme Fabrino, o embaixador argentino, Isaac
Arriola, tinha o mesmo raciocínio e censurou abertamente a atitude dos
liberais de Concepción de se aliarem com comunistas1510.
4XDQWR DRV (8$ VHXV UHSUHVHQWDQWHV QR 3DUDJXDL GLSORPDWDV
e membros da Missão Militar, não simpatizam com Morínigo e não se
convenciam de ter a revolução caráter comunista. O encarregado de
QHJyFLRVQRUWHDPHULFDQRFRPHQWRXFRP)DEULQRWHU3HUyQDÀUPDGRDR
HPEDL[DGRUGRV(8$HP%XHQRV$LUHVTXHD$UJHQWLQDQDGDIDULDTXDQWR
j JXHUUD FLYLO 1R HQWDQWR R HPEDL[DGRU H HPSUHViULRV DUJHQWLQRV HP
$VVXQomRHUDP´IUDQFDPHQWHFRQWUiULRVDRPRYLPHQWRUHYROXFLRQiULRµ
o que provava ser Perón favorável a Morínigo1511.
No Rio de Janeiro, Bordón recebeu resposta negativa do governo
Dutra ao pedido de aviões. Foi-lhe dito que a política brasileira de não
intervenção nos assuntos internos de outros Estados impediam essa
venda, mas que o Brasil estava disposto a ser mediador, caso solicitado,
desde que da mediação também participassem os governos argentino
H EROLYLDQR $ LQFOXVmR GHVWHV WLQKD FRPR ÀQDOLGDGH UHIRUoDU R FDUiWHU
QHXWUR GD PHGLDomR H DLQGD DXPHQWDU VXD SRVVLELOLGDGH GH r[LWR
Morínigo agradeceu e aceitou a oferta de mediação argumentando
que embora contasse com recursos militares para sufocar a revolução
² H LVVR HUD FRQÀUPDGR SHOD 0LVVmR 0LOLWDU EUDVLOHLUD ² GHVHMDYD HYLWDU
derramamento de sangue e, ademais, que ela não era só militar, tendo
também caráter político1512&RQWXGRDVUHFXVDVGR%UDVLOHGRV(8$HP
fornecer armamentos deixaram Morínigo ressentido com os governos dos
dois países1513.
Em seguida, porém, o Diretório Central do Partido Liberal,
exilado na localidade fronteiriça argentina de Clorinda, e que desconhecia
a proposta brasileira, declarou apoio ao movimento revolucionário.
O governo paraguaio, então, recuou e recusou a mediação, porque
seria interpretada pelos rebeldes como prova de fraqueza de Morínigo.
Este somente aceitaria dialogar com os rebeldes após se renderem
incondicionalmente e, embora não julgasse útil a mediação naquele
momento, não a descartava no futuro. O chanceler Chaves comentou com
Fabrino que os líderes liberais, com prestígio na Argentina, não tinham
1510
1511
1512

1513

Id., tel. 60, sec., Assunção, 17.3.1947, às 24 hs. Ibid.
Id., tels. 83 e 92, secr., Assunção, 22.3.1947, 17:15 hs. Ibid.
EXTERIORES para FABRINO, tel. 18, sec., Rio de Janeiro, 28.3.1947. Id. Id., tel. 118, sec., Assunção, 29.3.1947, às 24
hs. Id.
TRUEBLOOD, encarregado de negócios norte-americano, para SECRETÁRIO DE ESTADO, of. conf. 2825, Assunção,
17.8.1947, in: DELVALLE, p. 332.
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conseguido PXGDUDRSLQLmRGH3HUyQFRQWUiULDjUHYROXomR2SUHVLGHQWH
DUJHQWLQRDÀUPRX&KDYHVWLQKDSRVWXUDGH´QHXWUDOLGDGHDPLVWRVDµFRP
0RUtQLJRHFRQFRUGDUDHPIRUQHFHUDOJXPPDWHULDOEpOLFRjVIRUoDVOHJDLV
Isso apesar de ser o vice-presidente da Argentina, Hortensio Quijano (da
8QLyQ&tYLFD5DGLFDOGDSURYtQFLDGH&RUULHQWHV ´IUDQFDPHQWHIDYRUiYHO
DR3DUWLGR/LEHUDOµHWUDEDOKDUFRQWUDRJRYHUQRSDUDJXDLRSRUPHLRGR
chanceler Carlos Atilio Bramuglia1514.
Seguindo sugestão do Itamaraty, o Conselho de Estado paraguaio
fez um memorandum GHVWLQDGR jV UHSUHVHQWDo}HV GLSORPiWLFDV HP
Assunção, sintetizando a proposta de mediação brasileira, bem como a
resposta que fora dada por Chaves. Foi uma forma de se conseguir um
documento que pudesse, ao mesmo tempo, ser usado para comprovar a
Perón que o governo Morínigo não queria a guerra civil e, ademais, para
neutralizar a ação de Bramuglia. O Itamaraty fez sugestões de alteração
no memorandum e Chaves aceitou aquelas de estilo, mas não alterou as que
implicavam em conteúdo, porque implicariam em reconhecer o estado de
guerra civil no país e, segundo ele, esse não era o caso1515.
A Chancelaria paraguaia enviou o memorandum para as
representações diplomáticas no dia 18 de abril. O governo argentino
DSRLRX D LGHLD GH PHGLDomR H VXJHULX D LQFOXVmR GR 8UXJXDL GR
&KLOH H GRV (VWDGRV 8QLGRV QR JUXSR PHGLDGRU $R PHVPR WHPSR D
&KDQFHODULD EUDVLOHLUD VH SURS{V D ´VRQGDUµ RV FKHIHV UHYROXFLRQiULRV
sobre se aceitariam uma ação mediadora. Fabrini alertou o Itamaraty
que a proposta argentina tinha objetivo oculto, pois o governo
SDUDJXDLR HVWDYD TXDVH LQFRPSDWLELOL]DGR FRP R GR 8UXJXDL GHYLGR
aos constantes ataques do vice-presidente uruguaio a Morínigo. Nestas
FLUFXQVWkQFLDV DUJXPHQWRX R GLSORPDWD EUDVLOHLUR SURSRU R JRYHUQR
XUXJXDLR SDUD PHGLDGRU Vy SRGHULD VHU SURSRVWD FRP ÀQDOLGDGH GH
complicar a situação. Também era desconfortável a indicação do governo
chileno, pois seu embaixador em Assunção não escondia sua oposição
a Morínigo e ao Partido Colorado. Para Fabrino, a proposta argentina
encobria uma manobra de Bramuglia e, acrescentou, era urgente pôr
ÀPjJXHUUDFLYLODTXDOSRGHULDUHSHUFXWLUQHJDWLYDPHQWHQD´RUGHP
LQWHUQDFLRQDOµ H SURSLFLDU R DPELHQWH SDUD XPD UHYROXomR ´GH FDUiWHU
VRFLDOµ FRPXQLVWD FRPSRVVtYHOUHSHUFXVVmRQR%UDVLO1516.
1514
1515

1516

EXTERIORES para FABRINO, tel. 124 e 143, sec., Assunção, 1 e 4.4.1947. AEBA, Política Interna 1946-1948.
Idem, tel. 139, 143, 144 e 145, sec., Assunção, respectivamente 6 (às 17:15 hs.), 8 (às 19 hs.), 9 (às 19 hs.) e 10.4.1947
(às 5 hs.). Ibidem.
EXTERIORES para FABRINO, tel. 42, sec., Rio de Janeiro, 23.4.1947, às 17 hs. Id. FABRINO para FERNANDES, tel. 172,
sec., Assunção, 24.4.1947, às 16:30 hs. Id.
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A imprensa paraguaia publicou o memorandum e, no geral, houve
UHDomRIDYRUiYHOjLGHLDGHPHGLDomRSDUDS{UÀPjOXWD$OJXQVSRXFRV
FRORUDGRV IRUDP FRQWUiULRV j LQLFLDWLYD SRLV WHPLDP TXH XPD VROXomR
negociada inviabilizasse o projeto de controle total do poder por seu
partido. No geral, porém, a ideia foi bem aceita no Partido Colorado,
inclusive porque o governo paraguaio estabelecera como condição
a rendição incondicional dos revolucionários para se iniciar a ação
PHGLDGRUD 2V OLEHUDLV WDPEpP ´DSODXGLUDPµ D LGHLD SRLV Mi SHUGLDP
as esperanças de vitória e, ainda que ela ocorresse, com a queda de
Morínigo, consideravam que não favoreceria o Partido Liberal quanto a
ocupar o poder1517.
Houve, porém, o fortalecimento do movimento revolucionário com
a adesão, em 27 de abril, de forças da Marinha paraguaia em Assunção. Os
UHEHOGHVHUDPXQVDRVTXDLVVHMXQWDUDPOLEHUDLV´HDYXOWDGRQ~PHUR
GHIHEUHULVWDVHVREUHWXGRFRPXQLVWDVµGDFDSLWDO0RUtQLJRGL]LDSRGHU
VXIRFDUDUHEHOLmRGD0DULQKDXWLOL]DQGRDDUWLOKDULDPDVHYLWRXID]rOR
para poupar vidas. Na manhã do dia 29, os rebeldes começaram a recuar
e as forças legalistas avançaram, ocupando casa por casa e fazendo
prisioneiros1518.
Fabrino relatou que a Polícia, para impedir novas perturbações,
efetuou prisões indiscriminadamente. Nas ruas onde houve maior
UHVLVWrQFLD QR EDLUUR 6DMRQLD IRUDP SUHVRV WRGRV RV KRPHQV TXH QmR
DSUHVHQWDUDPÀOLDomRDR3DUWLGR&RORUDGR9ROXQWiULRVLQFRUSRUDGRVjV
forças do governo, os py nandí, revistavam as casas a pretexto de buscar
DUPDV RX UHEHOGHV PDV WLQKDP XPD ~QLFD ÀQDOLGDGH UHDO R VDTXH 'H
QRLWH FDUUHJDYDP ´WXGRµ GH GLQKHLUR D ORXoDV H DFDEDUDP VDTXHDQGR
por engano até as casas de correligionários do governo. Para minorar o
problema, as autoridades proibiram que revistas de propriedades fossem
feitas por qualquer outra organização que não a Polícia, mas ainda assim
os py nandí continuaram saqueando em Assunção. Também havia notícias,
do interior, de saques nas fazendas pertencentes a membros do Partido
Liberal. Nas prisões de todo o país, prisioneiros acusados de apoiarem
os rebeldes continuavam a sofrer brutalidades físicas, embora o chefe da
3ROtFLDJDUDQWLVVHTXHWLQKDSRVWRÀPDHVVDSUiWLFD1519.
O clima de insegurança levou a uma avalanche de pedidos de
asilo político nas representações diplomáticas. A solução encontrada
pela Embaixada argentina foi a de utilizar uma lancha para transportar
1517
1518
1519

FABRINO para FERNANDES, of. 163, res., Assunção, 26.4.1947. Id.
Idem, tels. 181 e 186, Assunção, 28, às 12 hs., e 29.4.1947, às 13 hs. Id.
Id., of. s./n., conf., Assunção, 20.5.1947. Id.
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imediatamente para o território argentino aqueles que solicitavam proteção,
evitando que dormissem precariamente nessa representação. As demais
missões diplomáticas também tinham muitos asilados, em condições
SUHFiULDV FULDQGR XP ´HVSHWiFXOR GHSULPHQWHµ TXH FRPSURPHWLD D
imagem do próprio governo de Morínigo. Para o caso da Embaixada
argentina, onde era mais acentuado o problema, o chefe da Polícia criou
XPEORFRGHWDO}HVFRP´OLFHQoDVGHVDtGDµ'HSRVVHGHVWHGRFXPHQWR
H FRP FDULPER RÀFLDO DUJHQWLQR R UHTXHUHQWH GH DVLOR SRGLD UHWRUQDU j
VXD UHVLGrQFLD VHP VHU PROHVWDGR SRU DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV H
tinha, ainda, o direito de viajar para o exterior. Em seguida, também a
(PEDL[DGDEUDVLOHLUDUHFHEHXRVWDO}HVFRPHVVDV´OLFHQoDVGHVDtGDµTXH
foram concedidas a todos os que procuraram a representação dizendo-se
ameaçadas de prisão1520.
$ UHEHOLmR GD 0DULQKD IRL VXIRFDGD QR ÀQDO GH DEULO PDV GLDV
depois, em 7 de maio, rebelaram-se contra o governo Morínigo as
canhoneiras Humaitá e Paraguay, que se encontravam em Buenos Aires
SDUD UHSDUDo}HV $ SDUWH VXEOHYDGD GH RÀFLDLV H WULSXODomR IHULX RXWURV
tripulantes que não aderiram e, graças a dinheiro levantado por líderes
OLEHUDLV SULQFLSDOPHQWH QR 8UXJXDL DV FDQKRQHLUDV SXGHUDP VDLU GH
Buenos Aires e navegar em direção ao Paraguai. Não conseguiram,
porém, ultrapassar a posição de Humaitá, onde o governo instalou minas,
H ÀFDUDP QDYHJDQGR R ULR 3DUDJXDL HQWUH &RUULHQWHV H 3RVDGDV VHQGR
hostilizadas por forças legalistas na margem paraguaia1521.
$GLÀFXOGDGHHPVHLPSRUPLOLWDUPHQWHOHYRXRJRYHUQRSDUDJXDLR
DVHUIDYRUiYHODTXHR%UDVLOÀ]HVVHFRQWDWRVFRPRVUHYROXFLRQiULRVSDUD
saber se aceitavam uma mediação externa para tratar da paz. O chanceler
)HGHULFR &KDYHV DÀUPRX D )DEULQR TXH RV JRYHUQRV EUDVLOHLUR H QRUWH
DPHULFDQR OKH LQVSLUDYDP FRQÀDQoD PDV TXH YLD FRP ´DSUHHQVmRµ
a possibilidade de outros governos serem chamados a participar
GD PHGLDomR H VH PRVWURX H[SUHVVDPHQWH FRQWUiULR j SDUWLFLSDomR
boliviana1522. Também informou, unicamente para conhecimento e uso
GR JRYHUQR EUDVLOHLUR TXH D  R WHUPR ´HVTXHFLPHQWR GR DJUDYRµ TXH
constava no memorandumGRJRYHUQRSDUDJXDLRHQYLDGRjVUHSUHVHQWDo}HV
GLSORPiWLFDVVLJQLÀFDYDDFRQFHVVmRGHDQLVWLDSRUPHLRGHHODERUDomR
1520
1521
1522

Id., of. 189, res., Assunção, 30.5.1947. Id.
BREZZO; FIGALLO, pp. 400-401.
FABRINO para FERNANDES, tel. 176, conf., Assunção, 26.4.1947, às 6:45 hs. Arquivo Negrão de Lima, CPDOC-FGV, NL
47.03.08 adP.
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de lHL QR PRPHQWR DSURSULDGR E  RV WUrV SDUWLGRV H[LVWHQWHV VHULDP
representados na junta eleitoral que promoveria a eleição constituinte; e c)
que os governadores dos departamentos seriam escolhidos entre militares
apolíticos, como garantia da lisura nas próximas eleições1523.
O contato do governo brasileiro com os revolucionários foi feito
por meio do major paraguaio César Aguirre, morador em Campo Grande,
o qual foi contatado pelo cônsul brasileiro em Pedro Juan Caballero.
Aguirre escreveu para a Junta Revolucionária em Concepción, que
UHVSRQGHX SRU PHLR GR PDMRU &HVDU %XHQR GH ORV 5tRV VHX ´VHFUHWiULR
LQWHULQRGH5HODo}HV([WHULRUHVµ(VWHGHPRQVWURXFRQÀDQoDQDYLWyULDGRV
revolucionários, argumentando que contavam com reservas de alimentos,
GHYLGRjVH[FHOHQWHVFROKHLWDVDJUtFRODVHjTXDQWLGDGHGHJDGRH[LVWHQWH
no território sob seu controle, bem como dispunham de reservas de sal e
FRPEXVWtYHO$OpPGD´H[FHOHQWHVLWXDomRHFRQ{PLFDµGRVUHYROXFLRQiULRV
´WDPEpPpERDµDVLWXDomRPLOLWDUSRLVWLQKDPVXSHULRULGDGHQXPpULFD
VREUH DV IRUoDV OHJDOLVWDV H FRQWDYDP FRP  GH RÀFLDLV H VXERÀFLDLV
do quadro permanente das Forças Armadas, homens experimentados
TXH FRPEDWHUDP QD *XHUUD GR &KDFR 2V UHYROXFLRQiULRV DÀUPDYD
R VHFUHWiULR LQWHULQR WDPEpP HUDP EHQHÀFLDGRV SHOR ´HQWXVLDVPR GD
SRSXODomRµ H SHOD VLPSDWLD GD RSLQLmR S~EOLFD GRV SDtVHV DPHULFDQRV
$SHVDUGRVUHYROXFLRQiULRVFRQWDUHPFRP´GRVIDWRUHVTXHSRGHP
VHU GHFLVLYRV QD OXWDµ FRQFOXtD 'H /RV 5tRV TXH D RIHUWD PHGLDGRUD GR
%UDVLO´SDtVDRTXDOHVWDPRVXQLGRVSRUWDQWRVODoRVµQmRSRGLDGHL[DU
LQGLIHUHQWHVRVUHYROXFLRQiULRVDRSHUPLWLUS{UÀPDRGHUUDPDPHQWRGH
sangue. Aguirre foi autorizado a informar o Itamaraty de que a Junta
5HYROXFLRQiULDUHFHEHULD´FRPVLPSDWtDDVJHVW}HVHPSUROGDSD]µ1524.
No inicio de maio, o governo brasileiro decidiu enviar um
HPLVViULRSDUDVRQGDURVUHYROXFLRQiULRVVREUHDPHGLDomRSDFLÀFDGRUD
O emissário era o embaixador Negrão de Lima, que demorou algum
WHPSRSDUDSDUWLUSRLVQHFHVVLWDYD´FHUWDVSURYLGrQFLDVµSDUDFXPSULU
sua missão. Contudo, os chefes revolucionários já sabiam da ida desse
HPLVViULR H PRVWUDYDPVH EHP GLVSRVWRV D UHFHErOR 1HJUmR GH /LPD
seguiu, no dia 22 de maio, em avião militar para Bela Vista, para se
encontrar com representante dos revolucionários em Pedro Juan Caballero.
Desse fato, foram informadas as Chancelarias paraguaia e argentina1525.
1523
1524

1525

Idem, tel. 178, conf., Assunção, 26.04.1947, às 20 hs. Idem, NL 47.03.09 adP.
Mayor D.I.M César Bueno DE LOS RÍOS para mayor César AGUIRRE, Concepción, 12.5.1947. Arquivo Negrão de Lima,
CPDOC-FGV, NL 47.05.[?] adP.
EXTERIORES para FABRINO, tels. 51, 53 e 55, sec., Assunção, 9 (às 16:20 hs.) e 14 (às 9 hs.) e 20.5.1947 (19 hs.).
AEBA, Política Interna 1946-1948.
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1RGLDGHPDLRjVK1HJUmRGH/LPDVHUHXQLXQDVHGHGR
Comando Militar de Pedro Juan Caballero, com o major De Los Ríos. Após
DSUHVHQWDomRGRVREMHWLYRVSDFLÀFDGRUHVIHLWRVSHORHQYLDGREUDVLOHLUR'H
Los Rìos, elogiou a iniciativa brasileira e, particularmente, o fato de ser
1HJUmRGH/LPDRPHGLDGRU´TXHIRLHFRQWLQXDVHQGRFRQVLGHUDGRDQWHV
XP FRPSDWULRWD GR TXH XP HVWUDQJHLUR HP WHUUD SDUDJXDLDµ 2 PDMRU
expôs as condições econômicas e militares favoráveis aos revolucionários,
mas, acrescentou, a Junta de GobiernoDFHLWDULDS{UÀPjOXWDSDUDSRXSDU
vidas, desde que fosse assegurado o cumprimento dos objetivos que
KDYLDPGHVHQFDGHDGRDOXWD$VH[LJrQFLDVHUDPTXDWURUHVSHLWRjRUGHP
constitucional; a garantia da liberdade, dentro da ordem democrática,
SDUD DV RUJDQL]Do}HV SROtWLFDV H UHVSHLWR DRV GLUHLWRV ´LQHUHQWHV j
SHUVRQDOLGDGH KXPDQDµ JDUDQWLU ´D KRQUDµ GDV )RUoDV $UPDGDV H VXD
LQWHJULGDGHRUJkQLFDHUHDOL]DUHOHLo}HVOLYUHVQRPHQRUWHPSRSRVVtYHO
para a Assembleia Constituinte. Como se garantiria o cumprimento dessas
condições seriam discutidos posteriormente, entre as partes1526.
Em 28 de maio, o Itamaraty comunicou a Embaixada em Assunção
que os revolucionários estavam dispostos a aceitar a mediação. Contudo,
antes da diplomacia brasileira dar o passo decisivo para efetivá-la,
solicitou que Higinio Morínigo recebesse Negrão de Lima. O pedido foi
aceito e esse diplomata chegou a Assunção em 2 de junho1527.
1R GLD VHJXLQWH j VXD FKHJDGD 1HJUmR GH /LPD HQYLRX DR
Itamaraty análise da situação paraguaia. Informou que o governo local
esperava vencer a revolução em poucos dias e que o adido militar
brasileiro, bem como o chefe da Missão Militar brasileira de instrução,
pensavam ser isso possível, mesmo porque a ação bélica legalista fora
reforçada com material militar fornecido pelo governo argentino. Devido
j SHUVSHFWLYD GH YLWyULD R FKDQFHOHU &KDYHV HVWDYD LQGHFLVR TXDQWR D
se iniciar a mediação e, ademais, recuara nos compromissos contidos
no memorandum. $ÀUPDYD TXH VHX JRYHUQR QmR FRQFHGHULD DQLVWLD
DPSOD PDV VLP UHVWULWD DEUDQJHQGR VRPHQWH R SHUGmR SHOR ´FULPH
SROtWLFRµRXVHMDRVPLOLWDUHVUHEHODGRVVHULDPMXOJDGRVSRUVXEOHYDomR
e outras faltas ao regulamento militar. Negrão de Lima opinava que o
%UDVLOQmRGHYLDLQVLVWLUQDPHGLDomRFDVRÀFDVVHFDUDFWHUL]DGRTXHHOD
1526

1527

Documento de 11 páginas manuscritas em espanhol (há versões datilografadas de seis páginas em espanhol e português),
rubricadas e assinadas por NEGRÃO DE LIMA e DE LOS RÍOS, datada de Pedro Juan Caballero, 22.5.1947. Arquivo Negrão
de Lima, CPDOC-FGV, NL 47.05.09 adP.
EXTERIORES para FABRINO, tels. 58 e 59, sec., Assunção, 28 (às 9 hs.) e 31.5.1947 (às 20 hs). AEBA, Política Interna
1946-1948.
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ocorreria de forma a tratar os revolucionários como derrotados, pois
´LUtDPRVSDUWLFLSDUGHXPDWRDQWLSiWLFRjRSLQLmRS~EOLFDGHVWHSDtVH
do Continente e sem os requisitos necessários para lograr a paz política
HHVSLULWXDOGR3DUDJXDLµ1528.
Ainda no dia 3 de junho, o chanceler Raúl Fernandes enviou
telegrama a Negrão de Lima informando que o Conselho de Ministros
GR8UXJXDLFODVVLÀFRXFRPR´JHQHURVDVµDVQHJRFLDo}HVGHSD]LQLFLDGDV
pelo governo brasileiro e reiterou seu apoio a elas. Fernandes sugeriu
que o enviado brasileiro comentasse, discretamente, com Morínigo que o
JRYHUQRXUXJXDLRSDUHFLDGLVSRVWRDUHFRQKHFHURHVWDGRGHEHOLJHUkQFLDQR
Paraguai – o que igualaria revolucionários e legalistas em termos de Direito
Internacional –, caso fracassasse a mediação. Seria a resposta uruguaia ao
pedido de reconhecimento feito pela Junta Militar revolucionária e, ainda,
pela situação criada pela rebelião das canhoneiras Paraguay e Humaitá1529.
Raúl Fernandes provavelmente não leu o telegrama de Negrão de Lima
antes de enviar o seu, o qual apresentava um instrumento de pressão para
levar Morínigo a aceitar a mediação e suspender os combates.
Por sua vez, ao que tudo indica, o telegrama de Fernandes não
chegou a tempo de ser lido por Negrão de Lima, antes do seu encontro com
Morínigo nesse dia 3. Este mostrou-se indeciso quanto a aceitar a mediação,
argumentando que suas tropas iriam dominar a insurreição em poucos
dias e não queria retirar-lhes a vitória militar, após haverem derramado
sangue e, depois dos combates ocorridos em Assunção, elas desejavam
triunfar pelas armas. Negrão de Lima contestou que a vitória resolveria
a questão militar, mas não a política, pois a revolução continuaria latente
HVHULDXPREVWiFXORjQRUPDOLGDGHFRQVWLWXFLRQDOGRSDtV$UJXPHQWRX
TXH´DUHFXVDjSD]µWHULDJUDYHUHSHUFXVVmRMXQWRjRSLQLmRS~EOLFDGR
FRQWLQHQWH Mi FRQWUiULD D 0RUtQLJR H ´TXH VHULD XP JHVWR GH VDEHGRULD
SROtWLFD DSURYHLWDU D PHGLDomR SDUD LQLFLDU D SDFLÀFDomR HVSLULWXDOµ GRV
paraguaios. Após esse encontro, Negrão de Lima informou o embaixador
argentino, Arriola, do que tratara com o presidente e este representante
DÀUPRXTXHMiPDQLIHVWDUDDRJRYHUQRSDUDJXDLRDQHFHVVLGDGHGHXPD
mediação. Negrão de Lima saiu deste encontro com a impressão da
QHFHVVLGDGHGHPDLRUrQIDVHQDSRVWXUDGD$UJHQWLQDDTXDO´HVWHMDWDOYH]
LQÁXLQGR SDUD D SRVLomR DJRUD DVVXPLGD SHOR SUHVLGHQWHµ1530. De fato,
R FKDQFHOHU SDUDJXDLR DÀUPRX D $UULROD TXH 0RUtQLJR QmR VDELD ´QHP
GLUHWD QHP LQGLUHWDPHQWHµ GH XPD PHGLDomR DUJHQWLQD H DFUHVFHQWRX
1528

1529
1530

NEGRÃO DE LIMA para EXTERIORES, tel. 219, sec., Assunção, 3.6.1947, sem hora (provavelmente antes das 12 hs.).
Idem.
EXTERIORES para NEGRÃO DE LIMA, tel. 60, sec., Rio de Janeiro, 3.6.1947, sem hora. Id.
NEGRÃO DE LIMA para EXTERIORES, tel. 221, sec., Assunção, 3.6.1947, às 24 hs. Id.
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TXH VH R JRYHUQR DUJHQWLQR D WLYHVVH RIHUHFLGR ´WHULD VLGR DFHLWD VHP
limitações, como agora o faria se a Argentina comunicasse uma decisão
QHVVHVHQWLGRµ1531. Era, na realidade, um pedido de mediação ao governo
de Perón que não tomou qualquer iniciativa nesse sentido.
2JRYHUQREUDVLOHLURFRQVLGHURX´LQFRQYHQLHQWHµVROLFLWDURDSRLR
da Argentina, embora Arriola devesse ser informado das gestões de
Negrão de Lima. Para Raúl Fernandes, o Brasil devia abster-se de qualquer
ação que pudesse ser interpretada como pressão diplomática sobre
Morínigo, o que possivelmente ocorreria se solicitasse o apoio argentino.
Em resposta, Negrão de Lima esclareceu que também estava mantendo
R HQFDUUHJDGR GH QHJyFLRV GRV (8$ LQIRUPDGR VREUH D WHQWDWLYD GH
mediação1532. O governo norte-americano, porém, somente observava os
acontecimentos, pois decidira não fazer qualquer tipo de pressão para que
Morínigo aceitasse a mediação1533; no esforço para efetivar a mediação, o
Brasil encontrava-se só.
No dia seguinte, em 5 de junho, Morínigo recuou parcialmente
GD UHFXVD j PHGLDomR DFHLWDQGRD GHVGH TXH QmR VH DWLYHVVH DR
Memorandum e esclarecendo que a anistia para os militares sublevados
se daria quanto ao crime político, mas que eles não seriam reintegrados
ao Exército. Esta condição, acreditava Negrão de Lima, não seria aceita
pelos revolucionários, exceto se eles já se considerassem derrotados e,
mais, uma mediação nesses termos seria interpretada no continente
americano como instrumento de Morínigo para, na vitória, reduzir
a hostilidade contra ele dentro e fora do Paraguai. Mesmo assim,
UDFLRFLQDYD R GLSORPDWD SRU PRWLYRV KXPDQLWiULRV GHYLD VH S{U ÀP
j OXWD TXH DVVXPLD DUHV GUDPiWLFRV H DLQGD KDYHULD ´D YDQWDJHP GH
constituir certa garantia moral no processo de democratização prometido
SRU HVWH JRYHUQRµ1534. De fato, nada garantia que Morínigo tomaria
iniciativas democráticas após a vitória pelas armas e sendo dependente
politicamente do Partido Colorado.
1HJUmRGH/LPDHVWDYDGLVSRVWRDVHJXLUjIUHQWHFRPDPHGLDomR
e planejava apresentar as condições de Morínigo quando se encontrasse
com os revolucionários em Ponta Porã, em 8 de junho. O diplomata
ouviu de diferentes fontes a previsão de que, se continuasse a luta por
1531
1532

1533

1534

ARRIOLA para ministro de Relaciones Exteriores, tel., Assunção, 22/23.6.1947, in: BREZZO; FIGALLO, p. 404.
EXTERIORES para NEGRÃO DE LIMA, tel. 66, sec., Rio de Janeiro, 4.6.1947, às 20:30 hs. AEBA, Política Interna 19461948. NEGRÃO DE LIMA para FERNANDES, tel. 222, sec., Assunção, 5.6.1947, às 10:30 hs. Id.
DEPARTAMENTO DE ESTADO para EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS EM ASSUNÇÃO, tel. Urgente, Washington,
6.6.1947, in: GONZÁLEZ DELVALLE, pp. 271-272.
NEGRÃO DE LIMA para FERNANDES, tel. 223, sec., Assunção, 5.6.1947, às 12 hs. Id.
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XPPrVPDLVVHULDHVWDEHOHFLGD´XPDIDVHGHYLROrQFLDH[WUHPDFRQWUDDV
pessoas, lares e bens e, depois de terminada, sua repercussão impediria
DLQGD SRU ODUJR WHPSR R UHDMXVWH SROtWLFR H HFRQ{PLFR GR SDtVµ1535. Foi
XPD DÀUPDomR SURIpWLFD SRLV QDV GpFDGDV VHJXLQWHV RV SURIXQGRV
ressentimentos entre os revolucionários de 1947, boa parte deles no exílio,
e os colorados, constituíram obstáculo ao desenvolvimento político da
sociedade paraguaia.
Apesar da disposição em continuar o esforço mediador, Negrão de
Lima tornou-se cético quanto a seu sucesso após os encontros que teve nos
seis dias em que permaneceu em Assunção. Concluiu que a mediação em
EXVFDGDSD]HUDGLItFLOQmRVySHODFHUWH]DRÀFLDOLVWDQRVHXWULXQIRDUPDGR
mas também porque a ela se opunha o grupo que controlava o Partido
Colorado. Enquanto o Partido Liberal, embora solidário com a revolução,
GHUDOKHUHGX]LGRDSRLRHPQ~PHURGHFRPEDWHQWHVKDYLD´XPDSHUIHLWD
DOLDQoDµ HQWUH 0RUtQLJR H RV FRORUDGRV (OD ´SURYDYHOPHQWHµ YLULD D VH
TXHEUDUPDVQmRjVYpVSHUDVGDYLWyULDSRLVDFRORFDULDHPULVFRHQHVVDV
FLUFXQVWkQFLDVFRQFOXLX1HJUmRGH/LPDHUD´LPSRVVtYHOµVHHVWDEHOHFHU
uma ação mediadora unicamente com o Partido Colorado1536, isolando
Morínigo em sua recusa. De fato, a vitória parecia ao alcance do governo
de Assunção, pois no início de junho os rebeldes estavam sob pressão
de forças governamentais, as quais sofriam com deserções e a prisão de
número importante dos seus combatentes pelos legalistas1537.
O chanceler Raúl Fernandes buscou coordenar postura comum
FRP R JRYHUQR DUJHQWLQR VREUH D H[LJrQFLD GH 0RUtQLJR SDUD DFHLWDU D
mediação. Contudo, antes mesmo de saber a opinião argentina, Fernandes
DGLDQWRXTXH´DDQLVWLDFRPDUHVVDOYDLQGLFDGDSDUHFHQRVLQDFHLWiYHOµ1538.
Negrão de Lima discordava dessa conclusão e via na mediação a única
IRUPDGHSDFLÀFDUR3DUDJXDLPHVPRHPWHUPRVTXHSDUHFHVVHPVHUXPD
UHQGLomRGRVUHEHOGHVGHVGHTXHIRVVHPGDGDVJDUDQWLDVVXÀFLHQWHVSDUD
iniciar-se um processo eleitoral. Morínigo lhe dissera, no dia 7, que não
podia conceder anistia total aos militares revolucionários, porque eles eram
numerosos e, retornando aos quartéis, voltariam a conspirar. Apresentou
como alternativa conciliadora, passá-los para a reserva remunerada e
solicitou que o Brasil não desistisse da mediação. O ditador aparentemente
PXGDYD VXD SRVLomR H DÀUPDYD TXH VRPHQWH D SD] QHJRFLDGD SRGHULD
FRQWHU ´D WHPSHVWDGH GH yGLRVµ QR IXWXUR 3DUD 1HJUmR GH /LPD D SD]
1535
1536
1537
1538

Ibidem.
NEGRÃO DE LIMA para FERNANDES, tel. 224, sec., Assunção, 6.6.1947, às 12 hs. Id.
FABRINO para FERNANDES, of. 194, res., Assunção, 6.6.1947.
EXTERIORES para NEGRÃO DE LIMA, tel. 67, sec., Rio de Janeiro, 6.6.1947, às 21:30 hs. Id.
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dependia de os rebeldes aceitarem essas condições e concluía que a
FRQWLQXDomRGDJXHUUDFLYLO´GHWHUPLQDUiXPORQJRSHUtRGRGHYLROrQFLD
SDUWLGiULDHGHWHUUtYHOUXtQDHFRQ{PLFDSDUDRSDtVµ1539.
Negrão de Lima não aguardou o resultado das negociações entre
RVJRYHUQRVEUDVLOHLURHDUJHQWLQRHSDUWLXGHDYLmRQRGLDjVKSDUD
Ponta Porã, ao encontro de De Los Ríos, que ali chegara por via aérea
QRGLDDQWHULRU2GLSORPDWDMXVWLÀFRXVHD)HUQDQGHVSRUQmRDJXDUGDU
LQVWUXo}HVQDFDSLWDOSDUDJXDLDDÀUPDQGRTXHHPWRGRVRVVHXVFRQWDWRV
HFRQYHUVDV´FRQGLFLRQHLFRPRHUDPHXGHYHUTXDOTXHUDomRIXWXUDQRVVD
jGHFLVmRGH9RVVD([FHOrQFLDµ1540. Esteve, em seguida, em Concepción1541,
onde recebeu documento da Junta de Gobierno, datado de 12 de junho,
FRP DV ´EDVHVµ SDUD XP DFRUGR GH SD] $V H[LJrQFLDV HUDP GH FDUiWHU
geral, como o restabelecimento das liberdades democráticas e da eleição
GH $VVHPEOHLD 1DFLRQDO &RQVWLWXLQWH DOpP GD DQLVWLD ´JHUDO DPSOD
SDUD PLOLWDUHV H FLYLVµ EHP FRPR XP *DELQHWH 0LOLWDU TXH UHDOL]DULD
a transição democrática, composto por chefes militares indicados, em
Q~PHURLGrQWLFRSHOD-XQWDGH&RQFHSFLyQHSHORJRYHUQR0RUtQLJRRX
VHMDSRQGRÀPDRGRPtQLRGRSRGHUSHOR3DUWLGR&RORUDGR'HYHULDPVHU
reconhecidas todas as obrigações contraídas pelo governo revolucionário
e reconhecidas as promoções de militares por ele realizadas. Quanto a
garantia do cumprimento dos acordos por Morínigo, exigia-se que fosse
ÀVFDOL]DGRSRUREVHUYDGRUHVGRVSDtVHVPHGLDGRUHV´ %UDVLO$UJHQWLQD
%ROtYLD8UXJXDL((88GH$PpULFDHWF µHVXJHULDVHTXHDVQHJRFLDo}HV
entre os representantes das duas partes ocorressem no Rio de Janeiro.
0RUtQLJR FRQWLQXDULD QD 3UHVLGrQFLD PDV HTXLGLVWDQWH GDV DWLYLGDGHV
partidárias15422´HWFµGD-XQWDGH&RQFHSFLyQLQGLFDYDIDOWDGHUHÁH[mR
VREUHDFRQYHQLrQFLDGDSDUWLFLSDomRFRPRPHGLDGRUHVGHJRYHUQRVGH
outros países, que não o do Brasil. Contudo, a Junta de Concepción não
funcionava improvisadamente e havia certa organização administrativa,
FRPR R GHPRQVWUD D IROKD GH SDSHO FRP DV ´EDVHVµ HQWUHJXH D 1HJUmR
GH /LPD H TXH WLQKD DV FDUDFWHUtVWLFDV GH GRFXPHQWR RÀFLDO R SDSHO
HUD WLPEUDGR FRQWDYD FRP FDULPER FLUFXODU FRP D LQVFULomR ´-XQWD GH
1539
1540

1541

1542

NEGRÃO DE LIMA para FERNANDES, tel. 223, sec., Assunção, 5.6.1947, às 12 hs. Id.
FABRINO para FERNANDES, tel. 229, sec., Assunção, 9.6.1947, às 10:15 hs. Id. NEGRÃO DE LIMA para FERNANDES,
tel. 228, sec., Assunção, 8.6.1947, às 17 hs. Id. Capitão ALAMIR para NEGRÃO DE LIMA, radiograma da Força Aérea
Brasileira, n. 9, Ponta Porã, 8.6.1947. Arquivo Negrão de Lima, CPDOC-FGV, NL 47.03.08 adP.
EXTERIORES para FABRINO, tel. 68, sec., Rio de Janeiro, 14.6.1947, às 18,30 hs. AEBA, Política Interna 1946-1948.
Os esforços de Negrão de Lima, para se formalizar a mediação e se obter a paz, foram motivo de correspondência de
agradecimento por parte do secretário de Relações Exteriores da Junta de Gobierno para o Itamaraty. Cesar Bueno DE
LOS RÍOS, secretário de Relaciones Exteriores, para Raúl FERNANDES, Concepción, 19.7.1947. Arquivo Negrão de Lima,
CPDOC-FGV, NL 47.03.08 adP.
JUNTA DE GOBIERNO. Bases generales para un acuerdo de paz. Concepción, 12.6.1947. Arquivo Negrão de Lima,
CPDOC-FGV, NL 47.03.[?] adP.
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*RELHUQR[6ULD'H5HO([WHU[µHQRFHQWURREUDVmRRÀFLDOSDUDJXDLR
FRPRVGL]HUHV´5HS~EOLFDGHO3DUDJXD\µ
Enquanto isso, diferentes fontes acusavam o governo argentino
de fornecer armamento para o governo de Assunção. Essa situação
foi denunciada pelo coronel Federico Smith, nomeado por Morínigo,
em março de 1947, comandante em chefe das Forças Armadas, cargo
que aceitou, segundo ele, para tentar desempenhar papel conciliador
e, fracassando, abandonou-o pouco depois. Em maio de 1947, Smith
escreveu ao deputado argentino Gregorio Pomar, oposicionista radical,
TXHL[DQGRVH SRUTXH ´VmR SUHFLVDPHQWH RV DUVHQDLV DUJHQWLQRV TXH
alimentam [com armas] os bandos de Morínigo para prolongar a unidade
GH VHX UHJLPH FRP R YH[DPH R WHUURU H R DVVDVVLQDWR GH PHX SRYRµ
2GHSXWDGR3RPDUDSUHVHQWRXQD&kPDUDSHGLGRGHLQIRUPDo}HVDRV
ministros das Relações Exteriores e da Guerra sobre a manutenção da
neutralidade da Argentina na guerra civil e se o país fornecia material
bélico a Morínigo. Em junho de 1947, em pronunciamento na tribuna
GD&kPDUDGH'HSXWDGRVRJD~FKR)ORUHVGD&XQKDDFXVRXRJRYHUQR
de Perón de fornecer grande quantidade de armamentos a Morínigo e
discriminou de que tipo eram1543.
2VXEVHFUHWiULRGH5HODo}HV([WHULRUHVSDUDJXDLRDÀUPRXD)DEULQR
que não sabia dessas compras, mas, acrescentou, os outros países tinham
direito de vender armas ao governo paraguaio, legalmente constituído e
no pleno exercício de suas relações externas. Acrescentou que, de acordo
FRPD´&RQYHQomRGRVGLUHLWRVHGHYHUHVGRV(VWDGRVHPFDVRVGHOXWDV
FLYLVµGHGHIHYHUHLURGHGH+DYDQDHDVpWLPDGHFODUDomRGD
Reunião de Consulta de Cuba, em 1940, constitui ato inamistoso contra
um governo em luta com revoltosos impedir semelhantes compras1544.
A Embaixada brasileira procurou apurar essa informação e
relativizou-a, informando que também do lado dos revolucionários
JUDQGH SDUWH GDV SLVWRODV PXQLomR H JUDQDGDV HUDP GH SURFHGrQFLD
argentina, provavelmente compradas antes da revolução. A representação
reproduzia a informação que circulava em Assunção de que o general Dias
de Vivar, chefe do Estado-Maior paraguaio, quando esteve em Buenos
1543

1544

“Explicándole así el papel conciliador que quise desempeñar y que estaba muy lejos de ser el sostenedor de la más inícua
dictadura que ha degradado al heroico pueblo paraguayo.(...) [hubo] convenio suscrito por el jefe del Estado Mayor
General, coronel Díaz de Vivar en su reciente viaje a Buenos Aires, por el cual se reglamenta la provisión quincenal de
1.000 fusiles, 500 granadas de morteros, 500 granadas de artillería, 100 granadas de mano de gran poder explosivo
y 1.000.000 de proyectiles de ametralladoras y fusiles (...)”. Federico W. SMITH para coronel Gregorio POMAR, “mayo
de 1947”. Arquivo Negrão de Lima, NL 47.03.08 adP. O documento é uma cópia, não havendo assinatura de Smith.
“Sobre el envio de Armas al Paraguay” in: El Mundo (jornal), Buenos Aires, 12.6.1947. Idem, ibidem. FABRINO para
FERNANDES, tel. 233, sec., Assunção, 13.6.1947,às 12 hs. AEBA, Política Interna 1946-1948.
FABRINO para FERNANDES, tel. 233, sec., Assunção, 13.6.1947, às 12 hs. Ibidem.
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Aires no início de abril, teria obtido granadas e morteiros. Para Fabrino,
Flores da Cunha havia sido enganado em sua boa-fé quanto a informação
sobre o volume das armas fornecidas, tendo sido vítima daqueles que
desejavam provocar confusão na região do Rio da Prata, em benefício
dos revoltosos. A atuação bem-sucedida dos intrigantes poderia resultar
HP DQLPRVLGDGH HQWUH R %UDVLO H D $UJHQWLQD ´R TXH DOLiV SRXFR GHYH
LPSRUWDUDRVTXHQmRVmRQHPEUDVLOHLURVQHPDUJHQWLQRVµ1545, insinuando
que eram os revolucionários a origem da intriga.
Enquanto isso, Negrão de Lima retornou a Assunção, vindo de
&RQFHSFLyQ SDUD FRQÀGHQFLDOPHQWH GLVFXWLU FRP 0RUtQLJR ´DOJXQV
SRQWRVµ 2 JRYHUQR DUJHQWLQR HVWDYD VHQGR LQIRUPDGR GH WRGRV HVVHV
WUkPLWHV ´H SURYDYHOPHQWH VHFXQGDUi QRVVD JHVWmRµ1546. Na capital
paraguaia, no primeiro encontro que teve com o chanceler Chaves, o enviado
EUDVLOHLUR YHULÀFRX VHU GH ´DEVROXWD LPSRVVLELOLGDGHµ XPD PHGLDomR
nas bases propostas pelos revolucionários, pois sequer a anistia ampla
era admitida pelo governo e, menos ainda, a composição do ministério,
cuja recusa era intransigente por parte dos colorados. Negrão de Lima
foi procurado pelo embaixador Isaac Arriola, que se mostrava disposto
a apoiar a ação mediadora. Dias depois, porém, o diplomata brasileiro
HVFUHYHX DR ,WDPDUDW\ TXH D DWXDomR GH $UULROD IRL ´LQVLJQLÀFDQWHµ
QmRVDEHQGRWLUDUSURYHLWRGDLPSRUWkQFLDGHVXDSRVLomR´QHVWHJUDYH
PRPHQWRµ VHTXHU SDUD DSRLDU FRP D ÀUPH]D QHFHVViULD D LQLFLDWLYD
brasileira1547. Na realidade, Arriola não era inepto, mas, sim, tinha aversão
a Negrão de Lima, possivelmente como resultado de motivos pessoais e
do governo argentino não estar de acordo com a ação brasileira, embora
não manifestasse o desagrado publicamente ou para o Itamaraty1548.
Negrão de Lima pediu instruções ao Itamaraty, esclarecendo ser
DIDYRUGRÀPGDWHQWDWLYDGHHVWDEHOHFHUDPHGLDomRSRLVHODMiFDXVDYD
discussões apaixonadas e interpretações facciosas que interessava ao Brasil
evitar. Concluiu que o governo Morínigo continuava a crer na vitória militar
VREUHRVUHYROXFLRQiULRV´PDVMiVDEHTXHLVWRLPSOLFDUiHPOXWDLQWHQVDH
GHPRUDGDµ15492SUySULR0RUtQLJRSRUpPDSUHVHQWRXVHPDLVÁH[tYHOGR
que seus aliados colorados e, no dia 26 de junho, após ouvir exposição do
1545
1546
1547

1548

1549

Idem. tel. 236, sec., Assunção, 14.6.1947, s./h. Ibid.
EXTERIORES para FABRINO, tel. 68, sec., Rio de Janeiro, 14.6.1947. Ibid.
NEGRÃO DE LIMA para FERNANDES, tel. 251, secr., Assunção, 25.6.1947, às 12 hs. Id. Idem, tel. 254, secr., Assunção,
28.6.1947, às 10 hs. Id.
O encarregado de negócios norte-americano em Assunção acreditava que a irritação de Arriola decorria de uma dessas
duas causas e não de ambas, o que parece mais provável ao autor deste livro. TRUEBLOOD, encarregado de negócios
norte-americano, para SECRETÁRIO DE ESTADO, of. conf. 481, Assunção, 21.8.1947, in: DELVALLE, p. 345.
NEGRÃO DE LIMA para FERNANDES, tel. 251, secr., Assunção, 25.6.1947, às 12 hs. AEBA, Política Interna 1946-1948.
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enviado brasileiro sobre os pontos de vista dos revolucionários, pediu-lhe
TXHYROWDVVHjVXDSUHVHQoDQRGLDVHJXLQWH$SDUHQWHPHQWHRSUHVLGHQWH
tentava obter tempo extra para negociar com seus aliados que se aceitasse
a mediação, a partir das bases apresentadas1550, pressionado pela derrota
legalista nos combates de 11 e 12 de junho em Tacuatí, que afastaram a
possibilidade de uma vitória, no curto prazo, do governo de Assunção.
Contudo, após consultar seus aliados, Morínigo comunicou a
1HJUmR GH /LPD ´D LPSRVVLELOLGDGH DEVROXWDµ GH VH FRQVHJXLU D SD] D
partir das bases propostas pelos revolucionários. Com isso, o diplomata
deu por encerrada sua missão mas, como os revolucionários desejavam
encontrá-lo e o governo paraguaio não via inconveniente nisso, resolveu
passar por Concepción, no dia 30, em seu retorno ao Rio de Janeiro1551.
2FRPXQLFDGRGRSUHVLGHQWH0RUtQLJRSRQGRÀPjPHGLDomRQDJXHUUD
civil foi feita em termos duros, não deixando margem a eventuais novas
tentativas de se terminar a luta de forma negociada1552. Pelo fracasso de
se iniciar a mediação, Negrão de Lima responsabilizou a linha dura do
governo, encabeçada por Natalicio González1553.
Em 9 de julho, Fabrino recebeu instruções de Raúl Fernandes para
comunicar Morínigo de que estava descartada a possibilidade de mediação
brasileira. Os termos do comunicado eram duros, responsabilizando
o presidente pelo fracasso da iniciativa nesse sentido, pois lembrava
que Negrão de Lima havia conseguido dos revolucionários que não se
GLVFXWLVVH R PDQGDWR GR SUHVLGHQWH ´TXH VHULD UHVJXDUGDGR HP WRGD
D VXD SOHQLWXGHµ H TXH VRE D DXWRULGDGH GHVWH VH IDULD D SDFLÀFDomR
GR SDtV $FUHVFHQWDYD VHU ´LPSRVVtYHOµ REWHU TXDOTXHU DYDQoR VHP D
FRQFHVVmRGDDQLVWLDTXHIRL´SDUFLDOPHQWHUHWLUDGDµDSyVWHUVLGR´VROHQH
H HVSRQWDQHDPHQWH SURPHWLGD SHOR SUHVLGHQWHµ $VVLP D PHQRV TXH
KRXYHVVHXPDRULHQWDomR´PDLVHTXkQLPHµGH0RUtQLJRTXDQWRjDQLVWLD
VHULDPWHUPLQDGDVDVJHVW}HVGHPHGLDomR6HHVWHSRUpP´HVWLYHUGLVSRVWR
D DVVXPLU XPD SRVLomR PDLV WUDQVLJHQWHµ GL]LD )HUQDQGHV VH SRGHULD
´ORJUDUDSD]DLQGDDWHPSRGHHYLWDURSUy[LPRWHUUtYHOUHFUXGHVFLPHQWR
GRFKRTXHPLOLWDUµ1554.
O novo embaixador brasileiro em Assunção, Júlio Augusto
Barboza-Carneiro, foi recebido pelo chanceler paraguaio em 15 de julho.
Ouviu de Chaves que, embora o governo paraguaio tivesse meios militares
1550
1551
1552
1553

1554

Idem, tel. 252, secr., Assunção, 26.6.1947, às 11 hs. Id.
Idem, tel. 254, secr., Assunção, 28.8.1947, às 10 hs. Id.
FERNANDES para FABRINO, tel. 79, secr., Rio de Janeiro, 10.7.1947, às 9 hs, Id.
TRUEBLOOD, encarregado de negócios norte-americano, para SECRETÁRIO DE ESTADO, of. conf. 2.571, Assunção,
9.7.1947, in: GONZÁLEZ DEVALLE, p. 308.
EXTERIORES para FABRINO, tel. 79, Rio de Janeiro, 9.9.1947, às 14,30 hs. AEBA.
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GHYHQFHUDUHYROXomRHUDPHOKRUD´SDFLÀFDomRHVSLULWXDOµHDFUHVFHQWRX
estranhar que a chancelaria brasileira tivesse a impressão de que Morínigo
recuara do Memorandum de 6 de abril. Barboza-Carneiro pediu, então,
esclarecimentos sobre a anistia aos militares revoltosos e obteve a resposta
GHTXHHODVLJQLÀFDULDH[FOXtORVGHTXDOTXHUMXOJDPHQWRDOpPGHVHOKHV
garantir as respectivas patentes e seus respectivos soldos ou pensões,
no caso dos que estavam reformados. Acrescentou que esses militares
não retornariam a seus postos e deveriam aguardar ordens, quer dizer,
SHUPDQHFHUHPGLVSRQLELOLGDGHVHPIXQo}HVGHÀQLGDV1555.
Como base para a negociação, Morínigo se comprometia com a
anistia ampla, mas pedia o cessar-fogo provisório durante as negociações
de paz. Negrão de Lima, que estava no Rio de Janeiro, recebeu ordem do
Itamaraty de seguir para Concepción e negociar com os revolucionários
os próximos passos. Na véspera de partir, esse diplomata escreveu ao
chanceler Raúl Fernandes questionando a sinceridade da proposta do
governo de Assunção. Dizia que até a apresentação desta, ele não havia
tratado com os rebeldes do cessar-fogo, ato que deveria ser bilateral, mas
KDYLD D H[LJrQFLD GH 0RUtQLJR GH TXH HOHV HQWUHJDVVHP DV DUPDV SDUD
os mediadores, enquanto os legalistas continuariam com elas. Entregar
as armas, lembrou Negrão de Lima, atingia o brio militar e, mesmo que
fosse simbólica, pois os revolucionários poderiam recuperá-las, ainda
assim teria enorme repercussão psicológica negativa na revolução. Por
LVVRDÀUPDYDHVSHUDUUHVLVWrQFLDHP&RQFHSFLyQHHVFXWDUTXHVHDFHLWDYD
a suspensão das operações bélicas, mas que as armas seriam entregues
GHÀQLWLYDPHQWHFRPDDVVLQDWXUDGDSD]1556.
1HJUmRGH/LPDDÀUPDYDTXH0RUtQLJRHUD´XPGRVKRPHQVPDLV
HVSHUWRV TXH Mi FRQKHFLµ H D SURYD HUD HVVD VXD H[LJrQFLD SDUD FRPHoDU
a atividade mediadora. Segundo esse diplomata, depois do telegrama
que Fernandes lhe enviara, o líder paraguaio não queria responder
QHJDWLYDPHQWH j SRVVLELOLGDGH GH VH QHJRFLDU D SD] H QHP ÀFDU PDO
perante a opinião pública americana. Assim, com essa proposta, se os
rebeldes entregassem as armas, não lhes seria possível prosseguir a luta; se
recusassem, seriam responsabilizados pela continuação da guerra civil1557.
A situação, dizia negrão de Lima, não o desanimava. Ao contrário,
´D PHGLDomR QmR GHYH IUDFDVVDU SRU HVVD DUPDGLOKD TXH R SUHVLGHQWH
0RUtQLJR QRV SUHSDURXµ H SURSXQKD XPD IRUPD GH FRQWRUQiOD
Fernandes deveria telegrafar ao líder paraguaio dizendo que esse
1555
1556

1557

BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 270, secr., Assunção, 15.7.1947, às 23 hs. Id.
NEGRÃO DE LIMA para FERNANDES, carta particular, confidencial, Rio de Janeiro, 16.7.1947. Arquivo Negrão de Lima,
CPDOC-FGV, NL 47.03.08 adP.
Idem.
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GLSORPDWDEUDVLOHLURIRUDHQYLDGRD&RQFHSFLyQPDVTXHDH[LJrQFLDGD
HQWUHJDGHDUPDVVyFULDYDGLÀFXOGDGHVTXDQGRVHPHODVHFRQVHJXLULD
RÀPGDVKRVWLOLGDGHV2FKDQFHOHUEUDVLOHLURGHYHULDFRPHQWDUTXHLVVR
VHULDXPDSHQDXPDYH]TXHHVVDTXHVWmRQmRWLQKDLPSRUWkQFLDSDUD
Morínigo, cuja vitória estava assegurada ao ser garantida sua manutenção
QD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDFRPWRGRVRVSRGHUHV&RQFOXtD1HJUmRGH
Lima que os líderes de Concepción tinham feito concessões em todos os
pedidos que lhes foram feitos, exceto o da rendição, mas temia que com
a melhora da situação militar revolucionária não aceitassem a deposição
provisória das armas nos termos propostos. Pedia um pouco mais de
SDFLrQFLDD5D~O)HUQDQGHVSRLV´FRPRXWURWHOHJUDPDVHXQRWRPGD
mensagem anterior, o senhor terá decidido o destino ou a felicidade de
PLOKDUHVGHVHUHVKXPDQRVKRMHSHQGHQWHVGDDomREUDVLOHLUDµ1558.
O avião com Negrão de Lima decolou do Rio de Janeiro no
dia 16 de julho, rumo a Concepción, e já no dia 20 o diplomata estava
de retorno a Ponta Porã. Nesta localidade, respondendo a pergunta
do correspondente do jornal carioca Correio da Manhã, sobre se os
SDUDJXDLRV SRGLDP WHU HVSHUDQoD GH SD] DÀUPRX TXH DTXHOH HUD ´R
PRPHQWR GH VH HVSHUDU DOJXPD FRLVDµ $FUHVFHQWRX VHU QHFHVViULR
TXH D RSLQLmR S~EOLFD GR FRQWLQHQWH DPHULFDQR VH PRELOL]DVVH ´QXP
YLJRURVR DSHOR DR SDWULRWLVPR H j VHUHQLGDGH GRV FRPEDWHQWHV QR
VHQWLGRGHTXHIDFLOLWHPXPDWHUPLQDomRKRQURVDSDUDRWULVWHFRQÁLWR
TXHHVWiDUUXLQDQGRSRUPXLWRVDQRVDYDORURVDQDomRJXDUDQLµ1559. Na
realidade, essa mobilização teria de pressionar o governo de Assunção,
pois os revolucionários de Concepción, apesar de declararem estar
VHX PRYLPHQWR ´PiV IXHUWH TXH HQ VX LQLFLRµ PLOLWDUPHQWH DFHLWDUDP
RVVHJXLQWHVSRQWRVFRPREDVHJHUDOSDUDVHID]HUXPDFRQIHUrQFLDGH
SD]D SHUPDQrQFLDGH0RUtQLJRQRFDUJRGHSUHVLGHQWHE VHJXUDQoD
para a normalização democrática do país; e c) cessar-fogo, de acordo
FRP DV VXJHVW}HV IHLWDV SRU 1HJUmR GH /LPD ´VREUH D EDVH GH TXH RV
mediadores serão garantes dos revolucionários perante o governo de
$VVXQomR H GHVWH SHUDQWH D &RPXQLGDG 5HYROXFLRQiULDµ SDUD PDQWHU
as posições de cada parte e o statu quo DWp TXH D &RQIHUrQFLD GH 3D]
FKHJDVVHDUHVXOWDGRVÀQDLV1560.
1558
1559

1560

Id.
M. Dias de PINHO, Incansáveis os esforços brasileiros para a mediação; regressando de Concepción, o sr. Negrão de Lima
fez declarações otimistas, in: Correio da Manhã, 22.7.1947. Arquivo Negrão de Lima, CPDOC-FGV, NL 47.03.08 adP.
JUNTA DE GOBIERNO – Secretaria de las Relaciones Exteriores, Memorandum assinado pelo secretário César Bueno DE
LOS RÍOS, Concepción, 19.7.1947.
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No entanto, melhorara a situação das forças legalistas e o chanceler
paraguaio disse ao encarregado de negócios norte-americano, que se
esperava a derrota dos rebeldes. Perguntado sobre a mediação, Chaves
respondeu que era preciso terminar de vez a rebelião, derrotando-a para
QmRVHFRPHWHU´RHUURGRVDOLDGRVHPµQD,*XHUUD0XQGLDOTXH
ao aceitarem o armistício, deram a impressão aos alemães de que não
WLQKDPVLGRYHQFLGRVPLOLWDUPHQWH'HYLGRDJUDYLGDGHGHVVDDÀUPDomR
o diplomata norte-americano comunicou-a a Barboza-Carneiro, no dia
HRHPEDL[DGRUEUDVLOHLURQmRFRQVHJXLQGRDXGLrQFLDFRP0RUtQLJR
ou Chaves, pegou um avião na manhã seguinte para Ponta Porã, onde
relatou essa conversa a Negrão de Lima. Este, que retornava ao Rio de
Janeiro, informou que os rebeldes aceitaram a proposta para o início da
mediação e isso devia ser comunicado ao governo paraguaio; Barboza&DUQHLUR UHJUHVVRX D $VVXQomR jV K KRUDV GHVVH PHVPR GLD 2
embaixador brasileiro procurou criar fato consumado e comunicou
a decisão dos revolucionários aos representantes argentino e norteamericano, o qual, no dia anterior, comunicara ao chanceler paraguaio
a decisão do governo norte-americano de aceitar ser também mediador.
Chaves foi pego de surpresa com a atitude de Barbosa e perguntou-lhe
´HQWmR R VHQKRU Mi FRPXQLFRX LVVR DR HQFDUUHJDGR GH QHJyFLRV QRUWH
DPHULFDQR"µHDRHVFXWDUUHVSRVWDDÀUPDWLYDGLVVHTXHLULDVHHQFRQWUDU
com Morínigo e procuraria o diplomata brasileiro no dia seguinte. Este
não fez alusão ao que lhe revelara o representante norte-americano,
VREUH R JRYHUQR SDUDJXDLR TXHUHU GDU VROXomR PLOLWDU j JXHUUD H QHP
Chaves tocou no assunto1561.
As Chancelarias brasileira e argentina chegaram a um acordo para
a proposta de início da mediação, a ser apresentada por seus embaixadores
a Morínigo. Seria preservada a autoridade presidencial de Morínigo;
os rebeldes seriam anistiados e os militares manteriam suas funções e
patentes; e haveria suspensão de hostilidades, com cada parte mantendo
suas posições durante a mediação. O governo argentino se recusava a
UHFHEHUHJXDUGDUDUPDVGRVUHEHOGHVRTXHWRUQDYD´VHPLPSRUWkQFLDµD
recusa dos rebeldes de entregá-las aos mediadores1562. A recusa argentina
se explicava, de um lado por achar que a entrega de armas seria uma
humilhação para os rebeldes, e, por outro lado, porque no caso de fracasso
1561
1562

BARBOSA para EXTERIORES, tel. 278, sec., Assunção, 20.7.1947, 21 hs. AEBA, Política interna 1946-1948.
EXTERIORES para BARBOSA, tel. 86, secr., Rio de Janeiro, 22.7.1947, às 23 hs. Idem.
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GDV QHJRFLDo}HV RV PHGLDGRUHV ÀFDULDP HP VLWXDomR HPEDUDoRVD DR
serem obrigados a devolver as armas aos revolucionários1563, permitindo a
retomada da guerra civil.
Os embaixadores Barbosa e Arriaga foram recebidos, no dia
24, por Morínigo e o chanceler Chaves. Foram comunicados de que o
governo paraguaio não podia aceitar a proposta sem consultar seus
´FRODERUDGRUHVµ H Mi OKHV HUD DGLDQWDGR TXH QmR VH DGPLWLD VXVSHQGHU
as operações bélicas para se começar as conversações de paz. Barbosa
lembrou que o governo paraguaio aceitara a suspensão, ao que Chaves
retrucou que o entendimento que o governo paraguaio tivera era de que
as hostilidades cessariam com a entrega das armas e, surpreendentemente,
Arriaga concordou com o chanceler paraguaio. O representante brasileiro
DLQGD WURFRX DUJXPHQWRV FRP 0RUtQLJR H WHUPLQDGD D DXGLrQFLD VH
retirou no mesmo carro que o colega argentino e lhe perguntou se não
tinha recebido instruções de Buenos Aires para aceitar o cessar-fogo do
PRGRSURSRVWRHHVFXWRXDUHVSRVWD´VLPLQWHJUDOPHQWH0DVDFKRTXH
&KDYHVWHPUD]mRµ1564.
2HQFDUUHJDGRGHQHJyFLRVGRV(8$HP$VVXQomRFRPXQLFRXD
Barboza-Carneiro que a Embaixada norte-americana em Buenos Aires
LQIRUPDUDTXHRVOtGHUHVOLEHUDLVDOLH[LODGRVHUDPFRQWUiULRVjPHGLDomR
([LJLDP R DIDVWDPHQWR SUpYLR GH 0RUtQLJR GD 3UHVLGrQFLD SRLV QmR
FRQÀDYDP QHOH 2 WHOHJUDPD GH %DUER]D&DUQHLUR IRL HQYLDGR jV K
e, comprovando como o esforço de paz era importante para o governo
brasileiro e como os eventos se desenrolavam rapidamente, recebeu
resposta do Rio de Janeiro no próprio dia 23, oito horas depois. A
chancelaria brasileira lembrou que o acordo com os rebeldes foi antecedido
de consulta aos chefes políticos civis, que tinham representantes em
&RQFHSFLyQ 2EVHUYRX DLQGD TXH D UHEHOLmR HUD ´SXUDPHQWH PLOLWDUµ
tanto que organizara um governo revolucionário militar. Tendo em vista
HVVDVFLUFXQVWkQFLDVR,WDPDUDW\TXHVWLRQDYDTXHLQÁXrQFLDSRGHULDWHUD
opinião de alguns chefes políticos ausentes1565.
Em 25 de julho, Barboza-Carneiro e Arriola encontraram-se com
o chanceler Chaves que lhes disse que o governo paraguaio se arriscaria
a ser derrubado, caso aceitasse o cessar-fogo sem entrega de armas. O
diplomata brasileiro sugeriu que esse item tivesse a redação alterada para:
1563

1564
1565

TRUEBLOOD, encarregado de negócios norte-americano, para SECRETÁRIO DE ESTADO, tel. sec., Assunção, 23.7.1947,
in: DELVALLE, p. 324.
BARBOSA para EXTERIORES, tel. 282, secr., Assunção, 24.7.1947, às 19 hs. AEBA, Política interna 1946-1948.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 281, secr., Assunção, 23.7.1947, às 14 hs. Id. EXTERIORES para BARBOZACARNEIRO, tel. 87, secr., Rio de Janeiro, 23.7.1947, às 22 hs. Id.
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´FRQVWLWXLomR LPHGLDWD GD FRPLVVmR PHGLDGRUD FRP D SDUWLFLSDomR GR
Governo e dos rebeldes, comissão essa que deverá decidir preliminarmente
VREUH R PRPHQWR GD FHVVDomR GDV KRVWLOLGDGHVµ 6HJXQGR %DUER]D
Carneiro, esse era o único meio de sair do impasse. Arriola, por sua vez,
GHFODURXTXHVHXJRYHUQRHUDIDYRUiYHOjLPHGLDWDFHVVDomRGHKRVWLOLGDGHV
e que apoiava a proposta original. Posteriormente este embaixador
declarou ao colega brasileiro estar arrependido de ter concordado com o
chanceler paraguaio no dia 24. Para Barbosa, esse arrependimento devia
ser resultado de instruções que o embaixador recebeu de Buenos Aires, o
TXHROHYRXD´FDLUHPVLµ1566.
Essas informações foram enviadas ao Itamaraty por meio de dois
telegramas secretos que, porém, não foram avaliados simultaneamente no
Rio de Janeiro. Como resposta, o Itamaraty considerou, em um primeiro
PRPHQWR DSHQDV R WHOHJUDPD  TXH UHJLVWUDYD D GLÀFXOGDGH GR
JRYHUQR SDUDJXDLR FRP R FHVVDUIRJR &RPR FRQVHTXrQFLD D LQVWUXomR
dada a Barboza-Carneiro foi de aceitar a mediação, relegando a suspensão
das hostilidades para ser eventualmente obtida pela ação dos mediadores.
Os governantes paraguaios deviam ter claro que, se pensavam esmagar
PLOLWDUPHQWH D UHYROXomR HQWmR ´D PHGLDomR p DEVROXWDPHQWH LQ~WLOµ
Horas depois, novo telegrama vindo do Itamaraty dizia que se o
embaixador argentino em Assunção estava de acordo com a fórmula de
mediação conjunta, apresentada anteriormente, e, portanto, ela deveria ser
DGHÀQLWLYD2FKDQFHOHU)HUQDQGHVREVHUYDYDSRUpPTXHDVXVSHQVmRGH
hostilidades não precederia a mediação, mas, sim, resultaria das primeiras
Do}HVGRVPHGLDGRUHV)HUQDQGHVQmRVHRSXQKDDPRGLÀFDomRQRLWHP
3, como Barboza-Carneiro sugerira a Chaves, desde que o embaixador
argentino estivesse de acordo1567.
No dia 26 de julho, Barboza-Carneiro recebeu o chanceler Chaves.
Este mostrou-lhe telegrama do governo paraguaio a seus embaixadores
no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, instruindo-os a procurarem os
presidentes Dutra e Perón. Deveriam explicar a impossibilidade de
Morínigo aceitar a cessação das hostilidades como condição prévia ao
início de negociação de paz, quando elas deveriam ocorrer por acordo
entre as duas partes nos trabalhos da comissão de mediação que viesse
a ser constituída. Chaves acrescentou que o embaixador argentino era
pessoalmente simpático a essa orientação, mas que tinha instruções de
Buenos Aires no sentido de que a cessação das hostilidades era condição
1566

1567

BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 283 e 284, secr., Assunção, 25.7.1947, ambos registrando como horário
de transmissão 17 hs. Id.
EXTERIORES para BARBOZA-CARNEIRO, tels. 88 e 89, secr., Rio de Janeiro, 25.7.1947, respectivamente às 8 hs e
às 11 hs.
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prévia para se iniciar a mediação. Barboza-Carneiro via positivamente
HVVDLQLFLDWLYDGRJRYHUQRSDUDJXDLR´SRUTXDQWRVHIRUDFHLWRRVHXSRQWR
de vista pela Argentina, ele não poderá mais tergiversar quanto a reunião
LPHGLDWDGRVPHGLDGRUHVµ1568.
Essa informação foi recebida com pessimismo pelo chanceler
Fernandes. Este se convenceu de que o governo paraguaio criaria pretextos
dilatadores, para não cessar as hostilidades, e, assim, esmagar militarmente
a revolução. A Embaixada em Assunção concordava com esse raciocínio.
2SUHVLGHQWH'XWUDFRQVLGHURX´LQDGPLVVtYHOµSURVVHJXLUDVKRVWLOLGDGHV
após instalada a comissão de mediação e que a mediação seria inútil se
QmR VHUYLVVH SDUD S{U ÀP DR GHUUDPDPHQWR GH VDQJXH H j SDFLÀFDomR
GRVkQLPRV(VVDGHFLVmRIRLFRPXQLFDGDDRSUHVLGHQWH3HUyQHQTXDQWR
Barboza-Carneiro foi instruído a agir em Assunção tendo como base essas
considerações e em ação conjunta com o embaixador argentino1569.
No dia 1º de agosto, o embaixador Barbosa foi chamado para
DXGLrQFLD FRP 0RUtQLJR QD SUHVHQoD GR FKDQFHOHU &KDYHV 2 OtGHU
paraguaio disse que repetiria o que já explicara a Negrão de Lima e que,
receava, não havia sido compreendido, isto é, que apreciava os esforços do
governo brasileiro para efetivar a mediação, mas que uma decisão neste
VHQWLGR QmR GHSHQGLD DSHQDV GD YRQWDGH GHOH 0RUtQLJR (VWH IUHQWH j
pergunta de Barbosa, declarou crer que a mediação seria mais provável
depois da ocupação de Concepción por forças legalistas. O diplomata
brasileiro respondeu-lhe que os acontecimentos estavam se precipitando
e que a mediação se tornara praticamente razão de ser e, mais, que a
diplomacia brasileira podia estabelecer os contatos necessários quando os
UHEHOGHVHVWDYDPQHVVDFLGDGHPDVFRPVXDUHWLUDGDKDYLDGLÀFXOGDGH
WpFQLFD HP FRQWDWiORV 1R ÀQDO GR HQFRQWUR 0RUtQLJR UHLWHURX RV
DJUDGHFLPHQWRV j &KDQFHODULD EUDVLOHLUD SRU VHXV HVIRUoRV HP IDYRU GD
mediação1570.
Dias depois, em 5 de agosto, o Itamaraty informou a Barboza-Carneiro que as instruções que lhe enviara eram as mesmas que o
governo argentino dera ao embaixador Arriola. O representante brasileiro
GHYHULDFRPXUJrQFLDDJLUGHFRPXPDFRUGRFRPVHXFROHJDDUJHQWLQR
SDUDFREUDUGH0RUtQLJRXPDUHVSRVWDGHÀQLWLYDVREUHDPHGLDomR-iQR
dia 6, esses dois diplomatas se encontraram com o presidente paraguaio,
QDSUHVHQoDGRFKDQFHOHUSDUDJXDLRHVROLFLWDUDPOKHXPDUHVSRVWDÀQDO
1568
1569
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BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 285, secr., Assunção, 26.7.1947, às 20 hs. Id.
EXTERIORES para BARBOZA-CARNEIRO, tel. 90 e 91, secr., Rio de Janeiro, 28 e 29.7.1947, respectivamente às 14:30
hs e 19:30 hs. Id. BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 287, secr., Assunção, 29.7.1947, às 14 hs. Id.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 290, secr., Assunção, 1.8.1947, às 23,30 hs. Id.
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MRUtQLJRVROLFLWRXHQWmRTXHRVHPEDL[DGRUHV´GLWDVVHPRHQWHQGLPHQWR
GRLWHPµRTXHIRLIHLWRSHORDUJHQWLQR2SUHVLGHQWHUHVSRQGHXHQWmR
que precisava de consultar seus colaboradores, instante em que Barboza&DUQHLUR FRP DSRLR GH $UULROD UHDÀUPRX D QHFHVVLGDGH ´GH QmR VHU
PDLVSURWHODGDDVXDGHFLVmRHSHGLTXHQRVÀ[DVVHRPRPHQWRHPTXH
DSRGHUtDPRVUHFHEHUµREWHQGRFRPRUHVSRVWD´DPDQKmSHORLQtFLRGD
PDQKmµ1571.
Morínigo fez uma contraproposta com condições para se iniciar a
mediação que seria inaceitável para os revolucionários, como a de acatá-lo
como governo legítimo do país; de declarar fora da lei o comunismo; e,
ainda, depor as armas, o que deixaria os rebeldes indefesos. A resposta
de Barboza-Carneiro, com apoio de Arriola, foi que a proposta que lhe
DSUHVHQWDUD QR GLD DQWHULRU HUD GHÀQLWLYD H GH FRPXP DFRUGR SHODV
chancelarias argentina e brasileira, elaborada após a missão Negrão
de Lima. Acrescentou Barboza-Carneiro que os governos argentino
e brasileiro aguardavam resposta de Morínigo ao item 3 do acordo de
mediação, apresentado em 23 de julho, quer dizer, se ele concordava em
suspender as hostilidades no momento em que se reunisse a comissão
mediadora1572.
%DUER]D&DUQHLUR FRQVLGHUDYD ´HYLGHQWHµ TXH R JRYHUQR
paraguaio não suspenderia a ação militar contra os revolucionários
para haver mediação de paz. Ele e Arriola comunicaram a Morínigo que
QmRH[DPLQDUDPVXDFRQWUDSURSRVWDGHPHGLDomRSRLVHUDGHÀQLWLYDD
que fora apresentada, em comum acordo, pelas chancelarias argentina
e brasileira. Esta decisão foi aprovada pelo governo brasileiro1573.
Morínigo pediu-lhes aguardarem algumas horas para uma resposta e
´FRPSUHHQVmRµ SDUD VXDV GLÀFXOGDGHV SRLV WLQKD GH FRQVXOWDU FHUWRV
chefes militares. Barboza-Carneiro respondeu que as compreendia, mas
TXH´DHVVDDOWXUDRVPLQXWRVVmRSUHFLRVRVµHGLVVHTXHRUDGLRWHOHJUDÀVWD
GD (PEDL[DGD EUDVLOHLUD ÀFDULD GH SURQWLGmR HVSHUDQGR D UHVSRVWD GH
Morínigo para comunicá-la imediatamente ao Itamaraty1574. Não havia
mais espaço de protelação por parte do chefe de Estado paraguaio e
cabia-lhe decidir entre persistir nos combates para vencer militarmente
os rebeldes, ou, então, sentar-se para negociar com eles, suspendendo a
luta e reconhecendo ser impossível a vitória militar.
1571

1572
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EXTERIORES para BARBOZA-CARNEIRO, tel. 92, secr., Rio de Janeiro, 5.8.1947, às 19 hs. Id. BARBOZA-CARNEIRO para
EXTERIORES, tel. 292 secr., Assunção, 6.8.1947, às 19 hs. Id.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 294, secr., Assunção, 7.8.1947, às 16:30 hs. Id.
Ibidem. EXTERIORES para BARBOZA-CARNEIRO, tel. 95, secr., Rio de Janeiro, 8.8.1947, às 8 hs. Id.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 296, secr., Assunção, 8.8.1947, às 17 hs.
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Em 9 de agosto, Morínigo estava na frente de luta, pois a situação se
agravara para as tropas legais em Assunção, sob ataque dos rebeldes. Estes
haviam se retirado de Concepción, nela deixando apenas uma pequena
força que não resistiu ao assédio das tropas legalistas e a cidade caiu
em mãos destas em 31 de julho. Contudo, a força rebelde que se retirara
LPSODQWRXRXVDGDHVWUDWpJLDHGLULJLXVHDRVXOSRUYLDÁXYLDOSDUDDWDFDU
a capital. Morínigo estava esperando a chegada do reforço do 1º Corpo de
Exército e, caso a capital caísse, continuaria lutando no norte, sob domínio
de suas tropas. Somente após ouvir a opinião do comandante desse Corpo
pTXHUHVSRQGHULDjSURSRVWDGHPHGLDomREUDVLOHLURDUJHQWLQDVROLFLWDQGR
WUrVGLDVPDLVGHSUD]RSDUDWDQWR(VVDVLQIRUPDo}HVIRUDPFRPXQLFDGDV
pelo chanceler Chaves em encontro com Barboza-Carneiro e Arriola, com
ambos demonstrando sua contrariedade1575.
O 1º Corpo, que constituía a força legalista mais importante,
estava em Concepción e, enquanto não retornava, Morínigo e os líderes
colorados organizaram um exército de voluntários e construíram defesas
improvisadas na periferia de Assunção. O coronel Alfredo Stroessner foi
enviado para Humaitá, com algumas peças de artilharia, para impedir que
as duas canhoneiras rebeldes navegassem pelo rio Paraguai e alcançassem
a capital, atacando-a. Enquanto alguns funcionários públicos, em dúvida
VREUH D FDSDFLGDGH GD UHVLVWrQFLD OHJDOLVWD IXJLUDP SDUD D $UJHQWLQD
0RUtQLJR PDQWHYHVH ÀUPH YLVLWDQGR DV OLQKDV RQGH VH FRPEDWLD H
exortando os py nandí a continuarem lutando1576.
3DVVDUDPVH RV WUrV GLDV H QHQKXPD UHVSRVWD IRL GDGD SRU
Morínigo aos embaixadores argentino e brasileiro. A situação militar
legalista melhorara, apesar de Assunção continuar sitiada, pois, no dia
10 de agosto, as forças do 1º Corpo de Exército apareceram na retaguarda
GRV UHEHOGHV 7UrV GLDV GHSRLV 0RUtQLJR HP FRPSDQKLD GR FKDQFHOHU
interino, dr. Ocampos (Chaves fora ao Rio de Janeiro para participar
GD &RQIHUrQFLD 3DQDPHULFDQD  FKDPRX %DUER]D&DUQHLUR H $UULROD
e comunicou-lhes que não conseguia reunir os chefes militares. O
diplomata brasileiro respondeu que não se podia protelar o assunto, pois
RVFKDQFHOHUHVGR%UDVLOHGD$UJHQWLQDGHYLDPVDWLVIDomRjVUHVSHFWLYDV
opiniões pública. O embaixador argentino acrescentou que, se o governo
paraguaio não podia tomar decisão, devia dizer isso explicitamente e
TXH OKH SDUHFLD ´LQDGPLVVtYHOµ QmR KDYHU XPD UHVSRVWD TXDOTXHU TXH
fosse. Morínigo prometeu, então, preparar um Memorandum explicando
VXD LPSRVVLELOLGDGH GH WRPDU XPD GHFLVmR H DJUDGHFHQGR RV ´HVIRUoRV
1575
1576

Idem, tel. 299, “secreto urgente », Assunção, 9.8.1947, às 14:30 hs. Ibid.
LEWIS, pp. 199-200.
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DPLVWRVRVµ GDV &KDQFHODULDV DUJHQWLQD H EUDVLOHLUD (VVH GRFXPHQWR IRL
entregue aos dois embaixadores no dia seguinte, em 14 de agosto1577.
Na realidade, Arriola estava mais preocupado em evitar que o governo
paraguaio fosse acusado de responsável pelo fracasso do esforço
mediador1578 do que em obter sucesso por ele. E o Memorandum atendia a
esse objetivo.
Nesse ínterim, a combatividade dos py nandí, a chegada das
forças legalistas do 1º Corpo e o reforço de armas enviados por Perón,
por via aérea, para Morínigo permitiram deter os atacantes na periferia
de Assunção. Em 14 de agosto, o sentido dos combates se inverteu, com
os rebeldes sendo cercados pelas forças legalistas; a luta prosseguiu por
cinco dias, até que os rebeldes que tiveram condições escaparam para a
Argentina, enquanto os demais se rendiam. Vitoriosos, os colorados se
tornaram donos da situação e buscaram seus adversários onde estivessem
escondidos. Centenas de oposicionistas foram presos, alguns fuzilados, e
a maioria foi enviada para acampamentos vigiados em lugares remotos1579.
Em 13 de agosto, reuniu-se o corpo diplomático em Assunção, sob
DSUHVLGrQFLDGR1~QFLR$SRVWyOLFRPRQVHQKRU/LEHUDWR7RVWL2REMHWLYR
era o de discutir apelo feito por senhoras paraguaias para que o corpo
GLSORPiWLFR LQWHUIHULVVH MXQWR DR JRYHUQR SDUDJXDLR SDUD S{U ÀP DRV
maus tratos contra presos políticos. Na reunião, os embaixadores do Peru,
&KLOHH,WiOLDFRQÀUPDUDPDH[LVWrQFLDGHWRUWXUDVFRQWUDRVSULVLRQHLURV
O embaixador argentino, Isaac Arriola, informou que comunicara seu
governo sobre as torturas, acrescentando, porém, que se interpelassem o
Governo paraguaio, este lhes pediria provas e não as tinham, contando
apenas com relatos. Os presentes na reunião concordaram que nada se
SRGHULDID]HU3DUDRHPEDL[DGRU%DUER]D&DUQHLURKDYLDYLROrQFLDVQDV
SULV}HVHQDVFLGDGHVGRLQWHULRURQGHRFRUULDP´DEHUWDPHQWHµHERDSDUWH
delas eram feitas pelos voluntários legalistas que ainda se encontravam
armados. Acrescentou que os adversários do governo já não se sentiam
em segurança no país e iniciava-se um movimento de emigração1580.
Tornaram-se rotineiras as torturas contra adversários dos guionistas,
inclusive de colorados, e impressionava o embaixador Barboza-Carneiro
a que ocupantes de altas posições se referissem a essas práticas de forma
EDQDOTXDQGRVHULDPFRQVLGHUDGDVGHJUDGDQWHVHPRXWURVSDtVHV´SDUD
1577
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BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tels. 305 e 308, secr., Assunção, 13 e 15.8.1947, respectivamente às 20h e
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RKRPHPGHFHUWRQtYHOGHFLYLOL]DomRµ1581&RPRFRQVHTXrQFLDGDJXHUUD
civil, teriam morrido cinco mil pessoas e, em seguida, oposicionistas foram
presos e torturados; calcula-se que o clima de intranquilidade que se
VHJXLXOHYRXDRr[RGRGHPLOSDUDJXDLRVTXHVHLQVWDODUDPQRVSDtVHV
vizinhos, principalmente, na Argentina15828PDQRGHSRLVVHJXQGRGLVVH
RFKDQFHOHUDUJHQWLQRDRSUHVLGHQWHGR8UXJXDLKDYLDPLOSDUDJXDLRV
na condição de exilados políticos na Argentina, cujo governo gastava
cinco pesos diários com cada um1583.
A derrota dos revolucionários também foi um revés para o governo
do presidente Dutra. A diplomacia brasileira buscara obter a conciliação
GDV SDUWHV HP OXWD R TXH VLJQLÀFDYD QD SUiWLFD XPD UHFRPSRVLomR GR
governo paraguaio, incorporando liberais e febreristas, o que implicaria
na perda do monopólio do poder recentemente conquistado pelo Partido
Colorado. A recusa brasileira em fornecer armamento a Morínigo e a
LQVLVWrQFLDHPTXHDVGXDVSDUWHVHPOXWDQHJRFLDVVHPFRQWUDVWDYDPFRP
a ambígua posição de Perón, pela qual apoiava, formalmente, os esforços
EUDVLOHLURV SDUD VH LQLFLDU XPD PHGLDomR SDFLÀFDGRUD PDV QD SUiWLFD
fechava os olhos para o contrabando de armas oriundos da Argentina
SDUDDVWURSDVGH0RUtQLJRRXHQWmRDVIRUQHFLDRÀFLDOPHQWH&RPLVVR
3HUyQVHDIDVWDYDGR3DUWLGR/LEHUDOTXHKLVWRULFDPHQWHWLQKDDÀQLGDGHV
com a Argentina, mas era coerente com a ideologia peronista, antiliberal
e nacionalista autoritária, a qual coincidia com a ideologia de Morínigo
HGHVHWRUHVGR3DUWLGR&RORUDGR7HUPLQDGDDJXHUUDFLYLODLQÁXrQFLD
argentina junto ao governo paraguaio se fortaleceu, em detrimento das
LQÁXrQFLDVEUDVLOHLUDHQRUWHDPHULFDQD
²'H0RUtQLJRj&KDYHVDGLVFUHWDSUHVHQoDEUDVLOHLUD
Os esforços de Francisco Negrão de Lima em obter a suspensão dos
combates entre as partes em luta no Paraguai, levando-as a negociarem
XPDVROXomRSDFtÀFDIUDFDVVRXSRUGRLVPRWLYRV'HXPODGR0RUtQLJR
se recusava a abrir mão de seu poder pessoal e, de outra parte, o Partido
Colorado não aceitava partilhar o poder com os liberais, que, por quatro
décadas, haviam se recusado a fazer o mesmo, e com os febreristas, inimigos
1581

1582
1583

BARBOZA-CARNEIRO para FERNANDES, of. 69, secr., Assunção, 26.4.1948. Id. Idem, tel. 69, secr., Assunção, 3.6.1948,
às 11 hs. Id.
BREZZO; FIGALLO, p. 408.
José Roberto MACEDO SOARES, embaixador do Brasil no Uruguai, para EXTERIORES, tel. 222, secr., Montevidéu,
4.8.1948. Arquivo do Itamaraty, Missões, Consulados, Delegações – Telegramas Secretos, 1947-1949.
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UHFHQWHVGRFRORUDGLVPR'XUDQWHRVHVIRUoRVGH1HJUmRGH/LPDÀFRX
clara a responsabilidade do governo Morínigo pelo fracasso do esforço
PHGLDGRU HQTXDQWR RV UHYROXFLRQiULRV À]HUDP SUDWLFDPHQWH WRGDV DV
FRQFHVV}HVVROLFLWDGDVSHORHQYLDGREUDVLOHLUR&RPRFRQVHTXrQFLDKRXYH
um esfriamento das relações entre o governo brasileiro e o de Morínigo, as
quais melhoraram lentamente, mas sem chegarem a serem estreitas, com
os colorados que o sucederam no poder até 1954.

a) A queda de Morínigo e a instabilidade.
A guerra civil acabou, mas a situação política continuava tensa
entre as duas correntes do Partido Colorado que disputavam entre si
D LQGLFDomR GR FDQGLGDWR SDUWLGiULR j HOHLomR SUHVLGHQFLDO )HGHULFR
&KDYHV FDQGLGDWR j 3UHVLGrQFLD SHOD DOD PRGHUDGD ´GHPRFUiWLFDµ 
PRVWUDYDVH´PXLWRDSUHHQVLYRµFRPDRXWUDFRUUHQWHRGuión Rojo de
Natalício González. Morínigo procurava dar a impressão de manter-se
equidistante nessa divisão colorada, mas apoiava o grupo nacionalista e
totalitário de González1584.
Barboza-Carneiro compareceu na abertura da convenção do
Partido Colorado, na manhã de 18 de novembro de 1947. Assistiu cenas
TXHFODVVLÀFRXFRPR´JROSHGHYLROrQFLDµGHFRODERUDGRUHVGH0RUtQLJR
contra a ala democrática, majoritária, e viu vários líderes desta serem
presos. A convenção continuou no dia seguinte, participando somente
representantes do Guión Rojo que afastaram os democráticos e elegeram,
por aclamação, Natalício González como candidato do Partido Colorado
j 3UHVLGrQFLD GD 5HS~EOLFD 7DPEpP IRUDP HVFROKLGRV RV FDQGLGDWRV D
PHPEURVHVXSOHQWHVGDIXWXUD&kPDUDGH'HSXWDGRVWRGRVguionistas1585.
O golpe contra a ala colorada moderada, levou Federico Chaves a
abandonar o cargo de ministro das Relações Exteriores, sendo substituído
por César Vasconsellos.
Morínigo apoiara Natalício González por não ter outra
alternativa, pois este se antecipou e se impusera na convenção do Partido
Colorado. Contudo, a Embaixada brasileira tinha a informação de que
Higinio Morínigo planejava fundar um novo partido político, o Partido
1584

1585

BARBOZA-CARNEIRO para FERNANDES, of. 310, conf., Assunção, 24.10.1947. AEBA, Política interna 1946-1948. Audaz
y violento em sus actos, el “Guión rojo” era nacionalista, anticomunista com uma mística que tenía como símbolo al
Mariscal López, no admitiendo el juego democrático de ningún otro partido”. BREZZO; FIGALLO, p. 408.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tels. 364 e 365, secr., Assunção, 18 e 20.11.1947, ambos às 24 hs. Idem.
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7UDEDOKLVWDTXHODQoDULDVXDFDQGLGDWXUDjHOHLomRSUHVLGHQFLDOHSDUD
cuja publicidade já encomendara, na Argentina, 150 mil cartazes e 50
mil botões de lapela1586. A candidatura de Morínigo contaria, inclusive,
com apoio de alguns ricos exilados paraguaios na Argentina, que tinham
YtQFXORV FRP RV ´FRQVLGHUiYHLV LQWHUHVVHVµ SULYDGRV DUJHQWLQRV QR
Paraguai. Estes eram avessos a González que, em suas manifestações,
DWDFDYDRFDSLWDOHVWUDQJHLURHDLQGDGHFODUDYDTXHFRQÀVFDULDRVEHQVGH
OLEHUDLVHIHEUHULVWDVLPSHGLQGRRVGHH[HUFHUDWLYLGDGHVSURÀVVLRQDLV
Perón e o embaixador Arriola desejavam a reeleição de Morínigo1587.
Em novembro de 1947, Morínigo e Perón tiveram um encontro.
A Embaixada brasileira em Assunção informou que Perón disse a
0RUtQLJRTXHD$UJHQWLQDQmRURPSHULDUHODo}HVFRPD8QLmR6RYLpWLFD
SRLV WLQKD D LPSUHVVmR GH TXH RV (VWDGRV 8QLGRV GHVHMDYDP TXH RV
SDtVHVODWLQRDPHULFDQRVRÀ]HVVHPSDUDTXH:DVKLQJWRQVHWRUQDVVHR
~QLFRLQWHUORFXWRUHQWUHHOHVH0RVFRX&RQWXGRDFUHVFHQWRXVHRV(8$
URPSHVVHPUHODo}HVFRPD8QLmR6RYLpWLFDD$UJHQWLQDIDULDRPHVPR
Perón ofereceu enviar uma Missão Militar argentina ao Paraguai, mas
Morínigo recusou argumentado já haver duas missões com esse caráter,
a brasileira e a norte-americana, mas aceitou o oferecimento de que
RÀFLDLVSDUDJXDLRVIRVVHPHVWXGDUHPDFDGHPLDVPLOLWDUHVDUJHQWLQDV1588.
5DWLÀFDYD HVVD FRQFOXVmR R IDWR GH GXUDQWH R DQR GH 
0RUtQLJRWHUDFRPSDQKDGRÀHOPHQWHDVGHFLV}HVGRJRYHUQRGH3HUyQ
desde a criação de representações diplomáticas na Santa Sé e na Espanha
– que estava relativamente isolada no plano internacional – até apoiar
a reivindicação argentina sobre território na Antártica. Para ter relação
direta com Perón, Morínigo nomeou embaixador em Buenos Aires seu
irmão, o capitão Lorenzo Morínigo1589. Enquanto isso, em dezembro
de 1947, Natalício González fracassou em sua missão a Buenos Aires,
como ministro da Fazenda, para obter um empréstimo para o governo
SDUDJXDLRSRLVVHUHFXVRXDDFHLWDUDVH[LJrQFLDVDUJHQWLQDV'HVWDVDV
WUrVSULQFLSDLVHUDPSDUDOLVDomRGRVSURMHWRVGDIHUURYLD&RQFHSFLyQD
Pedro Juan Caballero e da rodovia de Coronel Oviedo a Foz do Iguaçu,
ou seja, a interrupção da construção de meios de comunicação com o
1586
1587

1588

1589

Idem, tel. 371, secr., Assunção, 25.11.1947, 16 hs. Ibidem.
BARBOZA-CARNEIRO para FERNANDES, of. conf., n. 323, Assunção, 28.11.1947. Ibid. Dois anos depois, em 1949,
Barboza-Carneiro reafirmou que era “patente” que Perón tinha desejado a permanência de Morínigo no poder. Idem,
of. 41, conf., 11.3.1949. AEBA, Política Interna 1949 a 1957
EMBAIXADA DO BRASIL para EXTERIORES, tels. Secretos 355 e 375, Assunção, 9.11 e 10.12.1947, respectivamente.
ARQUIVO DO ITAMARATY, “Missões, Consulados e Delegações - Telegramas Secretos, 1947-1949”.
BREZZO ; FIGALLO, p. 396.
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%UDVLO FDQFHODPHQWR GD FRQFHVVmR j Unión Oil Company of California
para explorar petróleo no Chaco; e a assinatura de um tratado de união
aduaneira entre os dois países1590.
(P MDQHLUR GH  FLUFXODYDP FRP LQVLVWrQFLD UXPRUHV GH
JROSH GH (VWDGR FRQWUD 0RUtQLJR &RQVWLWXtDP ´HP SDUWHµ UHDomR DR
ERDWRGHTXH0RUtQLJRGHVHMDYDSHUPDQHFHUQD3UHVLGrQFLDHSDUDWDQWR
SUHSDUDYD XPD HOHLomR HP TXH WHULD D YLWyULD DVVHJXUDGD 'LÀFXOWDYD R
plano continuísta o fato de haver a candidatura de Natalício González,
TXH FRQWDYD FRP DSRLR GH FKHIHV PLOLWDUHV QmR SRU VH DOLQKDUHP jV
ideias do Guión Rojo, mas como reação ao apoio de Perón a Morínigo. As
H[LJrQFLDVGRJRYHUQRDUJHQWLQRSDUDID]HUFRQFHVV}HVFRPHUFLDLVHGDU
DSRLRÀQDQFHLURDRSDtVJXDUDQLOHYDYDPLPSRUWDQWHVSROtWLFRVHFKHIHV
militares paraguaios a reagirem negativamente, temerosos de ampliar a
GHSHQGrQFLDGHVHXSDtVFRPUHODomRj$UJHQWLQD(VVDUHDomRHQIUDTXHFLD
as aspirações continuístas de Morínigo e fortalecia a candidatura de
Natalício González1591. Essa, porém, não parecia ser a percepção do
HPEDL[DGRU DUJHQWLQR HP $VVXQomR TXH QmR ID]LD VHJUHGR ´GD VXD
HVSHUDQoDµGHTXH0RUtQLJRSHUPDQHFHVVHQRSRGHU1592.
A situação política paraguaia degradou-se rapidamente.
Governistas prepararam um golpe de Estado para os primeiros dias de
fevereiro, mas foi frustrado, porque Natalício González precaveu-se e
Morínigo foi ameaçado de morte pelo Guión Rojo se efetivasse o projeto
golpista. Comentava-se que sua esposa, avisada dessa ameaça e tendo
JUDQGH DVFHQGrQFLD VREUH HOH FRQYHQFHXR D GHVLVWLU GD LGHLD GR JROSH
3DUD R HPEDL[DGRU %DUER]D&DUQHLUR HVVD DVFHQGrQFLD HUD YHUGDGHLUD
PDV 0RUtQLJR WDPEpP WLQKD FRQVFLrQFLD GD ´QDWXUH]D YLROHQWDµ H GD
ÀUPH]DGHGHFLV}HVGRGuión Rojo. Ademais, os chefes militares, contrários
ao continuísmo, não aderiram ao projeto golpista1593.
Em 15 de fevereiro, Natalicio González era o único candidato da
eleição presidencial. Havia 295 mil eleitores inscritos e 206.564 votaram
nele, enquanto outros 17.122 votaram em branco1594. Demonstrava-se
assim, numericamente, a força política colorada, quer em mobilizar
1590
1591
1592
1593
1594

BARBOZA-CARNEIRO para FERNANDES, of. 335, conf., Assunção, 26.12.1947. AEBA, Política interna 1946-1948.
Idem, of. 6, conf., Assunção, 16.1.1948. AEBA, Política Interna 1946-1948.
Id., of. 13, conf., Assunção, 6.2.1948. Ibid.
Id., of. 18, secr., Assunção, 13.2.1948. Ibid.
BREZZO; FIGALLO, p. 409. Parece factível concluir que grande parte dos 72.314 eleitores que não compareceram às
urnas era composta por gente que se exilara do país.
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aderentes, quer em cooptar eleitores. Em 1º de março de 1948, o Conselho
GH (VWDGR UDWLÀFRX D DWD SURFODPDQGR 1DWDOtFLR *RQ]iOH] SUHVLGHQWH
eleito e no dia seguinte ocorreu a sessão inaugural da Assembleia de
Representantes, para cuja eleição somente os guiones rojos puderam ser
candidatos. Em 20 de abril, militares e civis, seguidores de Federico
Chaves, foram rechaçados ao atacarem a 1ª Divisão de Cavalaria, o que
acelerou a exclusão dos opositores aos guionistas de todas as funções
S~EOLFDV PHVPR DV GH SHTXHQD LPSRUWkQFLD 2 PHGR VH DODVWUDYD
SHOR SDtV FDXVDQGR R r[RGR VHPDQDO GH FHUFD GH  SHVVRDV SDUD D
Argentina, inclusive imigrantes poloneses, ucranianos e alemães que
estavam instalados no campo paraguaio1595.
A situação era sombria e persistiam dúvidas quanto a González ser
empossado presidente. Elas eram estimuladas por Felipe Molas López,
também do GuiónPDVTXHDPELFLRQDYDDSUHVLGrQFLDHPXPDWHQWDWLYD
de impor-se ao promover o rompimento das relações entre Morínigo e
González. Molas López passara vários anos exilado na Argentina e era
admirador do general Perón1596 )UHQWH j VXVSHLWD IXQGDGD RX QmR GH
que Morínigo não daria posse a González, na madrugada de 3 de junho,
o presidente foi deposto. Barboza-Carneiro e o embaixador argentino
visitaram Morínigo na prisão, o qual lhes disse não ter resistido ao golpe
para evitar derramamento de sangue1597. Esta preocupação Morínigo
não demonstrara em relação a Revolução de Concepción e se agora não
RSXQKD UHVLVWrQFLD DR JROSH p SRUTXH QmR WLQKD FRQGLo}HV HP  GH
junho, ele embarcou com destino a Buenos Aires para o exílio.
No mesmo dia 3, o presidente da Corte Suprema de Justiça, Manuel
)UXWRVDVVXPLXSURYLVRULDPHQWHD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDGR3DUDJXDL
e compôs seu ministério unicamente com guionistas, principalmente com
partidários de Molas López, o qual foi nomeado Ministro da Instrução
Pública. De Buenos Aires, o embaixador brasileiro informava que vários
membros do Corpo Diplomático estrangeiro, nomeados para assistir
a posse do presidente González, ouviam de autoridades argentinas
TXHHODQmRRFRUUHULD,VWRWDPEpPHUDFRQVLGHUDGRFRPR´FHUWRµSHOR
Ministério das Relações Exteriores uruguaio, para o qual o poder seria
entregue a Molas López ao qual apontava como tendo vínculos com
1595

1596
1597

BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 46, secr., Assunção, 20.4.1948, às 18:30 hs. AEBA, Política Interna 19461948. Idem, of. 69, secr., Assunção, 26.4.1948. Ibid.
LEWIS, p. 201.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, of. 69, secr., Assunção, 26.4.1948. AEBA, Política Interna 1946-1948. Idem,
tel. 69, secr., Assunção, 3.6.1948, às 11 hs. Ibidem.
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Perón1598 )UHQWH j QHFHVVLGDGH GH IRUQHFHU PHLRV SDUD TXH R IXWXUR
governante paraguaio tivesse condições para se defender, o governo
brasileiro emprestou ao Paraguai, em operação sigilosa, metralhadoras
leves que foram embarcados em navios paraguaios no Rio de Janeiro1599.
1HVVHPRPHQWRKDYLDWUrVJUXSRVGHFDUiWHUSROLWLFRPLOLWDUTXH
haviam participado do golpe e buscavam impor seus projetos de poder
DR 3DUDJXDL 8P HUD R GR FRURQHO &DUORV 0RQWDQDUR GLUHWRU GD (VFROD
Militar, apoiado pela 1ª Divisão de Cavalaria e pela Polícia de Assunção;
RXWURTXHWLQKDFRPRQ~FOHRXPJUXSRGHRÀFLDLVGHFDUUHLUDOLGHUDGRV
pelo coronel Alfredo Stroessner, comandante da Artilharia; e, o terceiro,
o Guión RojoGR3DUWLGR&RORUDGR7HQGRHPYLVWDDLPSRUWkQFLDIXWXUD
de Stroessner, vale a pena reproduzir a opinião do embaixador argentino
VREUHRJUXSROLGHUDGRSRUHOH´QXQFDRFXOWRXVXDSRVLomRWRWDOLWiULDVXD
DGPLUDomRSHORVQD]LVHVXDIpHPXPJRYHUQRIRUWHµ1600.
Dias antes da posse, Natalício González mostrou relatório de
um agente seu, na Argentina, ao embaixador norte-americano e este
FRPXQLFRX R FRQWH~GR D VHX FROHJD EUDVLOHLUR 2 UHODWyULR DÀUPDYD
TXH R FDSLWmR $UD~MR ´GH LQWHLUD FRQÀDQoD GRV DUJHQWLQRVµ OLGHUDYD
em território argentino, a organização de uma expedição bem armada,
contando, inclusive, com aviões, de febreristas, liberais e comunistas
para tomar o poder no Paraguai. Barboza-Carneiro e seu colega norte-americano, embora não corroborassem o conteúdo do relatório em sua
WRWDOLGDGH DFUHGLWDYDP H[LVWLU ´PRWLYRV IXQGDGRVµ SDUD SUHRFXSDomR
pois o embaixador argentino se afastara desses seus dois colegas e havia
atividade incomum de pessoal da Embaixada e Consulado argentinos na
capital paraguaia1601.
O chanceler Victor Morínigo pediu ao embaixador Arriola que
FRPXQLFDVVH j &KDQFHODULD DUJHQWLQD VREUH D QHFHVVLGDGH GR JRYHUQR
Perón apoiar a transição politica paraguaia. Demonstração neste sentido
seria a Argentina enviar uma comitiva de alto nível, presidida pelo
FKDQFHOHU%UDPXJOLDSDUDDSRVVHGH*RQ]DOH]QD3UHVLGrQFLD2SUySULR
González reiterou o pedido ao embaixador argentino, acrescentando
1598

1599

1600

1601

Id., tel. 70, secr., 4.6.1948, às 17 hs. Ibid. EXTERIORES para BARBOZA-CARNEIRO, tels. 39 e 43, secr., Rio de Janeiro,
30.7 e 2.8.1948, respectivamente às 14:30 e 19 hs. Id.
Memorandum Confidencial da Divisão Política para o Secretário-Geral do Itamaraty, Rio de Janeiro, 2.8.1948. Arquivo
do Itamaraty, Memorandos – Pareceres 1942-1949. Esse curto Memorandum informa que “chegarão ao Rio de Janeiro
navios paraguaios”, em informação adicional. A conclusão do autor deste livro é que isso ocorreu e o embarque foi feito,
embora não tenha encontrado registro nesse sentido. De todo modo, independentemente de terem sido embarcadas ou
não as metralhadoras, a disposição de fornecê-las demonstra a proximidade entre o governo Dutra e Natalicio González.
ARRIOLA para BRAMUGLIA, Assunção, 14.6.1948, in: BREZZO ; FIGALLO, p. 411. As demais informações do parágrafo
são da mesma fonte.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 107, secr., Assunção, 8.8.1948. Arquivo do Itamaraty, Missões, Consulados,
Delegações – Telegramas Secretos, 1947-1949.
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TXHRFKDQFHOHU%UDPXJOLDSRGHULDFRQVWDWDUD´SRVLomRGHÀQLWLYDPHQWH
argentinista deste governo, que permitirá apresentar e dar solução
IRUPDOGHLPHGLDWRDSUREOHPDVSHUPDQHQWHVGHVWHSDtVµ1602. Não teve o
pedido atendido, e nem Argentina ou Brasil enviaram missões especiais
SDUDDSRVVHGH1DWDOtFLR*RQ]iOH]QD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDHP
de agosto de 1948.
González formou um governo composto exclusivamente de
guionista, parte destes eram seguidores de Molas López herdados do
governo provisório, e de partidários do general Morínigo. Dias depois da
posse do novo presidente, foi preso o argentino Rayband Paz, que, segundo
Morínigo, seria parente do diretor do jornal La Prensa, de Buenos Aires, e
agente secreto de Perón para coordenar uma conspiração militar contra
o governo paraguaio; também haveria tropas argentinas concentradas
na fronteira com o Paraguai. Paz teria confessado possuir instruções
do vice-presidente e do ministro da Guerra da Argentina, bem como
de Eva Perón, e o motivo dessa ação seria porque o governo argentino
FRQVLGHUDYD 1DWDOtFLR *RQ]iOH] ´LQWHLUDPHQWH QD PmR GR %UDVLOµ 2
presidente paraguaio pediu, então, que o governo brasileiro apressasse
a construção das estradas para Foz do Iguaçu, de rodagem, e para Ponta
3RUmIHUURYLiULDSRLVFRQVLGHUDYDDVFRPXQLFDo}HVFRPR%UDVLO´D~QLFD
IRUPD GH R 3DUDJXDL QmR VHU VXIRFDGR SHOD $UJHQWLQDµ (VVH UHODWR IRL
recebido com cautela pelo embaixador brasileiro, pois pensava que os
SROtWLFRV SDUDJXDLRV WLQKDP WHQGrQFLD GH H[DJHUDU RV IDWRV GH PRGR D
exercer pressão psicológica sobre o governo do Brasil para atender seus
interesses1603.
De todo modo, o governo brasileiro se acautelou e o embaixador
brasileiro em Washington, Mauricio de Nabuco, esteve, no início
de setembro, duas vezes no Departamento de Estado para tratar de
temas relacionados ao Paraguai. Na primeira, tratou dos temas do
suposto espião Rayband Paz e da concentração de tropas argentinas na
fronteira, sobre os quais a diplomacia norte-americana estava informada
e mostrou-se cética, acreditando haver exageros nessas notícias. Na
VHJXQGD RSRUWXQLGDGH 1DEXFR FRPXQLFRX ´UXPRUHV H LQIRUPDo}HVµ
VREUH D LQWHUIHUrQFLD DUJHQWLQD QR 3DUDJXDL QR 8UXJXDL H QD %ROtYLD
1602
1603

ARRIOLA para Ministerio de Relaciones Exteriores, Assunção, telegramas 14.6 e 19.7.1948, in: BREZZO; FIGALLO, p. 410.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 122, secr., Assunção, 31.8.1948. Arquivo do Itamaraty, Missões, Consulados,
Delegações – Telegramas Secretos, 1947-1949.
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e solicitou saber a opinião do governo norte-americano. Recebeu a
UHVSRVWDGHTXHRJRYHUQRGRV(8$HUDFRQWUiULRjLQWHUIHUrQFLDGHXP
Estado nos assuntos internos de outro1604.
O presidente Natalicio González, por sua vez, enviou seu
cunhado, Odon Frutos, em missão secreta para entregar carta
pessoalmente a Perón, se queixando do fato e manifestando desejo de
que fossem boas as relações entre os dois países. O presidente argentino
respondeu que ordenara a prisão de Rayband Paz e que não havia
interesse em desestabilizar o governo paraguaio, tanto que anulara
DXGLrQFLDMiPDUFDGDFRPFKHIHVGR3DUWLGR/LEHUDO1605.
Passados pouco mais de dois meses da posse de Natalício
González, em 25 de outubro, houve uma rebelião militar contra o
governo. Ela era comandada pelos coronéis Montanaro e Stroessner
e, após intensos combates no centro de Assunção, foi derrotada pelas
forças legais. O golpe fracassou, porque o coronel Adalberto Canata,
comandante de Campo Grande, mudou para o lado legalista depois que
o presidente González, expondo-se corajosamente, foi a esse quartel e
H[LJLX TXH RV RÀFLDLV VH PDQWLYHVVHP ÀpLV j ÀJXUD FRQVWLWXFLRQDO GR
presidente. Com a proteção de amigos poderosos, Molas López não
foi acusado pela participação na tentativa de golpe1606 PDV RV RÀFLDLV
rebeldes tiveram que se exilar nas embaixadas do Brasil e da Argentina,
enquanto González expulsou do país os líderes colorados democráticos,
como Federico Chaves, e Stroessner se asilou na província argentina
fronteiriça de Formosa.
Em encontros com os embaixadores brasileiro e norte-americano,
González demonstrou a certeza de que Perón queria derrubá-lo. No
ÀQDO GH QRYHPEUR DÀUPRX D %DUER]D&DUQHLUR HVWDU HP SUHSDUDomR
na Argentina, uma conspiração dos exilados para derrubá-lo em
MDQHLUR FRP D DTXLHVFrQFLD GR JRYHUQR DUJHQWLQR (VWH QmR IRUQHFLD
armas aos conspiradores, para evitar se comprometer, mas permitia
que o comprassem livremente, inclusive no exterior, na Espanha. O
embaixador norte-americano, Warren, consultou a Embaixada do seu
país em Madri e desmentiu que empresas espanholas tivessem vendido
DUPDVHPXQLo}HVj$UJHQWLQDFRPGHVWLQRÀQDOSDUDRVUHEHOGHV1607.
1604
1605
1606
1607

Mauricio de NABUCO para EXTERIORES, tels. 314 e 350, secretos, Washington, 3 e 7.9.1948, respectivamente. Idem.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tels. 127 e 131, secretos, Assunção, 2. e 9.9.1948, respectivamente. Ibid.
LEWIS, p. 201.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tels. 177 e 184, secretos, Assunção, 27.11 e 9.12.1948, respectivamente.
Arquivo do Itamaraty, Missões, Consulados, Delegações – Telegramas Secretos, 1947-1949.
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'LVFUHWDPHQWH D GLSORPDFLD EUDVLOHLUD DWXRX SDUD SDFLÀFDU
politicamente o Paraguai. Em dezembro, Barboza-Carneiro entregou a
González mensagem enviada pelo representante do Partido Liberal no
Brasil, Pastor Benítez, que retornara há pouco ao Rio de Janeiro, após
YLDJHP j $UJHQWLQD H 8UXJXDL 3RU HVVD PHQVDJHP R 3DUWLGR /LEHUDO
concordava em iniciar conversações com o Partido Colorado para obter
D SDFLÀFDomR QDFLRQDO H HYLWDU R ULVFR GH VH FRPSURPHWHU R IXWXUR GR
país. A mensagem demonstrava interesse desse partido em elaborar, com
os colorados, um programa comum para o Paraguai, por meio de uma
comissão mista, mas ressaltava que não se tratava de fazer nenhum pacto
para distribuir cargos no governo. O Itamaraty instruiu Barboza-Carneiro
DWUDQVPLWLUDPHQVDJHPD1DWDOtFLR*RQ]iOH]´HGL]HUOKHGDVDWLVIDomR
GRJRYHUQREUDVLOHLURHPYHUSDFLÀFDGDDIDPtOLDSROtWLFDSDUDJXDLDµ1608.
2HPEDL[DGRUEUDVLOHLURIRLUHFHELGRHPDXGLrQFLDSRU*RQ]iOH]
em 9 de dezembro, mas não transmitiu a mensagem nesse dia, por não
ser o momento conveniente. O presidente estava preocupado com a
possibilidade de um golpe de Estado e se preparava para se desvincilhar
GH PLQLVWURV H RÀFLDLV TXH GHIHQGLDP XP HQWHQGLPHQWR FRP D DOD
democrática do Partido Colorado. Barboza-Carneiro retornou a González
QRGLDGHVVHPrVTXDQGROKHDSUHVHQWRXDPHQVDJHPOLEHUDOHRXYLX
como resposta, que o Itamaraty comunicasse ao Partido Liberal que
IRUD DSUHFLDGR ´R YDORU GHVVD SURSRVWDµ H TXH HOD VHULD VXEPHWLGD DR
3DUWLGR&RORUDGRORJRDSyVDFRQYHQomRDVHUUHDOL]DGDQRPrVVHJXLQWH
$FUHVFHQWRXRSUHVLGHQWHTXHHVVDFRQYHQomRIRUPDOL]DULDD´XQLÀFDomRµ
dos colorados e que os novos dirigentes do Partido, eleitos na ocasião,
teriam mais força para decidir algo quanto a essa proposta1609.
Contudo, prosseguiu a conspiração contra González e ele foi deposto
HPGHMDQHLURGH²GHVWDYH]RFRURQHO&DQDWDPDQWHYHVHÀHODRV
conspiradores – por um golpe para o qual Molas López conseguiu apoio
dos colorados democráticos e do ministro da Defesa, general Raimundo
Rolón. González retirou-se do Palácio pela noite, antes que chegasse a tropa
da Cavalaria, no automóvel do embaixador Barboza-Carneiro, e asilou-se
QD(PEDL[DGDGR%UDVLOGHRQGHUHQXQFLRXj3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD(P
31 de janeiro de 1949, os deputados paraguaios elegeram o general Rolón
como presidente provisório, o qual, por sua vez, passou a ser tratado pelo
Exército como candidato ideal para a eleição presidencial. A perspectiva de
perder o poder, levou Molas López a organizar novo golpe, com apoio do
1608

1609

EXTERIORES para BARBOZA-CARNEIRO, tel. 81, secr., Rio de Janeiro, 3.12.1948, às 21,30 hs. AEBA, Política Interna
1946-1948.
BARBOZA-CARNEIRO para EXTERIORES, tel. 186 e 195, secretos, Assunção, 9.12, às 24 hs., e 23.12.1948, às 20 hs.
Idem.

502

ANOS DECISIVOS (1936-1954)

coronel Emilio Díaz de Vivar, chefe militar de Campo Grande, de Epifanio
Méndez Fleitas, liderança colorada democrática e do coronel Stroessner,
no lado argentino da fronteira. Em 26 de fevereiro, tropas rebeldes
ocuparam Assunção, derrubando Rolón e colocando Felipe Molas López
QD3UHVLGrQFLD3URYLVyULD(VWHGLVVROYHXD&kPDUDGH'HSXWDGRVHPGH
PDUoRHFRQYRFRXSDUDRGLDGRPrVVHJXLQWHDHOHLomRSDUDHOHJHUHVVHV
legisladores e, em 3 de maio, essa Casa Legislativa reabriu seus trabalhos,
FRPSRVWD XQLFDPHQWH SRU FRORUDGRV )HOLSH 0RODV /ySH] UHXQLÀFRX
nominalmente, o Partido Colorado, tanto que foi candidato único na
eleição presidencial e, em 14 de maio de 1949, assumiu como presidente
constitucional1610.
Na descrição do embaixador Barboza-Carneiro, Felipe Molas
/ySH]HUDXPKRPHP´HQpUJLFRXPWDQWREUXVFRGHGHFLV}HVUiSLGDVµ
e que sabia cativar o interlocutor. Estudara odontologia na Europa, na
)DFXOGDGH GH 0HGLFLQD GH %RUGHDX[ FRP GHVHPSHQKR ´EULOKDQWHµ H
HUDFRQVHQVRTXHWLQKD´JUDQGHHVFU~SXORHPPDWpULDÀQDQFHLUDµ+DYLD
apreensão em Assunção quanto a ser o novo presidente simpatizante de
3HUyQ PDV R HPEDL[DGRU %DUER]D&DUQHLUR GLVFRUGDYD FODVVLÀFDQGRR
FRPR ´DQWHV GH WXGR XP ERP SDWULRWD SDUDJXDLR   TXH SURFXUDUi
apoiar-se eventualmente no Brasil ou na Argentina, conforme lhe parecer
PDLV FRQYHQLHQWH DRV LQWHUHVVHV GR VHX SDtVµ $WHQGHQGR LQVWUXo}HV GR
Itamaraty, Barboza-Carneiro entregou, no dia 9 de abril, nota reconhecendo
o governo paraguaio1611.
Molas López se cercou de colorados democráticos, mas também
buscou apaziguar os guionistas, mantendo alguns próximos de si. Essa
ambiguidade não foi aceita por Federico Chaves que, apoiado no grupo
MRYHPGR3DUWLGR&RORUDGR´PDQREURXGLVFUHWDKiELOHWHQD]PHQWHSDUD
cortar ao presidente todas as oportunidades de uma ação individual, não
FRQVHQWkQHD FRP DV GLUHWUL]HV DQWLJXLRQLVWDVµ1612. Molas López tentou
organizar um golpe contra os democráticos, mas o coronel Stroessner
alertou Días de Vivar e Epifanio Méndez Fleitas e os democráticos se
anteciparam, prendendo os principais conspiradores1613.
(PVHVVmRIRUPDORFRPLWrH[HFXWLYRGR3DUWLGR&RORUDGRUHWLURX
VXD FRQÀDQoD QR SUHVLGHQWH 0RODV /ySH] R TXDO VH YLX REULJDGR D
renunciar ao cargo no dia 11 de setembro. Em seu lugar, de acordo com a
Constituição, assumiu seu ex-ministro de Relações Exteriores e presidente
1610
1611

1612
1613

NICKSON, p. 390.
BARBOZA-CARNEIRO para FERNANDES, of. 41, conf., Assunção, 11.3.1949. AEBA, Política Interna 1946-1948. BARBOZACARNEIRO para EXTERIORES, tel. 62, Assunção, 9.4.1949, às 14 hs. Idem.
Idem, of. 157, res., Assunção, 16.9.1949. Ibid.
LEWIS, p. 202.
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GD&kPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV)HGHULFR&KDYHVTXHOtGHUGRVFRORUDGRV
democráticos, compôs com eles o novo governo. Sobre este, informou o
embaixador brasileiro que:
(...) considero o atual governo um dos poucos que está intelectual, moral e
politicamente aparelhado para dar a este país um pouco de tranquilidade, de
estabilidade política e de progresso, elementos de que tão angustiadamente
necessita1614.

b) Federico Chaves: próximo da Argentina, distante do Brasil
No plano externo, a ascensão de Chaves ao poder permitiu ao
governo argentino recuperar posições no Paraguai. Em sua trajetória
política, Chaves fora mais próximo da Argentina do que do Brasil e,
DGHPDLV HVWDYD FRQVFLHQWH GD LPSRUWkQFLD GH FRQWDU FRP R DSRLR GH
Perón, que tivera importante papel político na guerra civil de 1947 e,
rompendo uma tradição argentina, não respaldara os liberais paraguaios.
Chaves necessitava do apoio da Argentina, pois a economia paraguaia
fora abalada com a guerra civil, sofrendo queda nas exportações, na
produção de alimentos, e perdera, pela emigração, trabalhadores
HVSHFLDOL]DGRV SURÀVVLRQDLV OLEHUDLV H HPSUHViULRV UHFXUVRV KXPDQRV
QHFHVViULRV QD FRQVWUXomR GH XPD HFRQRPLD GLQkPLFD 5HFRQKHFLD D
Embaixada brasileira que, apesar de todos os esforços brasileiros, o país
JXDUDQLFRQWLQXDULD´DDOLPHQWDUVHGRULR3DUDJXDLHGRTXHOKHRIHUHFH
D 5HS~EOLFD $UJHQWLQDµ HQTXDQWR RV WULOKRV GD IHUURYLD 1RURHVWH GR
Brasil não chegassem a Ponta Porã1615.
De fato, a aproximação política e cultural brasileiro-paraguaia não
HQFRQWUDYD FRUUHVSRQGrQFLD QR SODQR HFRQ{PLFR (P  GR WRWDO GH
FDSLWDLV HVWUDQJHLURV LQYHVWLGRV QR 3DUDJXDL XQV  ² 86  PLOK}HV
– eram de origem argentina, enquanto os investimentos brasileiros
FRQVWLWXtDPDSHQDV864XDQWRDRFRPpUFLRH[WHULRUHQWUHH
GDVH[SRUWDo}HVSDUDJXDLDVVHGHVWLQDYDPj$UJHQWLQDHDSHQDV
0,3% seguiam para o Brasil, e as importações destes países correspondiam,
respectivamente, a 47% e 16%1616. Essa realidade, bem como o apoio
1614
1615

1616

BARBOZA-CARNEIRO para FERNANDES, of. 157, res., Assunção, 16.9.1949. AEBA, Política Interna 1949-1957.
LEWIS, p. 202. Luiz de Souza BANDEIRA, encarregado de negócios, para FERNANDES, of. 223, conf., Assunção,
23.12.1949. Ibid., Política Interna 1949-1955.
BIRCH, Melissa H. La politica pendular: politica de desarrollo del Paraguay en la post guerra in SIMÓN G., pp. 192-193.
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argentino ao governo moriniguista-colorado na guerra civil, e a busca da
liderança regional por parte de Perón explicam ter Chaves, nos seus anos
de governo (1949-1954), ter priorizado as relações políticas e econômicas
com a Argentina.
No desempenho de seu primeiro mandato, até 1952, Chaves
conseguiu controlar as disputas internas no Partido Colorado e
neutralizar os guionistas, para o que contou com o apoio do general
Alfredo Stroessner1617. Epifanio Méndez Fleitas, que vivera exilado na
Argentina em 1948, se tornou o homem forte da nova situação, ao ocupar
o estratégico cargo de chefe da Polícia. Nessa função, fundou a Escola
de Polícia, na qual atuava a Missão Policial argentina e cuja instalação
fora solicitada por Molas López. Em outubro de 1952, Méndez Fleitas
seria designado presidente do Banco Central do Paraguai e, na ocasião, a
Embaixada argentina emitiu uma opinião sobre ele que resumia a postura
GHVVH SROtWLFR GHVGH D SRVVH GH )HGHULFR &KDYHV ´VHPSUH VH PRVWURX
grande amigo de nosso país e sincero admirador do general Perón, a
ponto de ser considerado o Perón do Paraguai (…) é admirador do nosso
MXVWLFLDOLVPRRTXDOSUHWHQGHLPSODQWDUQR3DUDJXDLµ1618.
Tendo em vista fortalecer a economia paraguaia, em setembro
de 1949, o governo Chaves começou a negociar com o da Argentina
XPFRQYrQLRFRPHUFLDOÀQDQFHLUR3DUDDSODLQDURVREVWiFXORVSDUDVXD
assinatura, foi enviado a Buenos Aires o general Emilio Diaz de Vivar,
comandante em chefe das Forças Armadas, que reconhecidamente tinha
boas relações e prestígio junto a Perón. A missão foi um sucesso e, em 20
de dezembro, foi assinado o Convenio sobre Comércio y Régimen Financiero,
TXH IRL LQWHUSUHWDGR SHOD (PEDL[DGD EUDVLOHLUD FRPR ´PDLV XPD HWDSD
GDFDPSDQKDGHLQÀOWUDomRDUJHQWLQDQHVWHSDtVµ2DXPHQWRSHUVLVWHQWH
GHVVD LQÁXrQFLD HUD XPD UHDOLGDGH SRLV DQWHV FKHJDUD D $VVXQomR D
Missão Policial vinda da Argentina e, pouco depois, em 5 de dezembro,
VHULD DVVLQDGR XP DFRUGR FRQWUDWDQGR XPD PLVVmR JHRJUiÀFD PLOLWDU
GD PHVPD RULJHP SDUD ID]HU R OHYDQWDPHQWR WRSRJUiÀFR GR 3DUDJXDL
O conhecimento do território paraguaio que daí adviria, comentou o
HQFDUUHJDGR GH QHJyFLRV EUDVLOHLUR WUDULD ´YDQWDJHQV LQHVWLPiYHLVµ
j $UJHQWLQD ´QD KLSyWHVH ² IHOL]PHQWH UHPRWtVVLPD ² GH XP FRQÁLWR
LQWHUQDFLRQDO QD $PpULFD GR 6XOµ1619. Esse conhecimento tinha valor
1617
1618
1619

NICKSON, p. 124.
BREZZO; FIGALLO, p. 422.
BANDEIRA para FERNANDES, of. 223, conf., Assunção, 23.12.1949. AEBA, Política Interna 1949-1955.
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HVWUDWpJLFR SDUD D $UJHQWLQD SRLV QR FDVR GH FRQÁLWR FRP R %UDVLO R
Paraguai poderia ser utilizado para a passagem de tropas de uma das
partes em luta.
O sucesso da missão do general Diaz de Vivar e o fato de regressar
DR 3DUDJXDL FRPR SRUWDGRU GD FRQÀDQoD GH 3HUyQ GHVHQFDGHDUDP
em Assunção o rumor de que o militar tomaria alguma iniciativa para
se apoderar transitoriamente do poder, antes da eleição presidencial
convocada pelo governo provisório na qual se apresentaria candidato. O
encarregado de negócios brasileiro não acreditava nessa possibilidade,
SRLVVHULDLQJrQXR'LD]GH9LYDUFUHUTXHFRQVHJXLULDFDQGLGDWDUVHQDV
HOHLo}HVYLQGRXUDVHDLQGDVLJQLÀFDULD
desconhecimento do arcabouço psicológico do povo paraguaio, sem distinção
de partido político e de situação social, que instintivamente procura equilibrar
VXDDXWRQRPLDjVH[SHQVDVGDULYDOLGDGHTXHMXOJDGUDPiWLFDHQWUHR%UDVLO
e a Argentina. Cada concessão feita pelo governo [paraguaio] a um dos
dois países provoca um aluvião de comentários e críticas (...) em sentido
DSURYDGRURXQmRVHJXQGRDVFLUFXQVWkQFLDVPDVVHPSUHWHQGHQWHVDDFLUUDU
as rivalidades. É o complexo do dualismo, tão comum aqui, que só emociona
os recém-chegados1620.

'HYLGRDHVVH´DUFDERXoRSVLFROyJLFRµRHQFDUUHJDGRGHQHJyFLRV
brasileiro não acreditava que o acordo paraguaio-argentino prejudicasse
VLJQLÀFDWLYDPHQWH R %UDVLO 5HFRQKHFLD SRUpP TXH HOH FRQVWLWXtD ´XPD
SHVDGD FXQKDµ QD SROtWLFD EUDVLOHLUD GH HVWUHLWDPHQWR GH UHODo}HV FRP
o Paraguai, situação que seria superada somente quando o comércio
H[WHULRU SDUDJXDLR WLYHVVH XP ´HÀFLHQWH HVFRDGRXURµ SHOR %UDVLO 2
FRQYrQLR FDXVRX HQRUPH DOHJULD DR VHWRU GR FRPpUFLR SDUDJXDLR OLJDGR
DRVFDSLWDLVDUJHQWLQRVPDVSUHMXGLFDULDRVH[SRUWDGRUHV´JHQXLQDPHQWH
SDUDJXDLRVµ1621.
 1R SODQR LQWHUQR MRUQDLV OLJDGRV DR 3DUWLGR &RORUDGR ´TXH
se proclama amigo do Brasil em contraposição ao liberal, acoimado de
DUJHQWLQLVWDµ SXEOLFDUDP FRP UHJR]LMR D QRWtFLD GHVVH DFRUGR (UD
porém, criticado pelos oposicionistas dos diferentes partidos políticos.
Na análise da Embaixada brasileira, o mais provável era que haveria
paz política no Paraguai e as eleições se realizariam, apesar das críticas
da oposição e do rumor de golpe de Estado que seria dado pelo general
Diaz de Vivar. O representante brasileiro via positivamente os novos
1620
1621

Idem.
Id.
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JRYHUQDQWHV SDUDJXDLRV ´>R@ SRQGHUDGR H IULR GRXWRU )HGHULFR &KDYHV
[é] homem capacíssimo de, com seus colaboradores, enfrentar qualquer
HYHQWXDOLGDGHVHPUHFHLRHVHPKHVLWDomRµ1622. E, de fato, já em janeiro de
1950, o Guión Rojo foi extinto por Chaves.
3DUD R JRYHUQR 'XWUD HP  D ´SULQFLSDO UD]mR GH VHUµ GD
SROtWLFDEUDVLOHLUDHPUHODomRDR3DUDJXDLHUD´DSUHVHUYDomRGDFRPSOHWD
LQGHSHQGrQFLDµGRSDtV5HFRQKHFLDTXHMiQmRKDYLDSRVVLELOLGDGHGD
$UJHQWLQD ´VH DSRVVDUµ GR 3DUDJXDL LQFRUSRUDQGRR PDV SRU RXWUR
lado, tentava dominá-lo política e economicamente. Por esse motivo,
Mario Savard de Saint-Brisson Marques, que fora nomeado embaixador
EUDVLOHLUR HP $VVXQomR UHFHEHX LQVWUXo}HV SDUD ´DFRPSDQKDU GH
SHUWR RV SDVVRV GD SHQHWUDomR DUJHQWLQD QR SDtVµ H ID]HU R SRVVtYHO
SDUD HYLWiOD RX DWHQXiOD $ ´DEVRUomR PRGHUQDµ GR 3DUDJXDL D TXH
se propunha a Argentina era a de concretizar a união aduaneira entre
os dois países. O Brasil pouco podia fazer, pois o comércio com o país
JXDUDQL HVWDYD TXDVH SDUDOLVDGR HP GHFRUUrQFLD GHVWH QmR SDJDU D
dívida de mais de 200 milhões de cruzeiros, contraída com importações
de produtos brasileiros. Se no comércio bilateral pouco se podia fazer, o
novo embaixador foi instruído a fortalecer o trabalho cultural, a apoiar o
Instituto de Cultura Paraguai-Brasil e a manter o programa de concessão
de bolsas a estudantes paraguaios para estudar cursos úteis a seu país em
IDFXOGDGHVEUDVLOHLUDVGHSUHIHUrQFLD3HGDJRJLDHDTXHOHVYROWDGRVSDUD
DiUHDUXUDO$GHPDLV0DUTXHVGHYHULDHVWDUDWHQWRSDUDRV´SUREOHPDV
SHQGHQWHVµ TXDQWR j FRQVWUXomR GH OLJDo}HV URGRYLiULD H IHUURYLiULD
entre o Paraguai e o Brasil1623.
A política externa brasileira no Rio da Prata não mudou com o
ÀQDO GR JRYHUQR *DVSDU 'XWUD H R UHWRUQR DR SRGHU HP  GH MDQHLUR
de 1951, de Getúlio Vargas, que vencera a eleição presidencial realizada
pouco antes. Sequer houve alteração do titular do Itamaraty, pois João
1HYHVGD)RQWRXUDFULRXXPDGLVVLGrQFLDQR3DUWLGR6RFLDO'HPRFUiWLFR
e apoiou a candidatura de Vargas, do Partido Trabalhista Brasileiro. Este
manteve Fontoura no cargo de ministro das Relações Exteriores, quer
como retribuição ao apoio, quer como forma de acalmar o setor político
conservador brasileiro quanto aos rumos do governo. Contudo, Perón
1622
1623

Id.
Raúl FERNANDES para Maria Savard Saint-Brisson MARQUES, Instruções, secr., Rio de Janeiro, 3.7.1950. Arquivo do
Itamaraty, Secretos – Circulares – Despachos – Exposição de Motivos – Avisos e Notas 1946-1957 – Expedidos.
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WDPEpP DSRLDUD SROtWLFD H WDOYH] ÀQDQFHLUDPHQWH D FDQGLGDWXUD
varguista e, por esse motivo, bem como pela proximidade ideológica
entre ambos, tinha a expectativa de que a política externa brasileira
ser-lhe-ia favorável1624.
Em meados de 1952, em conversa com Mario Fumasoli,
representante suíço em Buenos Aires, Perón expôs sua interpretação da
realidade mundial e o papel nela da Argentina. Esta, disse, devia estar
preparada para um longo período internacional de guerra, talvez 15
DQRVHQWUHD8QLmR6RYLpWLFDHRV(VWDGRV8QLGRV1mRDFUHGLWDYDTXHRV
soviéticos fossem os agressores, mas, sim, os norte-americanos, usando
como fundamento do seu raciocínio a política externa armamentista
GH :DVKLQJWRQ H H[HPSOLÀFDYD FRP R SODQR GH DMXGD HFRQ{PLFD
j (XURSD TXH D VHX YHU WLQKD FRPR REMHWLYR UHIRUoDU D GHIHVD GHVWD
Perón, fora professor de História Militar, raciocinava que essa política
OHYDULD´IRUoRVDPHQWHµDRHVJRWDPHQWRGRVUHFXUVRVGRV(8$HjVXD
ruína, antecedida, porém, por essa guerra. A guerra deveria encontrar
D $UJHQWLQD DXWRVVXÀFLHQWH GDt R JRYHUQR SHURQLVWD WHU FRPSUDGR
serviços públicos explorados pelos ingleses; criado uma frota mercante;
SURPRYLGRDLQGXVWULDOL]DomRHWF$$UJHQWLQDDÀUPRX3HUyQQmRVHULD
pega de surpresa como ocorrera em 1939, no desencadear da IIª Guerra
Mundial1625. O presidente argentino pensava na integração econômica
da América do Sul, que incluiria o Brasil, como instrumento para a
$UJHQWLQD UHVLVWLU j SUHVVmR QRUWHDPHULFDQD SDUD DSRLDU R ´RFLGHQWHµ
QDJXHUUDFRQWUDR´RULHQWHµ1626.
Não era essa, porém, a orientação da política externa sob o governo
Vargas. No início de 1952, foi nomeado outro embaixador brasileiro
para o Paraguai, general Brasiliano Americano Freire, e suas instruções
são esclarecedoras sobre a política varguista para o Rio da Prata. Nelas,
D FKDQFHODULD EUDVLOHLUD DÀUPDYD TXH ´SUDWLFDPHQWHµ IRUD DOFDQoDGD D
´KHJHPRQLDHFRQ{PLFDµGD$UJHQWLQDQR3DUDJXDLHTXHFDELDDR%UDVLO
IDFLOLWDU D HVWH SDtV DFHVVR D PHLRV SDUD ´UHVLVWLU j SUHVVmR LPSHULDOLVWD
DUJHQWLQDµ1DTXHOHPRPHQWRSRUpPRJRYHUQREUDVLOHLURQmRGLVSXQKD
1624

1625

1626

BANDEIRA, Luis A. Moniz. Brasil, Argentina e Estados Unidos; conflito e integração na América do Sul (da Tríplice Aliança
ao Mercosul, 1870-2003). Rio de Janeiro: REVAN, 2003, pp. 251, 256.
Às vésperas de sair de férias, o representante suíço foi recebido por Perón que se estendeu por mais de uma hora em
uma conversa informal com o diplomata. Mario FUMASOLI, ministro plenipotenciário suíço, para Max PETITPIERRE,
Conseiller Fédéral – Chef du Departement de Politique Féderal, of. A 642-F/Wo, Buenos Aires, 11.6.1952 in: SUÍÇA.
Documents diplomatiques suisses. Disponível em: http://www.dodis.bar.admin.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5BgwKMn1Eam
hllBst53X8J4ZJ97yjNHDx Du3rv0Yq6qEvnaEWBVXzGfkEOav5t8SVRMYWpZHXBS6GFK. Acesso em 15.2.2010.
Idem, “Rapport politique nº 15 – situation politique de l’Argentine à fin 1954”, Buenos Aires, 29.12.1954, in: ibidem.
Disponível em: http://www.dodis.bar.admin.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5Bdp7ClwBScZdd3klxvP0BwRB1zqbF95p5mvjnsVf
vf3 kcP3L0KMo2NMs8HZmeuEHD8KIbL1Is0BK. Acesso em 15.2.2010.
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GH ´PHLRV FRQFUHWRV GH DomR HFRQ{PLFRV ÀQDQFHLURV RX GH RXWUD
tQGROHµ H D DomR GH FRQWHQomR VHULD ´GXUDQWH FHUWR WHPSRµ SXUDPHQWH
diplomática. Para tanto, o embaixador Freire não poderia contar com
OLEHUDLVHIHEUHULVWDVSRLVHUDP´DUJHQWLQLVWDVµHQHPFRPRSUHVLGHQWH
Chaves, que, embora fosse colorado, estava de acordo com a posição da
$UJHQWLQDQRSDtV1DWDOtFLR*RQ]iOH]RSRVLWRUGH&KDYHVHUDGHÀQLGR
FRPR´RSRVWRjLQÁXrQFLDDUJHQWLQDµDSRQWRGHUHVLVWLUjXQLmRDGXDQHLUD
TXH´FRQVXPDULDDDEVRUomRHFRQ{PLFDGR3DUDJXDLµ)UHLUHHUDDOHUWDGR
SDUDDÀJXUDGRJHQHUDO$OIUHGR6WURHVVQHU´XPGRVFKHIHVPLOLWDUHVGH
PDLRUSUHVWtJLRQRSDtVSRUVXDHÀFLrQFLDÀUPH]DGHFDUiWHUHHOHYDomRGH
SURFHGLPHQWRµ(VFODUHFLDTXHHVVHJHQHUDOÀ]HUDFXUVRVGHDOWRVHVWXGRV
PLOLWDUHVQR%UDVLO´HQmRSHUGHRFDVLmRSDUDGHPRQVWUDUVHXHQWXVLDVPR
SRUQRVVDVFRLVDVHDIHLomRµ$VLQVWUXo}HVDÀUPDYDPTXHSURYDYHOPHQWH
Stroessner seria nomeado comandante das Forças Armadas e, nesse
SRVWR WHULD ´FDSLWDO LPSRUWkQFLD SDUD D SRVLomR EUDVLOHLUD QR 3DUDJXDL
H ID]HQGR SRU LVVR MXV D QRVVDV PHOKRUHV DWHQo}HV H QmR PHQRU WDWRµ
Como forma de evitar o reforço da posição argentina no país guarani, o
governo brasileiro deveria realizar os projetos ferroviário (ConcepciónPedro Juan Caballero-Ponta Porã) e rodoviário (Assunção-Foz do Iguaçu)
HGDFRQFHVVmRDR3DUDJXDLGHSRUWRIUDQFRQRRFHDQR$WOkQWLFR1RSODQR
FXOWXUDODUHDOLGDGHHUDRXWUDHDÀUPDYDDVLQVWUXo}HVRQRYRHPEDL[DGRU
HQFRQWUDULD HP VLWXDomR ´DXVSLFLRVDµ D LQÁXrQFLD FXOWXUDO EUDVLOHLUD QR
3DUDJXDLKDYHQGRXPÁX[RSHUPDQHQWHGHHVWXGDQWHVSDUDJXDLRVSDUDR
%UDVLOHFDELDj(PEDL[DGDUHIRUoDURDSRLRj0LVVmR&XOWXUDOEUDVLOHLUD
que tinha muito prestígio em Assunção1627.
De fato, pouco antes, em 31 de março, houve troca de notas entre a
Embaixada paraguaia no Rio de Janeiro e o Itamaraty para sistematizar a
FRRSHUDomRFXOWXUDOHQWUHRVGRLVSDtVHVVHQGRFULDGDRÀFLDOPHQWHD0LVVmR
Cultural Brasileira1628. O governo brasileiro escolheu cinco professores de
instituições superiores brasileiras para serem enviados a Assunção, onde
WLYHUDPLPSRUWDQWHDWXDomRQD)DFXOGDGHGH)LORVRÀDHQD(VFROD%UDVLO
cuja edifício teve a pedra fundamental lançada em dezembro desse ano1629.
O embaixador Freire foi bem-sucedido quanto a fortalecer
as atividades culturais brasileiras em Assunção, assim como em dar
continuidade ao projeto de construção da rodovia entre Coronel Oviedo
1627

1628
1629

FONTOURA para general Brasiliano Americano FREIRE, Instruções, secr., Rio de Janeiro, 14.4.1952. Arquivo do Itamaraty,
Secretos – Circulares – Despachos – Exposição de Motivos – Avisos e Notas 1946-1957 – Expedidos.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, referentes ao ano de 1952, pp. 42, 97.
CHEDID, Daniele Reiter. Aproximação Brasil-Paraguai por meio das atividades da Faculdade de Filosofia da Universidade
Nacional de Assunção (952-1974), in: Anais do IV Congresso Internacional de História. Maringá: Universidade Estadual
de Maringá, 9 a 11.9.2009, p. 182.
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e a fronteira com o Brasil, onde entroncaria com a estrada Ponta Grossa)R]GR,JXDoXTXHHVWDYDHPIDVHGHÀQDOL]DomR(VVHWUHFKRURGRYLiULR
SDUDJXDLR WHULD  TXLO{PHWURV H QR ÀQDO GHVVH DQR UHVWDYD FRQFOXLU
HVWXGRV VREUH RV  TXLO{PHWURV ÀQDLV SUy[LPRV GD IURQWHLUD 3DUD
SDUWLFLSDUQRVWUDEDOKRVGHÀQDOL]DomRGHVVDURGRYLDIRUDPQRPHDGRV
GRLV RÀFLDLV HQJHQKHLURV GR ([pUFLWR EUDVLOHLUR TXH SDVVDUDP D ID]HU
parte da Comissão Mista Brasileiro-Paraguaia1630 1R ÀQDO GHVVH DQR
também entrou em vigor acordo disciplinando o transporte aéreo entre
o Brasil e o Paraguai1631.
Em dezembro de 1952, o Itamaraty enviou um ofício circular
VHFUHWR jV VXDV UHSUHVHQWDo}HV DPHULFDQDV DQDOLVDQGR DV DWLYLGDGHV
SHURQLVWDV ´H GRV HQVDLRV GH LQÀOWUDomR DUJHQWLQD HP YiULRV SDtVHV GD
$PpULFD/DWLQDDWUDYpVGDLQWHQVDSURSDJDQGDGR¶MXVWLFLDOLVPR·QRVHLR
GDVFODVVHVWUDEDOKDGRUDVµ$ÀUPDYDTXHFDEHULDDRJRYHUQREUDVLOHLURHP
DFRUGRFRPRVGHRXWURVSDtVHV´HVWLPXODUHOLGHUDUXPDDomRFRQMXQWDGH
UHVLVWrQFLDHRSRVLomRPLOLWDQWHDRH[SDQVLRQLVPRDUJHQWLQRµ6HJXQGRR
GRFXPHQWRR%UDVLOQmRWLQKDSURMHWRKHJHP{QLFRPDVGHYHULD´HPVHX
próprio interesse e a bem da segurança do hemisfério, iniciar uma ativa
FDPSDQKDGLSORPiWLFDFRQWUDDH[SDQVmRGDLQÁXrQFLDSHURQLVWDµ1632.
2 FKDPDGR ´H[SDQVLRQLVPR DUJHQWLQRµ HUD IDFLOLWDGR SHOD
gravidade da situação econômica paraguaia. Em 1951, o governo
SDUDJXDLRGHFUHWRXPRUDWyULDGDGtYLGDS~EOLFDHFRPRFRQVHTXrQFLDR
país deixou de ter acesso a empréstimos externos de longo prazo. Foram os
86PLOK}HVGHVXEYHQo}HVGRJRYHUQRQRUWHDPHULFDQRFRQFHGLGRV
ao Paraguai, entre esse ano e 1955, que lhe permitiram importar insumos
EiVLFRVSDUDVXDHFRQRPLD$LQÁDomRSDUDJXDLDVHWRUQDUDJDORSDQWHHP
1950, fora de controle, 78,4%, no ano seguinte, alcançou 50%, e, 116,7%, em
&RPRUHVSRVWDjDQJXVWLDQWHVLWXDomR&KDYHVFULRXR%DQFR&HQWUDO
do Paraguai, em 25 de fevereiro deste último ano, e nomeou Epifanio
Méndez Fleitas para presidi-lo Na análise da Embaixada brasileira, essa
escolha foi uma forma de afastá-lo de posto com poder real, o de chefe da
3ROtFLDQHXWUDOL]DQGRR0pQGH])OHLWDV´PDLVGHXPDYH]µHQIUHQWDUD
´FRP VXFHVVR YDULiYHOµ R JHQHUDO $OIUHGR 6WURHVVQHU FRPDQGDQWH GDV
Forças Armadas, e o major Néstor Ferreira, comandante da 1ª Divisão de
1630
1631
1632

Relatório do Ministério das Relações Exteriores, referentes aos anos de 1952, p. 89, e 1953, p. 28.
Disponível em http://www2.mre.gov.br/dai/aereo.htm. Acesso em 15.1.2010.
Circular Secreta n. 1545 anexa a: Caio de MELLO FRANCO, embaixador do Brasil, para chanceler FONTOURA, of. 15,
secr., Lima, 27.1.1953. Arquivo do Itamaraty, Secretos – Ofícios Missões Dilomáticas L a Q – 1950-1957.
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Cavalaria. Para o embaixador Americano Freire, a ida desse político para
o Banco Central melhorava a posição brasileira no Paraguai, pois o novo
chefe de Polícia, coronel Estebán López Martínez, fora adido militar no
5LRGH-DQHLURHHUDFRQVLGHUDGR´DGPLUDGRU>H@DPLJRGR%UDVLOµ1633.

Fonte: BIRCH, Melissa H. La politica pendular: politica de desarrollo del
Paraguay en la post guerra in: SIMÓN G., José (comp.) Política exterior y relaciones
internacionales del Paraguay contemporáneo. Asunción: Centro Paraguayo de Estudios
Sociológicos, 1990, p. 215.
1633

LEWIS, p. 202. NICKSON, pp. 301, 374-376. FREIRE para FONTOURA, of. “Mês político nº 11”, conf., Assunção,
12.12.1952. AEBA, Política interna 1949-1957.
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Os colorados estavam divididos em duas facções, a dos
democráticos e a dos epifanistas, ambas disputando espaços de poder.
Epifánio Méndez Fleitas foi hábil em utilizar o Banco Central para criar
uma rede de relacionamentos com políticos, militares e agropecuaristas,
DR IDFLOLWDUOKHV R DFHVVR SHOD FRWDomR RÀFLDO D PRHGDV HVWUDQJHLUDV GD
escassa reserva em divisas do país. No início de 1953, Méndez Fleitas foi o
responsável pela adoção de programa econômico ampliando a intervenção
do Estado na economia e, para sustentá-lo, fez com que Cháves buscasse
apoio na Argentina. Como resultado, em agosto seria assinado um
LPSRUWDQWHFRQYrQLRHQWUHRVGRLVSDtVHV1634.
Enquanto isso, a diplomacia brasileira buscava obter do governo
&KiYHVDFRQFRUGkQFLDSDUDRUHWRUQRGRVH[LODGRVSROtWLFRVDR3DUDJXDL
A iniciativa foi, na realidade, de Francisco Negrão de Lima que mantinha
seu interesse pelos assuntos paraguaios e, no segundo governo Vargas,
ocupou o importante cargo de ministro da Justiça até 1953. Feita a proposta,
em fevereiro, o governo paraguaio aceitou o retorno dos exilados, o que
OHYRX(GXDUGR3HxD ´YHOKRDPLJRGHVWD(PEDL[DGDHGRVEUDVLOHLURVµ 
em nome do Partido Liberal, e Sánchez Palácios e Jorge Rosel, pelo
3DUWLGR)HEUHULVWDDPDQLIHVWDUHP´DSODXVRHUHFRQKHFLPHQWRµSHODDomR
brasileira1635. O governo paraguaio, no entanto, recuou em sua decisão, os
exilados não voltaram, e o presidente Chaves, cujo mandato terminava
HPDJRVWRFDQGLGDWRXVHjUHHOHLomRHPXPDHOHLomRVHPSDUWLFLSDomRGD
oposição.
No dia anterior ao inicio do segundo mandato presidencial de
Federico Cháves e, aparentemente, sem instruções suas para tanto1636,
foi assinado, em Buenos Aires, o Convenio de Unión Económica, entre o
Paraguai, representado por Méndez Fleitas, e a Argentina. Era um acordo
VREUHWDULIDVDOIDQGHJiULDVTXHWLQKDFRPRREMHWLYRH[SUHVVROHYDUjXQLmR
aduaneira entre os dois países. Esse acordo tinha a duração inicial de
WUrV DQRV H D SDUWLU GDt VHULD UHQRYDGR DQXDOPHQWH VH XPD GDV SDUWHV
QmR R GHQXQFLDVVH (QWUH RXWUDV PHGLGDV HVVH FRQYrQLR HVWDEHOHFLD D
coordenação das políticas econômicas dos dois países; facilidades para os
investimentos mútuos (na realidade, os de origem argentina no Paraguai);
medidas para a exploração de minerais e petróleo; políticas para assegurar
a estabilidade das reservas monetárias, etc1637.
1634
1635
1636

1637

NICKSON, pp. 301, 374-376.
PIMENTA BUENO, encarregado de negócios, of. 31, conf., Assunção, 5.2.1953. AEBA, Política interna 1949-1957.
Moacyr Ribeiro BRIGGS, embaixador do Brasil (desde 17.11.1953), para chanceler Vicente RAO, of. 69, conf., Assunção
[10?].1.1954. AEBA, Política Interna 1949-1957.
BREZZO, Liliana M. Argentina, Paraguay y la Historia, de la Guerra de la Triple Alianza em los límites de la ortodoxia:
mitos y tabúes in: idem. Aislamiento, Nación e Historia em el Río de la Plata: Argentina y Paraguay. Siglos XVIII-XX,
p. 255.
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Desde o ano anterior, havia uma ofensiva diplomática de Perón
na América do Sul. Durante o ano de 1953, além do Paraguai, o governo
argentino assinou acordos de integração econômica com o Chile (fevereiro),
o Equador (agosto) e a Bolívia (setembro). Esses acordos bilaterais,
VHJXQGR 3HUyQ VLJQLÀFDYDP XP LQWHUFkPELR GH  ELOK}HV GH SHVRV H
asseguravam a colocação de 60% dos produtos exportáveis da Argentina.
Era um resultado importante para o comércio exterior argentino que,
FRQVWDWDYD 3HUyQ QHVVH DQR VRIUHUD D ´DomR QHJDWLYDµ GD FRQFRUUrQFLD
de países que passaram a exportar produtos que, antes, importavam da
Argentina1638.
Entre 3 e 5 de outubro, Perón visitou o Paraguai, onde chegou a
bordo do iate Tecuara e teve entusiástica recepção popular. Fez discurso
negando pretensões hegemônicas da Argentina ou que tivesse como
objetivo expandir o movimento justicialista para outros países. Retornando
D %XHQRV $LUHV R SUHVLGHQWH DUJHQWLQR DVVLQRX HP  GR PHVPR PrV
o decreto 19.256 que legalizava, na Argentina, os estudos realizados no
3DUDJXDL H RV GLSORPDV SURÀVVLRQDLV DOL REWLGRV1639 $ MXVWLÀFDWLYD GR
GHFUHWR UHFRUULD j H[LVWrQFLD GH XPD FRPXQLGDGH GH LGHDLV KLVWyULD H
FXOWXUDHQWUH$UJHQWLQDH3DUDJXDLQRFRQWLQHQWH´QRTXDODFRPSUHHQVmR
a solidariedade e a cooperação devem suprimir todos os limites até que se
FRQVWLWXDHPXPDVySiWULDµ'LVFXUVDQGRQRGLDVHJXLQWHQDWUDGLFLRQDO
manifestação peronista de 17 de outubro na Plaza de Mayo, Perón expôs
o Decálogo de la Confraternidad Argentino-Paraguaya e DÀUPRXTXHDSDUWLU
desse dia, todos os paraguaios eram compatriotas dos argentinos, desde
TXH DGHULVVHP jV SUHPLVVDV LGHROyJLFDV GR SHURQLVPR ´FRQVROLGDU D
MXVWLoDVRFLDODLQGHSHQGrQFLDHFRQ{PLFDHDVREHUDQLDSROtWLFDµ1640.
2 JRYHUQR SDUDJXDLR HP UHFLSURFLGDGH GHFUHWRX QR ÀQDO GH
outubro, o reconhecimento dos estudos e diplomas obtidos na Argentina,
além de tornar obrigatória a leitura e explicação do Decálogo nas escolas
paraguaias. Por essa época, foi publicada em guarani o livro La razón de
mi vida, de Eva Perón, enquanto a Fundación com esse nome passou a atuar
no Paraguai. No natal de 1953, a Fundación Eva Perón enviou ao Paraguai
um trem com trinta vagões transportando presentes (doces, sidra e
EULQTXHGRV SDUDVHUHPGLVWULEXtGRVjVFULDQoDVSREUHVHLQVWLWXLo}HVGH
1638

1639

1640

ARGENTINA. Presidencia de la Nación. Mensaje del Presidente de la Nación Argentina, General Juan Perón, al inaugurar
el 88º período ordinario de sesiones del honorable Congreso Nacional – Conceptos Doutrinarios. Buenos Aires, 1º de
mayo de 1954, p. 72-73. Disponível em: http://lanic.utexas.edu/project/arl/pm/sample2/argentin/peron/541508t.html.
Acesso em 26.3.2010
Ver: http://zh-cn.facebook.com/notes/justa-justicialismo-americalatinista/9-la-patria-grande-el-intento-justicialistade-integracion-latinoamericana-el-pa/175156948244. Acesso em 25.3.2010. AGUIRRE, Alfredo Armando. Argentine:
Federal public policies; June 1943 – September 1955. Lund (Suécia): Lunds Universitet, 2003, p. 410. Disponível em:
http://choloar.tripod.com/Argentine_Fpp4355.pdf. Acesso em 26.10.2010.
BREZZO; FIGALLO, p. 424.
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caridade. No início de 1954, chegou a Assunção outro trem com presentes
enviados por essa Fundação1641.
O estreitamento de relações entre os governos argentino e
paraguaio se estendeu ao plano militar com a assinatura, em 24 de
setembro de 1953, de acordo reativando a Missão Naval Argentina. Esta
funcionara entre 1943 e 1950 e fora desativada devido ao desinteresse da
Marinha argentina em sua continuidade. Em 1952, no contexto da política
de Perón em aumentar os vínculos com países vizinhos, foi retomado
R LQWHUHVVH SHOD 0LVVmR 1DYDO (VWD DJLULD SDUD QHXWUDOL]DU D LQÁXrQFLD
das missões militares brasileira e norte-americana no Paraguai, atrair as
)RUoDV $UPDGDV GHVWH SDtV SDUD SRVLomR VLPSiWLFD j $UJHQWLQD H YLJLDU
DIURWDÁXYLDOGDFRPSDQKLDEUDVLOHLUDTXHUHFHEHUDFRQFHVVmRGRWUDMHWR
entre Corumbá e Assunção1642, o Serviço de Navegação da Bacia do Prata.
A essa altura, Perón já perdera as esperanças de que o Brasil se
incorporasse ao projeto argentino de integração econômica, ao qual
VH RSXQKDP WDPEpP R 8UXJXDL H R 3HUX 0HVPR %DSWLVWD /XVDUGR
embaixador brasileiro em Buenos Aires, amigo pessoal de Perón e de
Vargas, acreditava que a Argentina tinha projeto expansionista, que
não era o de reconstruir o Vice-Reino do Rio da Prata, como se dizia,
PDVVLPDV´LQWHQo}HVGHVWHSDtVVmRWDOYH]PDLVDPSODVHGLVWDQWHVQR
IXWXURµ (VFUHYHX TXH QmR VH GHYLD DFHLWDU D ´IRUPDomR GH JUXSRV GH
SDtVHVµ FRPR SURSRVWR SRU 3HUyQ SRLV VH HUD YHUGDGH VHU LQWHUHVVH GR
Brasil uma América Latina forte, isso não ocorreria da forma defendida
pela diplomacia peronista, mas, sim, pela organização do continente em
Estados livres e que pudessem ser livres economicamente. Após constatar
que o Brasil não tinha recursos próprios para enfrentar o projeto peronista,
%DSWLVWD/XVDUGRGHIHQGLDTXHVHUHFRUUHVVHDRV(8$SDUDVHFRQWUDSRU
DR´H[SDQVLRQLVPRDUJHQWLQRµSDUD´HQFRQWUDURVPHLRVGHDomRTXHOKH
HVFDVVHLDP SDUD PDQWHU R HTXLOtEULR GR FRQWLQHQWHµ H SDUD WHU DFHVVR D
recursos econômicos que permitisse auxiliar no desenvolvimento de
outros países da região1643.
6H YHUGDGHLUR R UHODWR IHLWR QR ÀQDO GH  SHOR FKDQFHOHU
peruano Ricardo Rivera ao embaixador brasileiro em Lima, Perón sabia
das opiniões sobre si e das diretrizes do Itamaraty pelo menos desde
o início desse ano. Rivera relatou a conversa que teve, por duas horas,
com o chanceler argentino Jerónimo Remorino que fez escala em Lima,
a caminho de Quito e Bogotá. Nessa conversa, Remorino disse ter
1641
1642
1643

Idem, pp. 424-425.
Ibidem, pp. 419-420.
BAPTISTA LUSARDO para FONTOURA, of. 36/900.1(41), secr., Buenos Aires, 28.1.1953. Arquivo do Itamaraty, Oficios
secretos A-K, 1950-1957.
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FRQKHFLPHQWR ´VHJXURµ GH TXH R JRYHUQR EUDVLOHLUR VH HVIRUoDYD HP VH
RSRUjSROtWLFDDUJHQWLQDSDUHFHQGR´WHUYROWDGRDVFRVWDVj$UJHQWLQDµ
e que o presidente Vargas violara compromissos assumidos com Perón,
´LQFOXVLYHSRUFDUWDµ$FUHVFHQWRXRFKDQFHOHUDUJHQWLQRTXHQDYLVLWDGH
3HUyQDR&KLOHQHVVHDQRRSUHVLGHQWH,EDUUDWHULDPRVWUDGR´XPPDoRGH
FySLDVGHWHOHJUDPDVµHPFyGLJRWURFDGRVHQWUHR,WDPDUDW\HD(PEDL[DGD
brasileira em Santiago, e que haviam sido decifrados. Perón comentou,
então, que também tinha conhecimento das instruções enviadas pelo
JRYHUQREUDVLOHLURjVXD(PEDL[DGDHP%XHQRV$LUHV1644. O conhecimento
GHODV SHUPLWH SRU RXWUR ODGR PHOKRU FRPSUHHQGHU D FRQIHUrQFLD TXH
Perón fez na Escola Nacional de Guerra argentina, que deveria ser
transcrita, mas acabou vazando para a imprensa. Nela, o presidente
DUJHQWLQRUHODWRXDFRQFRUGkQFLDGH9DUJDVSDUDTXH$UJHQWLQD%UDVLOH
Chile implementassem um projeto integracionista e acusou o Itamaraty
de se colocar contra, atuando como instituição autônoma em relação ao
JRYHUQR EUDVLOHLUR $ &KDQFHODULD EUDVLOHLUD DÀUPRX 3HUyQ LQVLVWLD QD
´SROtWLFDLPSHULDOGH]RQDVGHLQÁXrQFLDµHREVWDFXOL]DYDD´YHUGDGHLUD
XQLmRµUHJLRQDO1645.
No Paraguai, houve reações desencontradas entre os colorados
quanto a esse estreitamento de relações com a Argentina, particularmente
em relação ao Convenio de Unión Económica. O Partido Colorado
encontrava-se dividido a ponto de que, nas palavras de Brezzzo e
)LJDOOR´RJUXSRJRYHUQDQWHEHPSRGHULDVHUFRQVLGHUDGRPLQRULWiULRµ
Havia um impasse entre chavistas e epifanistas, já que uma facção não
WLQKD SRGHU VXÀFLHQWH SDUD VH LPSRU j RXWUD HPERUD R SRSXOLVPR GH
Méndez Fleitas lhe proporcionasse crescente penetração popular e
tendia a desequilibrar a balança política a seu favor. Os chavistas,
porém, encontraram apoio de lideranças do Exército as quais reagiram
negativamente ao acordo com a Argentina e acusaram Méndez Fleitas
de ser simpático aos comunistas, por inspirar-se no peronismo que tinha
base operária, bem como de colocar em risco a soberania paraguaia1646.
Entre os principais opositores ao Convenio, estavam os generais Francisco
Caballero Alvarez, ministro da Defesa, e Alfredo Stroessner, comandante
em chefe das Forças Armadas que, refeitos da surpresa, passaram a

1644

1645
1646

Edgar Fraga de CASTRO, embaixador brasileiro, para Vicente RAO, ministro das Relações Exteriores do Brasil, of. 247,
sec., Lima, 10.12.1953. Idem, Secretos – Ofícios Missões Dilomáticas L a Q – 1950-1957. Ao final do seu informe, o
embaixador Fraga e Castro dizia não crer que tivesse sido quebrado o código das comunicações entre o Ministério das
Relações Exteriores, no Rio de Janeiro, e as representações brasileiras em Santiago e Buenos Aires, mas que de todo
modo era necessário cautela.
Apud. BANDEIRA, p. 260.
BREZZO; FIGALLO, pp. 421, 422. NICKSON, pp. 374-376, 603.
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pressionar o governo para a demissão dos responsáveis pelo acordo1647.
A característica da cultura política paraguaia de optar pelo confronto
em lugar da negociação na luta pelo poder reproduzia-se na divisão
do Partido Colorado, enfraquecendo ainda mais a sociedade política,
da qual já não podiam participar legalmente os demais partidos, o que
terminou por fortalecer politicamente as Forças Armadas.
A pressão foi robustecida depois do natal com o regresso ao
Paraguai do general Alfredo Stroessner, após passar duas semanas no
Brasil a convite do Exército brasileiro. Circulava o rumor que Méndez
Fleitas planejava afastar o presidente Chaves, substituindo-o pelo ministro
GR,QWHULRU7RPiV5RPHUR3HUHLUD&RPRFRQVHTXrQFLDRFRURQHO1HVWRU
Ferreira, comandante da Cavalaria e aliado de Chaves, se movimentou
e solicitou ao presidente essa demissão. Em 2 de janeiro de 1954,
apresentaram suas renúncias os ministros da Fazenda, Guillermo Enciso
Velloso, e do Interior, Romero Pereira, e, no dia 7, Méndez Fleitas. Os
DFRQWHFLPHQWRVUDWLÀFDYDPDLQÁXrQFLDGR([pUFLWRQRSURFHVVRSROtWLFR
paraguaio e começou a circular novo boato, o de que o general Stroessner
desejava ocupar o poder1648.
A demissão de Méndez Fleitas, segundo a Embaixada norteDPHULFDQDGHVDJUDGRXRVDUJHQWLQRVHHODHUDDWULEXtGD´jVPDTXLQDo}HV
GR%UDVLOHGRV(VWDGRV8QLGRVµ1649. A documentação diplomática comprova
que os governos norte-americano e brasileiro viam-no negativamente e
que não lamentaram sua queda, mas esta teve como causa a luta política
interna pelo poder e por sua concepção sobre o futuro do Paraguai ser
diferente daquela que tinham os chefes militares. O fato, porém, é que
RJRYHUQRDUJHQWLQRUHDJLXUiSLGRSDUDPDQWHUVXDLQÁXrQFLDQRSDtVH
marcou nova visita de Perón a Assunção para a primeira quinzena de
maio de 19541650.
Entre os meses de fevereiro e maio, houve a corrosão acelerada
da legitimidade dos governantes paraguaios, acusadas de se interessarem
mais por assuntos políticos do que em administrar o país. Era generalizada
a sensação de haver descontrole administrativo e corrupção no círculo
mais próximo do presidente Cháves, particularmente de seus familiares.
1R([pUFLWRDJUDYRXVHRGHVFRQWHQWDPHQWRFRPDLQÀOWUDomRGDSROtWLFD
SDUWLGiULDQDVÀODVPLOLWDUHVFRPRDVGHVLJQDo}HVGHRÀFLDLVGDUHVHUYD
1647
1648

1649
1650

BRIGGS para RAO, of. 75, res., Assunção, 8.4.1954. AEBA, Política interna 1949-1957.
John C. SHILLOCK JR., encarregado de negócios, para o DEPARTAMENTO DE ESTADO, of., Assunção, 8.1.1954, in:
SEIFERHELD, Alfredo M. La caida de Federico Chaves;una visón documental norteamericana. Asunción: Editorial Histórica,
1987. pp. 42-46.
Idem, of., Assunção, 15.1.1954 in: ibidem, pp. 54-56.
BRIGGS para FONTOURA, of. 75, res., Assunção, 8.4.1954. AEBA, Política interna 1949-1957.
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para funções até então ocupadas pelos da ativa. Havia, ainda, boatos sobre
negociatas com dólares, especulações e desvio de mercadorias, vindas da
Argentina, para outros países1651.
Esses fatores, tendo como pano de fundo a precária situação
econômica do Paraguai, geraram no interior do Exército movimento para
depor Chaves. A intervenção do presidente em uma crise de comando no
quartel da Cavalaria, em Campo Grande, sem consultar o general Stroessner
TXH DÀQDO HUD R FRPDQGDQWH GDV )RUoDV $UPDGDV IRL FODVVLÀFDGR SRU
HVWHFRPRXPLQVXOWRjKRQUDGRVPLOLWDUHV6WURHVVQHURUGHQRXDSULVmR
por indisciplina, do coronel Nestor Ferreira por não ter este respeitado a
cadeia de comando ao obedecer ordem direta presidencial. Cháves, então,
ameaçou prender esse general que reagiu se sublevando. Na noite de 4 de
maio, bem como na maior parte do dia seguinte, ocorreram combates no
FHQWURGH$VVXQomRHQRÀQDO6WURHVVQHUGHS{V&KiYHV
A Embaixada norte-americana afastou a possibilidade de que a
próxima visita de Perón, prevista para o dia 14 de maio, fosse a causa
GR JROSH HPERUD HOD IRVVH PRWLYR GH ´FRQVLGHUiYHO GLVFXVVmRµ HQWUH
SROtWLFRV H PLOLWDUHV 7DPEpP LQIRUPRX TXH ´GHÀQLWLYDPHQWH QmR VH
DFUHGLWDTXHDFULVHIRLXP¶JROSHPDQLSXODGRSHORVEUDVLOHLURV·FRPRRV
UXPRUHVTXHFLUFXODUDPHPFtUFXORVDUJHQWLQRVLUUHVSRQViYHLVµ'HIDWR
VHDOJXPDLQÁXrQFLDH[WHUQDFRQWULEXLXSDUDHVVDFULVHVHULDDFHUWH]D
por parte dos golpistas, de que os governos brasileiro e norte-americano
não condenariam a queda de um governo que tinha estreitas relações
com Perón.
Stroessner enviou um avião buscar Epifanio Méndez Fleitas, no
interior do país, para participar das deliberações da cúpula colorada sobre
a nova situação política, demonstrando que o golpe era contra Cháves
e não contra o Partido Colorado1652 )LFRX GHFLGLGR TXH D 3UHVLGrQFLD
da República seria assumida interinamente pelo presidente do Partido,
Tomás Romero Pereira. Em 12 de junho, a convenção colorada, com
duzentos delegados, escolheu Alfredo Stroessner como candidato do
3DUWLGR&RORUDGRjHOHLomRSUHVLGHQFLDO(VWDUHDOL]RXVHHPGHMXOKR
VHP D SDUWLFLSDomR GH FRQFRUUHQWH H 6WURHVVQHU ´YHQFHXµ D HOHLomR
LQLFLDQGR XPD SUiWLFD TXH QDV WUrV GpFDGDV GD GLWDGXUD VWURQLVWD VH
repetiria regularmente, de forma monótona e previsível.

1651

1652

David M. MAYNARD, encarregado de negócios, para DEPARTAMENTO DE ESTADO, of., Assunção, 20.5.1954 in: ibid., pp.
108-109. BREZZO; FIGALLO, pp. 425-426. Essas autoras citam, porém, as dúvidas sobre o sentido da visita de Perón
como um dos elementos que contribuiu para criar o clima golpista.
David M. MAYNARD, encarregado de negócios, para DEPARTAMENTO DE ESTADO, of., Assunção, 20.5.1954 in: ibid., p.
110.
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A República brasileira, ao substituir o regime monárquico
em 1889, não inovou nas relações com o Paraguai. Os dois primeiros
governos republicanos, exercidos por militares, guiaram-se pelos
princípios da diplomacia imperial, dos quais o principal era o de conter a
LQÁXrQFLDDUJHQWLQDQHVVHSDtV2JRYHUQRGRPDUHFKDO)ORULDQR3HL[RWR
(1891-1894) chegou a promover intervenção direta na política paraguaia,
incentivando o golpe de Estado de 1894, que depôs o presidente González.
O objetivo foi o de impedir que o apoio deste viabilizasse a candidatura
presidencial – com grandes chances de vitória – de José Segundo
'HFRXGWLGRFRPRIDYRUiYHOjDQH[DomRGR3DUDJXDLj$UJHQWLQD(VVH
intervencionismo resultou de iniciativa pessoal de Floriano Peixoto
H QmR GH XPD GHFLVmR GD PiTXLQD GLSORPiWLFD EUDVLOHLUD j pSRFD
PRGHVWDSRXFRLQÁXHQWHHTXDVHLPRELOL]DGDSHODVLQFHUWH]DVSROtWLFDV
nos primeiros anos do regime republicano. A carreira de Floriano no
Exército fora construída sob o fatalismo existente em meios militares e
políticos brasileiros de que o Brasil seria, em algum momento, obrigado
DJXHUUHDUFRPD$UJHQWLQD1HVVHKLSRWpWLFRFRQÁLWRR3DUDJXDLWHULD
HYLGHQWH LPSRUWkQFLD HVWUDWpJLFD R TXH H[SOLFD R LPSDFWR VREUH HVVH
marechal-presidente dos informes alarmistas da Legação brasileira em
$VVXQomRVREUHRVXSRVWR´DUJHQWLQLVPRµGH'HFRXG
Nos governos de Prudente de Moraes (1894-1898) e Campos
Salles (1898-1902), a política externa do Brasil viu-se limitada pela própria
IUDJLOLGDGH ÀQDQFHLUD GR SDtV H SHODV GLVSXWDV LQWHUQDV (VVHV JRYHUQRV
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não intervieram nos assuntos internos do Paraguai e, embora desejassem
QHOHPDQWHUDLQÁXrQFLDEUDVLOHLUDQDGDÀ]HUDPSDUDWDQWR$PDQXWHQomR
GHVVD LQÁXrQFLD DOLiV IRL FRQIXQGLGD GXUDQWH HVVHV JRYHUQRV FRP D
defesa dos interesses da Companhia Matte Larangeira, em prejuízo da
economia de Mato Grosso e do próprio Tesouro brasileiro.
$WpR3DUDJXDLYLYHXVREGXSODGHSHQGrQFLDHFRQ{PLFDGD
Argentina, e política, do Brasil. Dicotomia superada quando, nesse ano,
o Partido Colorado foi alijado do poder por uma revolução promovida
pelo Partido Liberal e apoiada pelo governo argentino que depôs o
presidente Escurra. Este não recebeu apoio do Brasil onde, desde 1902,
a política externa estava sob o comando do barão do Rio Branco. Essa
DXVrQFLDGHDSRLREUDVLOHLURODQoDOX]HVVREUHDSROtWLFDLPSOHPHQWDGDSRU
Rio Branco para a América do Sul, que tinha como princípios básicos: a
não intervenção nos assuntos internos dos países vizinhos; apoiar seus
governos legais; e estabelecer uma entente com a Argentina.
As revoluções e os golpes de Estado no continente americano, pensava
Rio Branco, criavam situações de instabilidade que, se comprometessem
LQWHUHVVHVGHSDtVHVHXURSHXVHGRV(VWDGRV8QLGRVRVOHYDULDPDLQWHUYLU
onde se sentissem lesados. Esse intervencionismo criaria precedente
SHULJRVR TXH SRGHULD OHYDU DV JUDQGHV SRWrQFLDV D FULDUHP XP SDGUmR
intervencionista nas suas relações com a América do Sul. A instabilidade
política em um país sul-americano tornava-se, portanto, uma ameaça
j PDQXWHQomR GDV VREHUDQLDV QDFLRQDLV GRV YL]LQKRV LQFOXVLYH GD
brasileira.
Rio Branco buscou obter uma liderança brasileira na América do
Sul, cujo objetivo não era o de impor políticas aos demais países da região.
Essa liderança tinha como objetivo consolidar o espaço nacional brasileiro,
mediante a assinatura de tratados de limites com países vizinhos, e colocar
o Brasil como uma espécie de intérprete de percepções e posturas entre
VHXV YL]LQKRV H DV JUDQGHV SRWrQFLDV 0DO HQWHQGLGRV HQWUH HVWDV GXDV
partes, que poderiam repercutir negativamente sobre o Brasil, seriam
evitados por uma ativa diplomacia brasileira, que articularia diálogos,
negociações e posturas. O exercício dessa liderança brasileira demandava
a superação, por setores das sociedades vizinhas, da percepção de que
o Brasil constituía uma ameaça potencial. A abstenção brasileira nos
DVVXQWRVLQWHUQRVGRVSDtVHVYL]LQKRVPDQWHQGRVHQHXWURTXDQWRjVVXDV
lutas políticas e decisões que seus governos tomassem, contribuiria para
essa superação.
Qualquer iniciativa do Brasil na América do Sul deveria considerar
D$UJHQWLQD5LR%UDQFRHVHXVVXFHVVRUHVjIUHQWHGR,WDPDUDW\DWXDUDP
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no período estudado, para que o Rio da Prata deixasse de ser espaço de
rivalidade entre os dois países. O objetivo era o de torná-lo espaço de
FRQYLYrQFLDFRQVWUXLUXPDentente, em que Brasil e Argentina respeitariam
os respectivos interesses na região, estabelecendo um equilíbrio que
HYLWDULD VLWXDo}HV TXH OHYDVVHP j UHWRPDGD GH XP FOLPD GH GLVSXWDV H
GHVFRQÀDQoDVP~WXDV
No esforço para criar essa entente, o governo brasileiro optou
SRU HYLWDU WRPDU PHGLGDV TXH JHUDVVHP GHVFRQÀDQoDV QD $UJHQWLQD H
QmRIRUQHFHXTXDLVTXHUUHFXUVRVSDUDTXH(VFXUUDUHVLVWLVVHjUHYROXomR
liberal. Isto era permitido pelo Direito Internacional, pois esse presidente
era reconhecido como governo legal do país e, ademais, estaria de
acordo com a diretriz de Rio Branco pela qual a diplomacia brasileira,
no caso de revoluções, deveria apoiar os governos constitucionais. A
recusa do chanceler brasileiro em apoiar Escurra rompeu com a tradição
GLSORPiWLFDEUDVLOHLUDGHFRQWHUDLQÁXrQFLDDUJHQWLQDQR3DUDJXDL(VWH
IRLWUDQVIRUPDGRHP´JDPELWRGRUHLµQR[DGUH]JHRSROtWLFRSODWLQRSHoD
DVHUVDFULÀFDGDjLQÁXrQFLDGH%XHQRV$LUHVSDUDVHDOFDQoDUDentente
DUJHQWLQDEUDVLOHLUD 2V JDQKRV DUJHQWLQRV GH LQÁXrQFLD QR 3DUDJXDL
poderiam ser compensados pelo fortalecimento das relações harmônicas
FRPR8UXJXDLGHVVHPRGRKDYHULDGRLVHL[RVGLSORPiWLFRVTXHQmRVH
rivalizariam e teriam função de estabilizadores das relações internacionais
região platina: Assunção-Buenos Aires e Montevidéu-Rio de Janeiro. Por
HVVHUDFLRFtQLRDH[WHQVmRJHRJUiÀFDDVXSHULRULGDGHGHPRJUiÀFDHXPD
diplomacia competente viabilizariam a liderança do Brasil na América do
Sul, desde que esta fosse aceita pela Argentina. Isto não ocorreu porque,
de um lado, o equilíbrio no Rio da Prata não resolvia a delicada relação da
Argentina com o Chile, a qual impulsionava Buenos Aires a manter uma
diplomacia ativa com os países vizinhos. Por outro lado, a Argentina era
superior ao Brasil nos planos militar e econômico, além de não se sentir
DPHDoDGD SHODV JUDQGHV SRWrQFLDV SRLV WLQKD HVWUHLWDV UHODo}HV FRP D
Grã-Bretanha.
A política de entente de Rio Branco deu frutos na guerra civil
paraguaia de 1911/1912, pois as excelentes relações entre os governos
brasileiro e argentino permitiu-lhes atuarem de comum acordo para
PDQWHUHPVH QHXWURV 1HVWH FRQÁLWR D GLSORPDFLD EUDVLOHLUD WHYH D
RSRUWXQLGDGHGHUHFXSHUDUVXDLQÁXrQFLDQR3DUDJXDLPDVHPOXJDUGH
ID]rOR PDQWHYHVH ÀHO DR SULQFtSLR GH QmR LQWHUYHQomR H DR SURSyVLWR
GH QmR FRPSURPHWHU DV UHODo}HV FRP D $UJHQWLQD $ FRQÀDQoD P~WXD
não existiu, porém, entre os agentes diplomáticos e militares brasileiros
e argentinos em Assunção, os quais nem sempre seguiram as instruções
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para manterem boas relações entre si e para não intervirem na guerra
civil. Explicam-se, assim, os facciosismos desses agentes, principalmente
o do comandante da força naval argentina em favor dos revolucionários.
5LR%UDQFRIDOHFHXHPDQWHVGRÀQDOGDJXHUUDFLYLOSDUDJXDLD
Seu sucessor, Lauro Severiano Muller, manteve a mesma política em
relação ao Rio da Prata e sua gestão foi praticamente inerte quanto ao
3DUDJXDL1RÀQDOGHSRUpPKRXYHHVIULDPHQWRGDVUHODo}HVHQWUH
R%UDVLOHD$UJHQWLQDSRLVQHVWDDVVXPLXD3UHVLGrQFLDRUDGLFDO+LSyOLWR
Yrigoyen, opositor ao Tratado do ABC, do qual faziam parte ambos
os países e o Chile, inviabilizando-o. A I Guerra Mundial, por sua vez,
demonstrou que atuavam sob lógicas diferentes as políticas externas da
Argentina, que se manteve neutra, e do Brasil, que alinhou-se com os
aliados contra o Império Alemão.
Para levar o Brasil a tomar posição na I Guerra Mundial em favor
dos aliados, o presidente Venceslau Brás afastou do Itamaraty, em 1917,
Lauro Muller, defensor da neutralidade, substituindo-o por Epitácio
Pessoa. Essa mudança também resultou na adoção de uma diplomacia
brasileira mais ativa em relação aos países vizinhos, o que foi percebido
pela Legação argentina no Rio de Janeiro. Segundo essa representação
diplomática, o Brasil buscava criar vínculos econômicos e políticos com
D %ROtYLD R 3DUDJXDL R 3HUX H R 8UXJXDL DPSOLDQGR VXD LQÁXrQFLD
nesses países1653.
O Paraguai era virtual prisioneiro geopolítico da Argentina. O
comércio exterior paraguaio fazia-se pelos rios Paraguai-Paraná, sob
controle de empresas argentinas de navegação e de casas comerciais dessa
nacionalidade. A única via terrestre para o comércio exterior paraguaio
também era com esse vizinho, por meio da ligação ferroviária inaugurada
em 1912.
Para o representante argentino em Assunção, a posição privilegiada
de seu país no Paraguai decorria das vinculações econômicas, culturais,
JHRJUiÀFDV H SROtWLFDV H[LVWHQWHV HQWUH DPERV $OpP GLVVR RV KRPHQV
GR JRYHUQR 0DQXHO )UDQFR   HUDP ´IUDQFDPHQWHµ DPLJRV
da Argentina. Destacou, porém, que os homens públicos paraguaios
alinhavam-se com a Argentina, ou com o Brasil, na busca de vantagens para
VHXVREMHWLYRVSROtWLFRVLQWHUQRVH´QXQFDFRPRUHVXOWDGRGHXPDDGHVmR
SURIXQGDSHQVDGDHGHÀQLWLYDDXPRXRXWURGRVSDtVHVYL]LQKRVµ1654.
1653

1654

Carlos ACUÑA para o Ministro Plenipotenciário argentino Mario Ruiz de LOS LLANOS, Relatório “Estrictamente Reservado”,
Rio de Janeiro, 14.9.1918. AGNA, Archivo del Dr. Victorino de la Plaza - Relaciones Exteriores - Brasil (1822-1918),
VII-4-5-3, pp. 311-336.
CANTILO para MURATURE, Nota 12, Res., Assunção, 21.2.1917. AMRECIC, Guerra de la Triple Alianza [sic!], Cx. 6,
Expediente 8.
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Para os diferentes governos argentinos, até meados da década de
R3DUDJXDLHUDYLVWRFRPRDSrQGLFHHFRQ{PLFRHSROtWLFRTXDVHXPD
província. Eles não concederam facilidades comerciais que favorecessem
D DQrPLFD HFRQRPLD SDUDJXDLD H DR VHU WmR GHSHQGHQWH GR YL]LQKR GR
sul, decisões internas argentinas repercutiam na sociedade paraguaia.
-iDYLGDSROtWLFDSDUDJXDLDHUDLQÁXHQFLDGDTXHUSHODVGHPRQVWUDo}HV
RÀFLDLVDUJHQWLQDVGHSUHIHUrQFLDVSRUDOJXPDIDFomRSROtWLFDORFDOTXHU
SHODWROHUkQFLDFRPRSRVLFLRQLVWDVSDUDJXDLRVTXHXWLOL]DYDPRWHUULWyULR
DUJHQWLQR SDUD RUJDQL]DUHP FRQVSLUDo}HV $GHPDLV ÀJXUDV S~EOLFDV
argentinas imiscuíram-se, em caráter particular, nos assuntos internos
SDUDJXDLRVjUHYHOLDGH%XHQRV$LUHV
23DUDJXDLSRUVXDYH]HQWUHHTXHUSRUFRQFRUGkQFLD
GH VHXV JRYHUQRV TXHU SHOD DXVrQFLD GH PDUJHP GH PDQREUD
manteve-se passivo, acomodando-se ao esmagador domínio argentino.
Governos e facções políticas paraguaias buscaram, sim, em momentos
críticos da luta pelo poder, indispor o Brasil com a Argentina de modo
a obter favores de um deles, ou ainda, indispô-los com facção política
adversária no país guarani. Pode-se mesmo dizer que, nessa época,
j H[FHomR GH DOJXQV SRXFRV OtGHUHV SROtWLFRV D VRFLHGDGH SDUDJXDLD
julgava inevitável ou, então, desejava uma guerra entre o Brasil e a
Argentina. Aqueles que a julgavam inevitável baseavam-se na histórica
ULYDOLGDGHDUJHQWLQREUDVLOHLUDHQTXDQWRRVTXHGHVHMDYDPRFRQÁLWR
FRQVLGHUDYDPTXHDJXHUUDEHQHÀFLDULDR3DUDJXDL
$RÀQDOL]DUDGpFDGDGHFULVWDOL]RXVHHQWUHRVSULQFLSDLV
líderes do liberalismo radical no poder no Paraguai, a percepção de que
R SURJUHVVR HFRQ{PLFR GR SDtV HUD SUHMXGLFDGR SRU VXD GHSHQGrQFLD
da Argentina. Em setores da sociedade paraguaia, desenvolveu-se
ressentimento em relação aos governos argentinos, considerados
LQVHQVtYHLV jV QHFHVVLGDGHV GR 3DUDJXDL H DR PHVPR WHPSR KDYLD
admiração pelo progresso material e cultural da Argentina.
O fato é que, nessa época, criaram-se, no Paraguai e no Brasil,
FLUFXQVWkQFLDV IDYRUiYHLV SDUD XPD UHDSUR[LPDomR HQWUH RV GRLV SDtVHV
O chanceler Eusebio Ayala manifestou, ao representante brasileiro em
$VVXQomRRGHVHMRGHTXHVHXSDtVURPSHVVHDGHSHQGrQFLDGD$UJHQWLQD
1RDQRVHJXLQWHFRPDDVFHQVmRjSUHVLGrQFLDGH0DQXHO*RQGUD 
1922), foi implementada como política de Estado e mediante prévia
combinação com o presidente brasileiro Epitácio Pessoa, a orientação
GH URPSHU D GHSHQGrQFLD GD $UJHQWLQD 1mR HUD REMHWLYR GH *RQGUD
WUDQVIHULUHVVDGHSHQGrQFLDGHXPSDtVSDUDRXWURPDVVLPHOLPLQiOD
estabelecendo um equilíbrio nas relações do seus país com a Argentina
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e o Brasil. A reaproximação entre Assunção e o Rio de Janeiro devia
ser cautelosa, de modo a não se interpretada pelo governo de Yrigoyen
como uma afronta aos interesses argentinos, pois, mesmo se essa política
fosse bem-sucedida, ainda assim a Argentina continuaria a ser política
e economicamente muito importante para o Paraguai, enquanto o Brasil
mantinha a política da entente.
Nos anos de 1922 e 1923, Gondra enfrentou, em guerra civil, outra
facção liberal que há tempos planejava um golpe de Estado, liderada
pelo ex-presidente Eduardo Schaerer (1912-1916). Os governos argentino
H EUDVLOHLUR PDQWLYHUDPVH QHXWURV QR FRQÁLWR HPERUD IRVVH FODUD D
inclinação do Brasil em favor do governo provisório de Eusebio Ayala
(1922-1923), que substituiu o do renunciante Manuel Gondra. Obedecia-se,
DVVLPjQRUPDHVWDEHOHFLGDSRU5LR%UDQFRGR%UDVLODSRLDUSROLWLFDPHQWH
os governos constituídos, quando enfrentassem revoluções, como forma
de desestimulá-las. Também explicam a boa disposição da diplomacia
brasileira para com Eusebio Ayala, sua seriedade administrativa e a
GLVSRVLomRHPGDUFRQWLQXLGDGHjSROtWLFDH[WHUQDJRQGULVWD
1R%UDVLO(SLWiFLR3HVVRDIRLVXFHGLGRQD3UHVLGrQFLDSRU$UWKXU
Bernardes (1922-1926), que governou sob estado de sítio praticamente
durante todo seu governo. Preocupado em recuperar popularidade junto
jRSLQLmRS~EOLFDPRELOL]RXDSDUDXPWHPDH[WHUQRRGDH[LJrQFLDGH
uma cadeira permanente para o Brasil no Conselho da Liga das Nações.
Priorizando esse assunto e ocupado com temas internos, o governo
Bernardes pouco aproveitou ou respaldou, com atos concretos, os esforços
dos presidentes Eusebio Ayala e de Eligio Ayala (1924-1926) para alterar a
inserção internacional do Paraguai.
2 SUHVLGHQWH (OLJLR $\DOD HUD DYHVVR j $UJHQWLQD PDV WDPEpP
era pragmático, recorreu ao governo argentino para obter recursos
PLOLWDUHV TXH SHUPLWLVVHP DR 3DUDJXDL UHVLVWLU jV SUHWHQV}HV EROLYLDQDV
sobre o Chaco. Obteve resposta favorável e as autoridades argentinas
passaram a colaborar, secretamente, para o fortalecimento militar do
SDtV JXDUDQL FXMD GHSHQGrQFLD HP UHODomR j $UJHQWLQD DSURIXQGRXVH
2FUHVFHQWHDJUDYDPHQWRGDVGLYHUJrQFLDVHQWUH%ROtYLDH3DUDJXDLTXH
desembocou na Guerra do Chaco (1932-1936), impediu a diplomacia dos
governos radicais paraguaios de tomar medidas externas mais ousadas.
Estas estavam condicionadas ao interesse maior, o dos preparativos para
a defesa do país, e não era o momento para iniciativas que pudessem
descontentar a Argentina.
No governo Washington Luís (1926-1930), a situação interna
brasileira, aparentemente, estabilizou-se. A ação do Itamaraty tornou-se
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PDLVGLQkPLFDHLQRYRXDRYDORUL]DUDGLPHQVmRFRPHUFLDOHYHUR3DUDJXDL
como um mercado para produtos brasileiros, particularmente de São
Paulo. Embora as iniciativas brasileiras encontrassem recepção favorável
dos presidentes Eligio Ayala e José Patrício Guggiari (1928-1932), poucas
IRUDP FRQFUHWL]DGDV H GHVWDV D PDLV VLJQLÀFDWLYD IRL D DVVLQDWXUD HP
1927, do Tratado Complementar de Limites entre os dois países. O Tratado
HQIUHQWRXUHVLVWrQFLDSRUSDUWHGDRSRVLomRSDUDJXDLDGRVFRORUDGRVHGD
GLVVLGrQFLDOLEHUDOHIRLUDWLÀFDGRSHOR&RQJUHVVRSDUDJXDLRVRPHQWHHP
1929, graças aos esforços do presidente Guggiari.
A administração Washington Luís planejou construir uma
ligação ferroviária entre os dois países, cuja conexão se daria nas cidades
fronteiriças de Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai). O
projeto não chegou a ser iniciado naquela época, pois eram exíguos os
UHFXUVRV ÀQDQFHLURV GRV GRLV JRYHUQRV H DGHPDLV IDOWRX WHPSR SDUD
amadurecer o projeto, pois Washington Luís foi derrubado em outubro
de 1930.
$ FKDPDGD 5HYROXomR GH  OHYRX j UHFRPSRVLomR GR SRGHU
no Brasil, no qual forças contraditórias conviveram em um Estado de
&RPSURPLVVR D ROLJDUTXLD DJUiULD WHYH VXD LQÁXrQFLD UHGX]LGD PDV
FRQWLQXRXLQÁXHQWHHVHWRUHVPRGHUQL]DQWHVFRPRRVPLOLWDUHVFRPQRYRV
objetivos políticos e econômicos. De 1930 a 1945, Getúlio Vargas governou
o país como presidente provisório (1930-1934); presidente constitucional
(1934-1937) e ditador (1937-1945), e teve nos militares o mais importante
pilar de sustentação. O início do regime varguista causou, como era
natural, certa imobilidade na política externa, mas, pouco depois, não só
foi dada continuidade como aprofundada a política de aproximação com
o Paraguai. Contribuiu para tanto o fato das autoridades paraguaias terem
impedido, em 1932, que seu território fosse usado pelos revolucionários
de São Paulo e de Mato Grosso, sublevados contra Vargas, para obterem
armas ou fazer comércio.
2ÀQDOGDJXHUUDFLYLOEUDVLOHLUDSUDWLFDPHQWHFRLQFLGLXFRPRLQtFLR
GD *XHUUD GR &KDFR (VWH FRQÁLWR FRQVWLWXLX XP GHVDVWUH KXPDQLWiULR
H WURX[H R ULVFR GH GHVHVWDELOL]DU D $PpULFD GR 6XO PHULGLRQDO $ÀQDO
$UJHQWLQD %UDVLO &KLOH H PDLV UHPRWDPHQWH 3HUX H 8UXJXDL WLQKDP
interesses de diferentes tipos na Bolívia e no Paraguai, ou, então, se
preocupavam com o status quo regional. Por esses motivos, o governo
brasileiro, que se declarou neutro, fez esforços para obter a suspensão
GD OXWD SRU PHLR GH JHVW}HV GRV FKDQFHOHUHV $IUkQLR GH 0HOOR )UDQFR H
José Carlos de Macedo Soares, o qual desempenhou papel relevante na
&RQIHUrQFLDGH3D]HP%XHQRV$LUHVHPTXHVHFRQVHJXLXRDUPLVWtFLR
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O presidente paraguaio Eusebio Ayala foi deposto por um golpe
militar em fevereiro de 1936, em meio a ambiente de insatisfação social.
$\DODH9DUJDVKDYLDPFKHJDGRDXPDFRUGRRÀFLRVRSDUDTXHR%UDVLO
desencadeasse uma série de medidas para aproximar os dois países,
inclusive a construção de uma ligação terrestre. Esse acordo não era de
conhecimento dos golpistas e somente após ter a certeza de que o novo
JRYHUQRSDUDJXDLRGRFRURQHO)UDQFRQmRWLQKDWHQGrQFLDFRPXQLVWD
foi que a diplomacia varguista concluiu que o novo presidente era capaz
de dar continuidade a essas medidas. Contudo, também Franco, foi
derrubado no ano seguinte, mas não houve perturbação na aproximação
brasileiro-paraguaia, sendo incentivada pelos presidentes Félix Paiva
e José Félix Estigarribia, e que teve sua consolidação por meio de dez
FRQYrQLRVGHFRRSHUDomRDVVLQDGRVHPMXQKRGHQR5LRGH-DQHLUR
pelos regimes ditatoriais de Higinio Morínigo e Getúlio Vargas. Entre os
acordos mais importantes, estavam o que tornava Santos porto franco
para o comércio exterior paraguaio, aquele que criava mecanismo de
crédito para o comércio bilateral, outro que tratava das bases para um
tratado de comércio e, ainda, o que tratava da construção da ferrovia
Concepción a Pedro Juan Caballero. Em síntese, o Paraguai se livraria
GD GHSHQGrQFLD GR 5LR GD 3UDWD SDUD VHX FRPpUFLR H[WHULRU TXDQGR
estivesse pronta a ligação terrestre entre os dois países, o que ainda
demoraria quase duas décadas.
O período entre 1941 e 1945 foi de grande dinamismo nas
UHODo}HV EUDVLOHLURSDUDJXDLDV SDUD R TXDO FRQWULEXLX D FRQYHUJrQFLD
ideológica autoritária dos regimes de Vargas e Morínigo. Ademais,
D DomR GLSORPiWLFD EUDVLOHLUD QR 3DUDJXDL EHQHÀFLRXVH GD SRVWXUD
GRV (8$ GH IRUQHFHU DMXGD ÀQDQFHLUD D 0RUtQLJR SDUD DIDVWiOR GD
Alemanha nazista, a qual contava com simpatia de importantes
FKHIHVPLOLWDUHVSDUDJXDLRV$YLJLOkQFLDQRUWHDPHULFDQDVREUHRSDtV
JXDUDQLWDPEpPLPSOLFRXHPFRQWHUDLQÁXrQFLDGD$UJHQWLQDQHXWUD
na II Guerra Mundial e base da ação nazifascista na região do Rio da
3UDWD (QTXDQWR LVVR R %UDVLO DOLDUDVH DRV (8$ H DVVLP SRGLD DJLU
com maior desenvoltura no Paraguai.
&RPRÀQDOGD,,*XHUUD0XQGLDOHDUHGHPRFUDWL]DomRGR%UDVLO
essa situação mudou. Getúlio Vargas foi obrigado a sair do poder em
outubro de 1945 e, em janeiro do ano seguinte, foi eleito presidente o general
Eurico Gaspar Dutra (1946-1951). A política deste em relação ao Paraguai
foi a de pressionar, discretamente, para que Morínigo redemocratizasse o
país, o que levou este general a aproximar-se da Argentina, onde Perón
DVVXPLXD3UHVLGrQFLDHPMXQKRGH0RUtQLJRPDQWHYHVHQRSRGHU
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aliando-se ao Partido Colorado e, no ano seguinte, travou uma guerra
FLYLOFRQWUDDRSRVLomRFRPSRVWDGHERDSDUWHGDRÀFLDOLGDGHGR([pUFLWR
da Marinha e de liberais, seguidores do coronel Franco e comunistas. Esse
FRQÁLWRFRQWULEXLXSDUDDIDVWDUDLQGDPDLVRJRYHUQR'XWUDGH0RUtQLJR
pois este mostrou-se pouco cooperativo na tentativa brasileira, por meio
da missão do embaixador Francisco Negrão de Lima, de obter um cessarIRJR H XPD SDFLÀFDomR SROtWLFD QHJRFLDGD QR 3DUDJXDL (QTXDQWR LVVR
Perón forneceu apoio político e armas ao regime de Morínigo, que venceu
a guerra civil.
Morínigo foi deposto em 1948 e o Partido Colorado passou a
dominar sozinho o poder, o que não resultou em estabilidade política,
pois estava dividido internamente. Ao contrário, o Paraguai vivenciou
grande instabilidade política, tanto que teve quatro presidentes no prazo
GHXPDQRDWpTXH)HGHULFR&KiYHVDVVXPLXRSRGHUQRÀQDOGHH
nele permaneceu até ser derrubado em 1954. Nestes cinco anos, Perón teve
uma política ativa em relação ao Paraguai, onde contava com seguidores
e que continuava dependente economicamente da Argentina, como parte
da estratégia da diplomacia peronista de integrar a América do Sul sob a
liderança do presidente argentino. Do lado brasileiro, o governo Dutra foi
bem-sucedido em manter e formalizar as iniciativas bilaterais que haviam
sido tomadas anteriormente, que faziam sentir a presença brasileira tanto
no meio militar (Missão Militar brasileira) quanto na difusão de valores
culturais brasileiros (Missão Cultural) e na vida cotidiana em Assunção
DJrQFLD GR %DQFR GR %UDVLO  &RPR UHVXOWDGR GDV OXWDV LQWHUQDV GR
Partido Colorado e o isolamento de Cháves, cuja administração tinha sua
seriedade e honestidade fortemente questionadas, o presidente foi deposto
em maio de 1954 pelo general Alfredo Stroessner, de conhecida simpatia
SHOR %UDVLO RQGH À]HUD FXUVR GH (VWDGR0DLRU 'XUDQWH R UHJLPH GH
Stroessner, foram concluídas as obras de infraestrutura rodoviária, tanto
do lado brasileiro quanto paraguaio, dando acesso aos portos brasileiros
DRFRPpUFLRH[WHULRUGR3DUDJXDLSRQGRÀPjVXDGHSHQGrQFLDGRSRUWR
de Buenos Aires. Realizava-se, assim, após muitos percalços, o projeto
pensado na década de 1920 por lideranças paraguaias e brasileiras.
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