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Resumo 
Este trabalho apresenta os estudos preliminares de um projeto de pesquisa de doutorado, que 
visa investigar a Diplomacia do Patacão desde a Guerra Grande uruguaia até a Guerra do 
Paraguai. Conhece-se por Diplomacia do Patacão as ações financeiras do Império do Brasil 
durante o período de 1850 a 1866, que emprestava capital aos seus aliados durante os conflitos 
geopolíticos da região do Rio da Prata visando vencer a guerra, promovendo assima expansão 
de seu poder regional. O trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, e alguns 
apontamentos e possibilidades teóricas para pensa-lo, partindo de uma abordagem 
interdisciplinar que congrega História Econômica, Economia Política Internacional e Geografia 
Política, buscando uma ampla compreensão do objeto de pesquisa.  
 
Palavras-chave: Diplomacia do Patacão; Guerra Grande; Guerra do Paraguai; Bacia do Rio da 
Prata; dívida pública. 
 
 
Abstract 
This paper presents the preliminary studies of a doctoral research project which aims to 
investigate the “Patacão Diplomacy”, from the Uruguayan Civil War to the Paraguayan War. 
“Patacão Diplomacy” is how the financial actions of the Empire of Brazil, during the period of 
1850 to 1866, are known by. The Empire of Brazil lent capital to its allies, during the 
geopolitical conflicts of the Río de la Plata region, aiming to win the war and thus promote the 
expansion of its regional power. By adopting an interdisciplinary approach, that brings together 
Economic History, International Political Economy and Political Geography, this paper presents 
a bibliographical research on the subject, and some notes and theoretical possibilities by which 
it can analyzed. Seeking, therefore, a broad understanding of the research object. 
 
Keywords: “Patacão Diplomacy”; Uruguayan Civil War; Paraguayan War; Platine Basin; 
public debt. 
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1- Introdução 

 

No século XIX o Império do Brasil se envolveu em alguns conflitos 

geopolíticos, principalmente na região da Bacia do Rio da Prata2, na fronteira mais ao 

sul de seu território. Isso porque os rios dessa bacia, tendo saída para o Atlântico, 

possibilitavam não apenas um lucrativo comércio como o controle territorial de algumas 

regiões em que o acesso por terra era muito mais difícil e demorado, como a região 

brasileira do Mato Grosso. Além disso, era a única saída do Paraguai para o oceano, e a 

principal fonte de renda das cidades de Buenos Aires e Montevidéu, através de seus 

portos na entrada da Bacia. Essa estratégica região foi o espaço em que ocorreram a 

Guerra Grande, a Guerra Farroupilha, a Guerra contra Rosas e a Guerra do Paraguai, 

conflitos fundamentais para compreender a Diplomacia do Patacão, tema deste trabalho. 

A Diplomacia do Patacão foi a relação de credor que o Império do Brasil 

estabeleceu com seus aliados nessas guerras. O nome é devido a moeda de prata de 

1.920 réis que era utilizada nesses empréstimos, chamada de “patacão”. Essa relação 

começou no final da Guerra Grande uruguaia (ou Guerra contra Oribe e Rosas), e só 

terminou em meio a Guerra do Paraguai, em que o Brasil foi apoiando, através de 

empréstimos financeiros, alguns grupos uruguaios e argentinos que tinham importância 

estratégica para garantir seus interesses geopolíticos e econômicos na região platina. 

Enquanto existem inúmeros estudos sobre o Brasil enquanto devedor no sistema 

interestatal, há pouquíssimos trabalhos que tratam mais profundamente essa sua relação 

de credor. E essa situação devedor versus credor nos leva a questionar, por exemplo, 

como que um país da periferia do sistema interestatal que depende do capital 

estrangeiro, pode estar emprestando dinheiro a terceiros? Além disso, a Diplomacia do 

Patacão exprime uma relação de hierarquia e dependência dentro de uma região 

“periférica” e dependente, ou seja, deixa claro que no “jogo” global de disputa por 

poder existem “jogos” regionais, e que o vencedor regional não será necessariamente 

um competidor do vencedor mundial (haja vista que a Diplomacia do Patacão ocorreu 

quando estava em ascensão o poder britânico, que exerceria a hegemonia mundial até o 

início do século XX). 

Esse ponto, especificamente, propicia algumas possibilidades teóricas já que 

questiona o poderio britânico como determinante nesses conflitos geopolíticos da região 

                                                           
2A Bacia do Rio da Prata é a região da América do Sul que é drenada pelo Rio da Prataeafluentes, 
integrando parte dos territórios da Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e a totalidade doParaguai. 
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platina (algo já bastante questionado na historiografia sobre o século XIX), e coloca no 

centro da análise a constituição dos Estados latino-americanos com uma dinâmica 

própria, com o jogo de poder característico da região ainda que dentro do sistema 

interestatal moderno. Nesse sentido, a guerra, a dívida, e a moeda podem apresentar 

nessa região características distintas daquelas apresentadas por teorias eurocêntricas 

para analisar a constituição dos Estados Nacionais. E são todas essas questões que se 

pretende abordar neste trabalho, que fazendo parte de uma pesquisa ainda em 

andamento3, apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, e tem caráter mais 

ensaístico e introdutório do que conclusivo. 

 

 

2- A Guerra Grande e o início da Diplomacia do Patacão 

 

As guerras foram parte fundamental da formação dos Estados europeus, e do 

próprio sistema interestatal capitalista. A partir delas, a tributação e o sistema da dívida 

pública surgiram e foram se desenvolvendo. Assim, por trás do interesse na Diplomacia 

do Patacão, está a curiosidade de como esse objeto de pesquisa relaciona diversos temas 

recorrentes nessas análises da formação dos Estados e mesmo do sistema-mundo 

moderno, como moeda, dívida pública, guerra e disputa de poder. Diversos trabalhos 

tratam desse assunto, mas em geral tendo o mundo europeu como modelo. Um desses 

trabalhos de grande referência no assunto, é do sociólogo estadunidense Charles Tilly, 

que foi traduzido no Brasil com o título “Coerção, Capital e Estados Europeus – 990-

1992”, em que busca compreender o surgimento dos Estados europeus a partir da 

concentração de capital e da concentração de coerção. Esse processo teve a guerra como 

princípio: foi na preparação para a guerra e na busca por recursos para esse fim que 

foram sendo desenvolvidas as estruturas internas do que hoje conhecemos por Estados 

Nacionais (Tilly, 1996). 

É claro que tendo sido esses países europeus os que se expandiram 

mundialmente, colonizando regiões dos demais continentes, a influência dessas 

formações de Estados Nacionais é inegável. Entretanto, as distinções entre os processos 

que ocorrem na Europa e posteriormente fora dela são evidentes. Tanto é assim, que o 

                                                           
3 O trabalho faz parte dos estudos preliminares para o desenvolvimento de uma tese de doutoramento, 
com defesa prevista para 2021. 
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próprio Charles Tilly (1996), no prefácio da edição brasileira de seu livro, salientou que 

não tinha “qualquer pretensão de explicar a formação do Estado fora da Europa” com 

seu livro (p. 38), e que não se deve “aplicar mecanicamente modelos europeus” para 

estudar Estados não-europeus (p. 40). Sabemos, portanto, que esse processo histórico 

não foi o mesmo em todos os espaços globais, de modo que essa especificidade 

europeia só pode ser considerada um padrão universal se assumirmos a construção 

eurocêntrica do saber como padrão de referência superior e universal (Lander, 2000), o 

que não é minha pretensão. 

Ainda assim, o que a Diplomacia do Patacão aponta é que a guerra e a dívida 

fizeram parte da consolidação territorial e da formação dos Estados da região platina, 

mas em processos bastante distintos, tendo por exemplo líderes que tinham a formação 

europeia como modelo, e o Estado Nacional como objetivo, ou seja, tinham consciência 

do que estavam tentando criar e do que necessitavam para serem aceitos pelos países do 

continente que lhes haviam colonizado anteriormente. Diversos conflitos fazem parte 

desse processo, que tem como marco inicial as revoluções e acontecimentos que 

desencadearam os processos independentistas nesta região. A Diplomacia do Patacão 

ocorre depois de encerrado o período colonial das potências ibéricas, e tem seu início na 

Guerra Grande uruguaia que termina com a derrota de Rosas em Buenos Aires.  

A Guerra Grande foi um conflito platino ocorrido entre 1839 e 1851, iniciado na 

República Oriental do Uruguai, e que teve o envolvimento do Império do Brasil, 

Confederação Argentina, França e Inglaterra. A Guerra teve início a partir da rivalidade 

entre os dois partidos políticos uruguaios que disputavam o poder governamental: 

Colorados, no papel de Fructuoso Rivera, e Blancos, representados naquele momento 

por Manuel Oribe, que era Presidente do Uruguai desde 1835. A oposição colorada ao 

Oribe já vinha tentando destituí-lo do poder para assumir o governo uruguaio, o que 

ocorreu por fim em 1838, quando os blancos perderam a batalha e Manuel Oribe 

renunciou ao governo em Montevidéu, partindo para o exílio em Buenos Aires. Lá foi 

recebido pelo Presidente da Confederação Argentina, Juan Manuel de Rosas, como 

presidente legítimo do Uruguai, gerando a declaração de guerra a Rosas pelo governo 

colorado uruguaio, em 10 de fevereiro de 1839. A partir de então, o que era um conflito 

interno, vira uma guerra internacional. 

Estando na outra margem do Rio da Prata, Juan Manuel de Rosas foi um 

personagem emblemático e uma das peças chave para compreender a Guerra Grande. 
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Ele teria como um de seus principais projetos a monopolização do porto de Buenos 

Aires como a única entrada e saída para a Bacia do Rio da Prata, o que era inaceitável 

aos demais países platinos assim como para França e Inglaterra, que tinham nessa 

abundância de rios navegáveis com saída para o Atlântico um espaço naturalmente 

integrado e aptopara o desenvolvimento do comércio interior e exterior (Messias; 

Crespo, 2014). Para consolidar esse projeto, seria necessário a Rosas o controle sobre 

Montevidéu, através da incorporação do Uruguai à Confederação Argentina, e o 

controle sobre o Paraguai, o que em termos territoriais se assemelhava ao antigo Vice-

Reino do Rio da Prata4 (Soares, 1955; Bandeira, 2012). Rosas tinha opositores mesmo 

na Confederação Argentina, principalmente nas províncias do interior (sobretudo em 

Entre Rios e Corrientes), que questionavam o monopólio do porto exercido por Buenos 

Aires, sua apropriação excludente das rendas do comércio e seu bloqueio dos rios da 

Bacia.  

Enquanto isso, do outro lado da fronteira uruguaia, o Império do Brasil 

enfrentava desde 1835 a Revolta Farroupilha, na qual havia sido declarada a 

independência da Província de Rio Grande de São Pedro56. Era fundamental ao Império 

vencer os farrapos, pois sabia-se que as ligações dessa província com os países 

platinos7representava uma séria ameaça à integridade da última monarquia da região. A 

Província de São Pedro era “ao mesmo tempo essencial à segurança do Império e sua 

maior fonte de preocupação” (Costa, 1996, p. 48), já queenquanto independente, a 

República Rio-Grandense abria várias possibilidades de alianças: poderia unir-se a 

Entre Rios, Corrientes e Uruguai, para enfrentar Rosas em Buenos Aires; poderia unir-

se apenas ao Uruguai, e assegurar a independência de Montevidéu e do Paraguai contra 

a Confederação Argentina; e mesmo que não se unisse a outro país, serviria como mais 

                                                           
4O Vice-Reino do Rio da Prata foi o último vice-reino criado pelo império espanhol, e seu território 
abarcava os territórios que atualmente são a Argentina, as Ilhas Malvinas, o Uruguai, o Paraguai, a 
Bolívia, parte do sul do Brasil, do norte do Chile e do sudeste do Peru. 
5Atualmente nominado Rio Grande do Sul. 
6Segundo Flores (2010, p. 15), a República gaúcha chegou a ter “seis ministérios, serviço de correio, 
serviço de polícia, exército organizado, tribunal eclesiástico, seis tratados com o exterior, leis e decretos 
próprios publicados no jornal O Povo, espécie de órgão oficial do governo republicano”. 
7ARevolta Farroupilha foi um acontecimento bastante relevante para o decorrer da Guerra Grande, já que 
o apoio dos farroupilhas vinha não apenas de interesses e relações pessoais fronteiriços, mas de estratégia 
de guerra de uma nova república que lutava por sua independência. Nesse sentido as alianças ao longo 
dos conflitos foram alteradas diversas vezes, em lentos processos de construção de estratégias que nem 
sempre culminavam em posições muito coerentes. Até 1839, ano da declaração de guerra que marca o 
início da Guerra Grande, pode-se dizer que nesse complexo emaranhado de acertos, por linhas gerais os 
farroupilhas mantinham relações preferencialmente com blancos uruguaios e federales argentinos 
(Guazzelli, 2010), enquanto FructuosoRivera procurava manter boas relações com o Império. 
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um Estado-tampão a proteger a Argentina dos propósitos imperialistas brasileiros. 

“Visto sob qualquer ângulo, um Rio Grande do Sul independente significaria um Brasil 

mais fraco" (Leitman, 1979, p. 52). 

Percebe-se assim que havia nesse contexto de conflitos uma similitude entre os 

processos pelos quais passavam a Província brasileira contra o Império na Revolta 

Farroupilha, o Uruguai e a Confederação Argentina, em que os grupos políticos se 

seccionavam, tendo o federalismo como pano de fundo para as sublevações que 

ocorriam decorrentes do próprio processo de formação dos Estados platinos. Na fluidez 

da fronteira uruguaia com o Império do Brasil, a rivalidade entre colorados e blancos 

encontrou a rivalidade entre farroupilhas e imperiais, assim como relacionaram-se aos 

rivais unitariosefederales na Confederação Argentina. As facções contrárias em cada 

país sul-americano envolvido tinham interesses convergentes com as facções dos países 

vizinhos, assim como as relações pessoais, econômicas e políticas extrapolavam as 

fronteiras de cada país, de modo a formar um complexo emaranhado de frouxas 

alianças. 

A fronteira brasileira da Província de São Pedro com o Uruguai demonstrava 

não apenas uma oposição entre dois países, sobretudo a partir da independência 

uruguaia, mas também uma continuidade, construída pelos anos de avanço luso-

brasileiro sobre aquele território desde os tempos coloniais, que resultava nas várias 

propriedades que os brasileiros detinham no Uruguai. Além disso, como essa fronteira 

não ficou definida na criação do Estado uruguaio em 1828, era uma fronteira 

“manejada” conforme as relações, os recursos, os interesses, tanto dos sujeitos, quanto 

dos Estados (Flores, 2014). Percebe-se assim que o espaço, e especificamente esse 

espaço fronteiriço, assim como toda a região platina que abarca este estudo, possui uma 

“inércia dinâmica”, ou seja, ao mesmo tempo que em que reproduz a estrutura global e 

os processos históricos que lhe originou, ele se impõe como uma mediação 

indispensável aos processos sociais que vierem posteriormente, às vezes até alterando o 

objetivo inercial ou lhe conferindo uma orientação particular (Santos, 2004).  

Então por mais que o Império estivesse evitando se envolverna Guerra Grande 

devido a seus próprios conflitos internos (tanto a Farroupilha que terminou em 1845 

quanto a revolta praieira em Pernambuco que começou em 1848 e só foi encerrada em 

1850), os grandes proprietários de terras gaúchos, que como em nenhuma outra parte do 

país eram também os chefes militares, forçariam a ação do Império na região. Alguns 
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desses chefes foram os mesmos que haviam declarado a independência da província, 

mas que terminada a revolta em um grande acordo com o governo imperial, declarariam 

apoio ao Império contra Rosas, e consequentemente contra Oribetambém.Até porque 

suas propriedades no Uruguai vinham sendo ameaçadas pela Guerra Grande e mesmo 

pela abolição da escravidão uruguaia que lhe fizera buscar às pressas seus escravos do 

outro lado da fronteira8. 

Nesse final dos anos 1840, o Império viu ainda a França e a Inglaterra se 

retirando do Prata ao fracassarem na tentativa de derrotar Rosas e manter a livre 

navegação na Bacia. Cinco missões foram tentadas pelos dois países europeus, desde 

1845 até 1849, com esquadras anglo-francesas rompendo bloqueios rosistas e 

bloqueando todos os portos da Bacia do Prata, com a exceção de Montevidéu. Mas 

fracassadas essas missões, os europeus fizeram acordo com Rosas, tendo que aceitar em 

boa medida as condições impostas por ele (Bandeira, 2012). A principal consequência 

desses acordos foi que a França foi gradativamente retirando o apoio militar e financeiro 

que vinha oferecendo aos colorados uruguaios, o que tornava Montevidéu ainda mais 

vulnerável a sucumbir às forças de Oribe e Rosas. Assim, fracassadas as missões 

europeias de pacificação, a esperança de tirar Rosas do poder recaía toda sobre o 

Império do Brasil.  

Isso porque pacificado seu território, o Brasil seria nos anos 1850 uma das 

unidades políticas mais estáveis nesse tabuleiro regional (Doratioto, 2002), 

caracterizando essa década comouma fase em que o Império estava mais estável 

internamente e podia voltar-se para fora, num projeto civilizatório que o afirmasse como 

um “competidor/parceiro” das potências europeias na busca por se tornar um Império 

regional, mesmo que subordinado ao “polo dominante capitalista das relações 

internacionais” (Salles, 1990, p. 49). Um dos acontecimentos determinantes para o 

início da intervenção imperial na Guerra Grande foi o que ficou conhecido como 

“califórnias de Chico Pedro”, que foram incursões armadas que os estancieiros de São 

Pedro, por conta própria, realizaram para tomar na base da força as reses e escravos que 

                                                           
8 Com o sitio a Montevidéu em 1843, o Uruguai se dividia em dois governos: o governo da Defensa, 
sitiado e liderado por Rivera, e o governo de Cerrito, que tinha Oribe como presidente. Oribe dominava o 
interior do Uruguai, na região de campanha, e uma das principais orientações de seu governo era 
estabelecer o princípio de autoridade e defender a campanha da penetração brasileira (Devoto; Devoto, 
1971). A escravidão foi abolida pelo governo da Defensa em 1842, e pelo de Cerrito em 1846, das quais 
os rio-grandenses tiveram de fugir para garantir a propriedade de seus escravos. Em 1848, Oribe fechou a 
fronteira proibindo a passagem de tropas de gado para a Província de São Pedro, com vistas a garantir a 
produção de charque pelos saladeiros uruguaios (Vargas, 2013). 
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acreditavam que lhes era de direito no Uruguai. Várias reclamações chegavam ao 

governo imperial, tanto por parte dos gaúchos quanto por parte dos uruguaios9. 

Segundo Vargas (2013. p. 307), enquanto as reclamações de saques e agressões 

eram feitas por proprietários gaúchos menos prestigiados na região, o Império conseguia 

manter o controle do clima de insatisfação, mas quando famílias importantes dessa elite 

rio-grandense passaram a ser atacadas, “as retaliações tomaram proporções 

irreversíveis”. Assim, as “califórnias” no Uruguai ocorreram entre 1849 e 1850, e 

participavam não apenas os rio-grandenses, como também os uruguaios e argentinos 

refugiados na Província.Entre março e abril de 1849, teriam passado seis tropas de cerca 

de 1.000 cabeças de gado cada, segundo denúncia do Coronel blanco Diego Lamas 

(Flores, 2014). Um dos principais líderes das califórnias foi Francisco Pedro de Abreu, 

que também conhecido por Chico Pedro, tinha o título de Barão de Jacuí10. Em 

dezembro de 1849, o Barão de Jacuí se declarava como chefe dessas incursões, e o fez 

através da seguinte proclamação: 

Brasileiros! – É tempo de correr às armas e despertar o letargo em que 
jazeis. Uma série não interrompida de fatos horrorosos, que têm 
cometido esses selvagens invasores no Estado limítrofe para com 
nossos patrícios e propriedades, não vos são ocultos; e reconhecendo o 
vosso valor e patriotismo, o Chefe que firma vos convida a reunir-vos 
ao ponto marcado, e destarte salvarmos a Honra Nacional e as nossas 
propriedades extorquidas; e creio que não sereis indiferentes a este 
sagrado dever. 
Brasileiros! Marchemos em socorro de nossos irmãos, ali 
mostraremos que somos dignos das bênçãos da Pátria. 
Orientais! Vós que emigrastes para um país hospitaleiro, ajudai a 
libertar vossa pátria desses assassinos degoladores, que têm manchado 
a vossa história de Independência com atos os mais atrozes, que 
jamais foram vistos em todo o orbe; contai com a proteção de Deus 
das vitórias, e se venceres a esse inimigo comum, a pátria vos será 
grata.  
Viva a Nação Brasileira. Viva S.M.I. Viva a Constituição do Império!  
Quartel General em marcha, 26 de dezembro de 1849. 
Francisco Pedro de Abreu, Comandante em chefe.  
(Reproduzido por Franco, 2006, p. 29) 
 

                                                           
9Sobre as ações da Legação do Uruguai no Brasil relativas àtemática escravista, no período em que 
Andrés Lamas esteve à frente da referida representaçãooriental na Corte imperial, ver Lima, 2016. 
10Título que recebeu logo após o fim da Revolta Farroupilha. Chico Pedro lutou contra os farrapos, e foi o 
líder militar responsável pelo ataque de Porongos, a polêmica batalha final daquela Guerra. Apósoacordo 
de paz, dedicou-se à criação e ao comércio de gados, apesar de já fazê-lo durante a guerra. Possuía várias 
estâncias na fronteira, tanto do lado brasileiro quanto do uruguaio. Em outubro de 1849, já se fazia 
denúncias de que o Barão de Jacuí estaria organizando saques e transportes de gado, trazendo-os do 
território oriental para a Província de São Pedro, o que o governo de Oribe havia proibido (Franco, 2006). 
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Na Província de Rio Grande de São Pedro, portanto, a guerra aos 

blancosuruguaios estava declarada. Para o Império, estava em jogo os interesses 

econômicos da elite gaúcha, a liberdade de navegação nos rios da Bacia platina, e a 

derrota de Oribe e Rosas na Guerra Grande. O Império entraria na Guerra utilizando não 

apenas os meios coercitivos em sua busca pela hegemonia regional, como também os 

meios financeiros como instrumentos de poder. Apesar de seu crescente endividamento 

externo (já havia contraído seis empréstimos desde que se declarou independente em 

1822), o Império passou a apoiar Montevidéu financeira e militarmente desde que a 

França começou a se retirar do conflito, de modo a impedir que os blancos uruguaios 

vencessem a Guerra Grande e favorecessem o projeto de Rosas de incorporação do país 

ao território argentino.  

As ações financeiras imperiais se fizeram através de Irineu Evangelista de 

Souza, futuro Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá. Seriam fornecidas quantias 

menores que as enviadas pela França, para apenas suprir suas reduções. Começou com o 

acordo secreto de 6 de setembro de 1850, em que o Império, o Uruguai e Irineu 

acordaram que seriam fornecidos mensalmente a Montevidéu um auxílio de 18 mil 

pesos fortes por treze meses, com juros de 6% e garantias nas receitas fiscais da 

República Oriental, quando se restabelecesse a ordem (Almeida, 2005). Depois disso, a 

nova redução do aporte francês e mesmo a sua extinção no ano seguinte foram 

substituídos pelo subsídio brasileiro. Pretendendo uma ação ofensiva na guerra, o 

Império aceitou o pedido uruguaio de 60 mil patacões mensais por um ano, e um crédito 

imediato de 138 mil patacões, concretizado através do tratado de 12 de outubro de 1851, 

com juros de 6% ao ano, e em contrapartida o Uruguai reconhecia a dívida contraída 

com o Brasil em 1850, que já alcançava 288.791 pesos fortes (Souza, 2013). 

Esse tratado de 12 de outubro foi apenas um dos quatro tratados assinados nessa 

data consolidaram a dependência da antiga Província Cisplatina11 ao capital brasileiro, 

assim como garantiram a supremacia geopolítica do Império sobre aquele 

território.Nesses tratados, também se acordou que o Império do Brasil estaria 

comprometido a intervir no Uruguai em caso de conflitos internos; garantiu-se a livre 

navegação no rio Uruguai e seus afluentes, e ambos os países concordaram em não dar 

asilo a criminosos, prestando-se à extradição recíproca. Além disso, o Uruguai, já tendo 

                                                           
11Província Cisplatina foi o nome que o território uruguaio antes de sua independência, quando foi 
anexado ao território brasileiro no período entre 1821 e 1828. 
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abolido a escravidão para integrar esses homens em seus exércitos, se comprometia a 

devolver ao Brasil seus escravos fugidos. E o Tratado de Limites, definia finalmente os 

limites dos dois países, dando ao Brasil a posse exclusiva da navegação da Lagoa Mirim 

e Rio Jaguarão. 

O apoio financeiro do Império se estendeu também às províncias argentinas 

contra Rosas, tendo como principal líder General Urquiza. Pelo convênio de 21 de 

novembro de 1851 foi firmada uma aliança contra Rosas com Urquiza, representante de 

Entre Ríos e Corrientes. Nele o Império acordou fornecer 100 mil patacões por dez 

meses, garantidos pela hipoteca das rendas e terrenos de propriedades públicas da 

Confederação. Além disso, seriam fornecidos pelo Império quatro mil homens com 

armamentos e munições de guerra além de dezessete navios (Souza, 2013). Com todas 

essas alianças lideradas pelo Brasil, Rosas foi derrotado na Batalha de Monte Caseros 

em 1852. Entretanto, persistiram os conflitos entre os dois partidos argentinos, que 

culminaram na separação de Buenos Aires da Confederação Argentina, de modo que a 

capital desta a partir de então seria Santa Fé. Já o Uruguai, terminara a guerra 

economicamente arrasado, e quase como um protetorado brasileiro, depois dos Tratados 

de 1851. Assim, apenas o Império do Brasil saiu consolidado enquanto Estado e país 

dominante da região após a Guerra Grande e a queda de Rosas.  

 

 

3 - Moeda, dívida pública e a Guerra do Paraguai 

 

Nenhuma paz pode ser conquistada através da guerra, porque sempre haverá um 

derrotado que cedo ou tarde buscará lutar pelo que lhe foi tirado (Fiori, 2017). Se o 

Império venceu a Guerra derrotando Rosas e mantendo no Uruguai um Presidente que 

trabalhasse a seu favor, o Uruguai, segundo as palavras de Moniz Bandeira, tornou-se 

um “mero protetorado do Brasil”: 30% de seu território pertencia aos brasileiros, a 

produção nacional fora reduzida no fim da guerra a 10% do que era antes, e a dívida 

externa chegara a 26 milhões de pesos, com os recursos públicos hipotecados (Bandeira, 

2012, p. 147). Fica claro assim que partiria do Uruguai o fim do armistício após a 

Guerra Grande, já que o conflito lhe legara uma grande instabilidade política que levaria 

a mais um golpe de Estado, apoiado pelo Império.  
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Diante da situação de seu país, o Presidente uruguaio Juan Francisco Giró, que 

assumiu o governo em 1 de março de 1853, tentava por um lado conciliar blancos e 

colorados, e por outro, retomar o controle das finanças do Estado, pretendendo retomar 

a administração das rendas aduaneiras que até então estava sob as mãos de uma 

sociedade mista formada por credores e representantes do governo (Bandeira, 2012). 

Mas o Império não aceitaria tal situação, e ameaçou retirar os subsídios que fornecia ao 

país, levando os colorados a se organizarem contra Giró. O Presidente pediu auxílio 

novamente às potências estrangeiras, Inglaterra e França, e também ao Império, para 

evitar mais um golpe de Estado, mas quando o Brasil interviu, já foi para consumar o 

golpe colorado. Segundo um dos Tratados de 1851, ficara o Império comprometido a 

intervir no país vizinho caso fosse solicitado, e assim foi feito em maio de 1854, quando 

cinco mil homens do exército brasileiro entraram em Montevidéu (Lynch, 1991).  

Os custos dessa intervenção ficariam por conta dos uruguaios, aumentando ainda 

mais a dívida daquele país. Posteriormente, a República Oriental do Uruguai tomou 

com Mauá empréstimos de 45 mil pesos em 1852 e 84 mil pesos em 1853, 

comprometendo para o pagamento dessas dívidas 20 mil pesos por mês das alfândegas 

orientais além do subsídio brasileiro (Almeida, 2005). No ano de 1854 os subsídios 

mensais foram aumentados para 60 mil pesos. Durante todo o ano de 1854, os 

pagamentos autorizados do Império ao Uruguai somaram 720.000 patacões, o que 

representou 1,8% das exportações brasileiras naquele ano. E por fim, o Uruguai recebeu 

em 1858 110 mil patacões através de um novo empréstimo, com juros de 6%, para 

serem gastos com “despesas futuras da Repartição da Guerra, Marinha, Estrangeiros e 

Governo” (Almeida, 2005, p. 208). Já a Confederação Argentina, recebeu em 1857 mais 

um empréstimo de 314 mil patacões. Enquanto credor, a dívida do Uruguai, Entre Ríos 

e Corrientes chegava em 1860 a 6.719:994$919, incluídos os juros, o que representava 

aproximadamente 6,3% do valor das exportações brasileiras naquele ano (Carreira, 

1889). Todos os empréstimos feitos aos países vizinhos eram controlados 

detalhadamente pela chancelaria do Império, autorizados, e votados sob a forma de lei, 

além de se ter de prestar contas todos os anos para a Assembleia Legislativa.  

Uma das questões importantes e intrigantes nesses dados apresentados pelos 

trabalhos de Almeida (2005) e Souza (2013), é que as unidades monetárias desses 

empréstimos aparecem ora como pesos fortes, ora como patacões. Com que moeda a 

França pagava os subsídios ao Uruguai? E o Brasil, com que moeda fazia os 
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empréstimos, em pesos ou patacões? E com que moeda o Uruguai foi pagando sua 

dívida, posteriormente? E por que essas perguntas são importantes? Porque a moeda é 

um instrumento de poder, e a unidade monetária desses empréstimos e pagamentos 

podem indicar a capacidade de cada Estado impor sua moeda como meio de pagamento. 

No sistema interestatal capitalista, o país que tem a moeda de referência mundial pode 

ter déficits na própria balança de pagamentos praticamente de qualquer tamanho, e 

ainda determinar unilateralmente a taxa de juros mundial: porque ele emite a moeda 

com que paga suas dívidas, e força os demais países a fazerem transações consigo para 

conseguir a moeda necessária para o comércio mundial. Apenas dois países no mundo 

conquistaram essa vantagem: a Inglaterra e os Estados Unidos, que puderam através de 

suas moedas e suas dívidas públicas, coordenar a expansão capitalista, funcionando 

como as “locomotivas da economia mundial” (Crespo; Cardoso, 2010, p. 3).  

Neste sentido, a hierarquia das moedas expressa a hierarquia de poder dentro do 

sistema interestatal, e sabendo que a libra era a principal unidade monetária mundial no 

período em que se desenrolou a Diplomacia do Patacão, haveria alguma outra moeda 

importante nesse jogo regional de disputa por poder? O Império do Brasil teria 

conseguido, em alguma medida, colocar sua moeda em circulação nos países do 

Prata?Moniz Bandeira (2012)afirma que por conta desses empréstimos da Diplomacia 

do Patacão, o patacão teria se tornado moeda corrente em todos os países do Prata.  

Outro personagem importante para responder essas questões seria o Barão de Mauá, 

principal agente financeiro da Diplomacia do Patacão, que possuía uma casa comercial 

em Montevidéu estabelecida em 1856, e pôde transformá-la em um banco de depósito e 

desconto com poder de emissão no ano seguinte, chamando-o de Banco Mauá & Cia. 

Esse banco teria sucursais também em Rosário e Córdoba na Confederação Argentina, e 

na Província brasileira de São Pedro do Rio Grande do Sul(Guimarães, 1997). Em 

Rosário, o Banco Mauá teria substituídoo Banco Nacional da Confederação, que 

fechado em 1854, havia transferido suas atividades ao agente financeiro José de 

Buschental12, e depois ao Mauá, do qual Buschental se tornou sócio. Assim, o estudo de 

um processo como a Diplomacia do Patacão, desde sua constituição geopolítica até a 

monetária, que ocorre em um espaço geográfico específico, pode trazer contribuições 
                                                           
12José Buschental nasceu em Estrasburgo, e fez carreira como especulador e financista no Brasil, na 
Espanha, Argentina e Uruguai. Casou-se com Maria da Glória Pereira de Castro (sobrinha da Marquesa 
de Santos) em 1831. Foi prestamista tanto do Estado uruguaio quanto da Confederação Argentina. Em 
1855, foi o enviado de Urquiza para negociar acordos com a Corte no Rio de Janeiro (Barroso, 1949; 
Barrera, 2013). 
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aos conhecimentos sobre a própria formação dos Estados sul-americanos dessa região 

platina e fomentar o debate acerca da guerra e da dívida nesses processos.   

Se o envolvimento do Império do Brasil na Guerra Grande e a derrota de Rosas 

marcam o início do período de crescimento e fortalecimento do poder imperial na região 

platina, com a Guerra do Paraguai na década seguinte ocorre o auge e declínio da 

hegemonia brasileira no Prata. Esse foi o maior e mais sanguinário conflito armado da 

América do Sul. Ocorreu em uma fase do capitalismo mundial em que era maior a 

exigência para consolidação de estados fortes e unificados, e de certa forma refletiu esse 

contexto, principalmente no caso argentino. A fase anterior à guerra já era para Buenos 

Aires e Confederação Argentina bastante conturbada, pois a guerra civil pela unificação 

do território só terminaria com a Batalha de Pavón, em 17 de setembro de 1861. A 

reunificação trouxe também uma convergência entre os interesses do governo argentino 

(no papel do Presidente Bartolomé Mitre) e do Império Brasileiro: a queda do governo 

blanco no Uruguai, que vinha sendo liderado pelo presidente Bernardo Berro. 

O presidente uruguaio buscava “enfraquecer a hegemonia imperial” no seu país 

não renovando o Tratado de Comércio e Navegação de 1851, eliminando os privilégios 

ao comércio brasileiro e suprimindo as garantias dos pagamentos das dívidas com o 

Império. Também começou a cobrar pagamentos pelas reses que saíam do Uruguai para 

as charqueadas no Rio Grande do Sul (Doratioto, 2002, p. 45). Por outro lado, o porto 

de Montevidéu nas mãos de um governo blanco servia de alternativa ao de Buenos 

Aires, inclinando a maioria dos federalistas argentinos do interior a procurar apoio no 

governo blanco uruguaio. Essa associação dificultava o controle dos porteños sobre os 

caudillos federalistas que governavam as províncias argentinas. Desta forma, Berro se 

indispôs tanto com Buenos Aires quanto com o Império, vendo estes dois Estados 

vantagens na derrubada do presidente uruguaio, que foi buscar apoio no Paraguai. 

Enquanto isso, Francisco Solano López, presidente do Paraguai, temia uma 

eventual unificação argentina liderada por Buenos Aires, já que suspeitava que essa 

situação resultaria num ataque ao Paraguai. Então os interesses de López convergiam 

com os de Berro: o Paraguai necessitava do acesso ao Atlântico através da bacia platina, 

e a Montevidéu interessava as atividades comerciais paraguaias em seu porto. A aliança 

entre Paraguai e os blancos uruguaios estava feita: “O Uruguai tinha os portos. O 

Paraguai, as armas” (Bandeira, 2012, p. 227). A guerra começou com mais uma guerra 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A Diplomacia do Patacão e os conflitos platinos: estudos preliminares e apontamentos 

teóricos 

 

 

14 

civil uruguaia, em que Venâncio Flores, do partido colorado, obteve o apoio de Buenos 

Aires para invadir o Uruguai em abril de 1863.  

O Império ainda se mantinha oficialmente neutro, mas orientava os gaúchos a 

apoiarem Flores (Bandeira, 2012).Segundo Francisco Doratioto (2002), existe uma farta 

documentação que demonstra não apenas que o Império não queria uma guerra contra o 

Paraguai, como que suas reais intenções em intervir no Uruguai eram impedir que 

Montevidéu rompesse a dependência que seu país possuía com o Império. Na disputa 

regional por poder, o Império era o que queria impor obediência ao Uruguai, que por 

sua vez buscava libertar-se do Brasil mesmo que se mantivesse submetido ao poderio 

britânico com quem, esse sim, nem o Uruguai e nem o Império13 poderiam competir.O 

conflito culminou na derrota dos blancospara os colorados, no cerco a Paysandu que 

iniciou em fins de 1863. Apesar disso, em Montevidéu os blancosresistiram mais tempo 

com Aguirre assumindo como Presidente provisório. Aguirre protestava contra o 

Império mandando queimar em praça pública os Tratados de 12 de outubro de 1851, ao 

mesmo tempo em que pedia um empréstimo de 500 mil patacões ao Banco Mauá e ao 

Banco Comercial (Bandeira, 2012). Mauá sabia que a guerra seria péssima para seus 

bancos e por isso era contra o apoio do Império a Flores; preferia que o governo 

brasileiro mantivesse a neutralidade.  

López atacou o Brasil após um ataque brasileiro à Vila de Melo no Uruguai, em 

outubro de 1864. Mesmo sem declarar guerra oficialmente, o Império já entrara nela de 

fato, decidindo entre agosto e setembro daquele ano que o objetivo era, a partir de então, 

destituir o governo uruguaio (Doratioto, 2002). Em novembro, o Paraguai apoderou-se 

do buque brasileiro Marquês de Olinda em Assunção, e no mês seguinte invadiu a 

província de Mato Grosso e ocupou a cidade de Corumbá, área estratégica para que o 

Paraguai conseguisse acesso ao Pacífico passando por Bolívia e Peru. Enquanto isso, 

Império, colorados e as forças de Mitre avançavam no Uruguai, conseguindo colocar 

Venâncio Flores na presidência. Em abril de 1865 forças do Paraguai também 

invadiram a província argentina de Corrientes, para através desse acesso atacar as tropas 

                                                           
13 Àquele tempo ainda, o Império enfrentava o rompimento das relações diplomáticas com a Inglaterra, 
por não ter aceitado o acordo que traria vantagens ao comércio inglês, no que ficou conhecido como a 
“Questão Christie”. Nessa ocasião, o poderio naval britânico vinha sendo utilizado para pressionar o 
governo brasileiro, inclusive bloqueando a capturando navios na costa do Rio de Janeiro. O governo 
imperial vinha tentando evitar acordos com as nações mais poderosas que lhe travassem seus verdadeiros 
interesses, decisão essa, que segundo Bandeira (2012), seguiu firme até o final dos anos 1880. O Império 
mesmo submetido às finanças inglesas e delas dependente, nem por isso se tornava um instrumento 
facilmente manejável pela grande potência. 
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brasileiras localizadas no Uruguai. López tentava aproveitar-se da longa guerra civil 

argentina inclinando para sua causa alguns caudillos argentinos; em especial imaginava 

contar com o apoio de Urquiza, apoio que não se concretizou. Em 1º de maio de 1865, 

Império do Brasil, República Argentina e a República Oriental do Uruguai assinaram o 

Tratado da Tríplice Aliança contra o Paraguai, e contra o próprio Solano López.  

O Império seguiu durante a Guerra do Paraguai a financiar tanto o Uruguai 

quanto a República Argentina. Em 8 de maio de 1865, em uma Convenção em Buenos 

Aires com a República Oriental do Uruguai, acordou-se que o Império emprestaria mais 

600.000 pesos fortes aos uruguaios “para fardar, armar e custear pelo menos 4 a 5 mil 

homens que devem marchar contra o atual presidente do Paraguai, segundo o Tratado de 

Aliança” (Almeida, 2005, p. 209). Meses mais tarde, protocolaram que assim que o 

Uruguai recebesse um empréstimo externo de outro país pagaria de uma vez todos os 

juros e capital desse empréstimo brasileiro, e que se recebesse qualquer quantia do 

Paraguai, esta deveria ser entregue ao Brasil. Em novembro, nestas mesmas condições, 

negociaram mais 200.000 pesos fortes ao Uruguai divididos em quatro letras de 50 mil 

cada uma. Já com a República Argentina, acertou-se no mesmo ano que seriam 

emprestados 1 milhão de patacões, o que se repetiu em 1866 com o contrato de 1º de 

fevereiro, o último da “Diplomacia dos Patacões” (Almeida, 2005). 

O fim da Guerra do Paraguai em 1º de março de 1870 mostraria alguns dos 

resultados dos processos de construção de Estados pelos quais passavam os países do 

Prata. O Império do Brasil por um lado teve nessa guerra o apogeu de sua força militar e 

de sua capacidade diplomática. Na população, o entusiasmo patriótico criado com a 

identificação de um inimigo comum, que uniu voluntários de todo o país para guerrear 

no Prata, ajudou a criar a identidade nacional que o processo independentista não 

desenvolvera. Entretanto, no plano político a guerra favoreceu a ascensão de uma força 

militar, republicana e progressista, que defendia inclusive o fim da escravidão, elevando 

os ânimos em torno das contradições em que se encontrava o Estado monárquico 

brasileiro (Carvalho, 2012; Doratioto, 2002). Além disso, por conta de uma guerra cujo 

cenário era distante e muito complicado em matéria logística, o Império ia 

enfraquecendo-se também ao ter de enfrentar enormes despesas que acabaram por 

liquidar até mesmo seu sistema bancário. 

Neste sentido, houve ainda outro agravante: segundo Almeida (2005) o Império 

foi bastante “condescendente” enquanto credor. Enquanto devedor, a cada empréstimo 
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que tomava mais amarrado a espiral do endividamento ficava, assim como ocorria 

enquanto credor, em que a cada empréstimo dado aos países vizinhos mais dependentes 

do capital brasileiro eles ficavam. É neste sentido que Paulo Roberto de Almeida chama 

a atenção para as “limitações intrínsecas” que tinha essa “política de poder” imperial, 

pois ao mesmo tempo que permitiu ao Império exercer a hegemonia no plano regional 

da Bacia do Prata, tornou-o dependente de seguir despendendo recursos em projetos que 

dificilmente trariam retornos econômicos. A capacidade de o governo brasileiro e seu 

maior banqueiro imporem o pagamento das dívidas era pequena e arriscada demais para 

valer a pena. Tanto é assim, que a forma que o Brasil encontrou de receber os 

empréstimos que fizera ao Uruguai foi através de obras de mútuo interesse no Rio 

Jaguarão, acordo realizado apenas em 1918. Para Mauá, que viu seu império particular 

desmoronar junto ao desmoronamento da hegemonia brasileira, “a maldita guerra seria a 

ruína do vencedor e a destruição do vencido” (Almeida, 2005; Bandeira, 2012, p. 257). 

 

 

Considerações finais 

 

Do ponto de vista do jogo de poder através da guerra e da dívida, e centrando 

nossa análise no papel de credor assumido pelo Império do Brasil no papel de Mauá a 

partir da Guerra Grande, este trabalho de cunho ensaístico procurou apresentar a 

Diplomacia do Patacão através de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, e a partir de 

algumas concepções teóricas apresentadas, levantar questões sobre esse papel 

desempenhado pelo Brasil durante os conflitos geopolíticos da região platina no século 

XIX: o papel de credor. Nesse sentido, e a partir da análise que desenvolvemos até aqui, 

pode-se formular perguntas como: de que forma o contexto da Guerra Grande e a 

inserção do Império do Brasil nesse conflito oportunizou ao país exercer o papel de 

credor aos Estados que foram seus aliados nesses conflitos geopolíticos? Teria sido o 

patacão uma moeda de circulação regional que exprimia o poder brasileiro na forma 

monetária? Em que unidade monetária os empréstimos eram feitos pelo Império, e em 

que unidade eram pagos? Teriam sido os empréstimos brasileiros uma estratégia 

deliberada de poder mais do que uma contingência do momento? E, for fim, o problema 

fundamental é: como o Império do Brasil utilizou a dívida pública como instrumento de 

poder, montando seu próprio espaço de supremacia política e financeira na Bacia do 
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Prata (ainda que dentro do espaço de supremacia europeia) e conciliou então o papel de 

credor na região, com o papel de devedor no sistema mundial? 

O papel geopolítico do Império do Brasil nesta região permite perceber que 

apesar de submissos às políticas e finanças europeias, os países do Prata possuíam seu 

próprio jogo de disputa de poder, com interesses específicos e intrínsecos a essa região, 

que pouco ou nada tinham a ver com as potências europeias, muitas vezes fugindo ao 

controle destas. Ou seja, era um jogo regional de poder subordinado ao jogo de poder 

global, subordinado à Inglaterra, mas que nem por isso era absolutamente controlado 

por ela. A pesquisa a que me proponho, para a qual pesquisas documentais já vêm sendo 

feitas, e da qual este trabalho representa uma síntese de ideias preliminares, pode 

contribuir para diversas áreas do conhecimento ao trazer uma perspectiva distinta para 

compreensão dos fenômenos estudados, visto que busca na interdisciplinaridade o maior 

conhecimento de seu objeto de análise.Colocando mais perguntas do que respostas, 

esperamos que este trabalho cumpra o objetivo de instigar discussões sobre o tema, de 

modo a contribuir para o desenvolvimento da tese a que me proponho, e deste modo 

contribuir para a construção do conhecimento acerca de um importante aspecto da 

história do Brasil Império. 
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