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Resumo: Este trabalho apresenta resultados preliminares do projeto de pesquisa “A Diplomacia 
do Patacão: guerra, dívida e poder na Bacia do Rio da Prata (1850-1866)”2. O objetivo da 
pesquisa é investigar os empréstimos financeiros realizados pelo Império do Brasil aos seus 
aliados na região da Bacia do Rio da Prata durante os conflitos geopolíticos ocorridos no século 
XIX, partindo de uma abordagem interdisciplinar que congrega História Econômica e Economia 
Política Internacional. Essas ações financeiras do Império do Brasil, conhecidas como 
“Diplomacia do Patacão”, ocorreram a partir de 1850, durante a Guerra Grande, até pelo menos 
1866, em meio a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Os capitais foram destinados a 
unidades territoriais dentro dos espaços que hoje conhecemos por Uruguai e Argentina, 
inicialmente com a intermediação de Irineu Evangelista de Souza (futuro Visconde de Mauá). 
Para tanto, utiliza-se fontes documentais e bibliográficas. 
 
 
Introdução 

 

Depois de 11 anos de iniciada a Guerra Grande (1839-1852) no país vizinho, o Império do 

Brasil, ainda incerto quanto a sua preparação para envolvimento direto no conflito, decidiu em 

1850 apoiar Montevidéu financeiramente para manter a cidade resistindo ao cerco que Manuel 

Oribe lhe fazia. O Uruguai estava dividido em dois estados: o da Defensa, em Montevidéu, 

liderado por Rivera, do partido colorado, e o de Cerrito, liderado por Oribe, do partido blanco, 

que ocupava o interior do país. Juan Manuel de Rosas, do outro lado do Prata, em Buenos Aires, 

apoiava Oribe. A preocupação do governo imperial era que se Oribe vencesse o conflito, o 

Uruguai se tornaria uma base de operações rosista em uma guerra que se sabia que em algum 

momento seria declarada. Era fundamental para o Império que Montevidéu resistisse. Não poderia 

haver margem para que Rosas reincorporasse o Paraguai e o Uruguai como refazendo o Vice-

Reino do Rio da Prata, ou mesmo que controlasse os dois principais portos da entrada da Bacia, 

o que acreditava-se ser sua intenção. 

Desde 1848, a França vinha prestando um subsídio financeiro mensal a Montevidéu, de 

40.000 pesos, o que foi oferecido após o fim do bloqueio que o país europeu fazia ao Porto de 

Buenos Aires. Essa era a principal renda da cidade sitiada. Com a expectativa do fim desses 

subsídios, Andrés Lamas, Ministro Plenipotenciário e Enviado Extraordinário do Uruguai ao 

Brasil, passou a pressionar o Império por uma intervenção clara. Entretanto, o Império seguia 

criando estratégias e buscando ganhar tempo. Paulino José Soares de Souza, Secretário de Estado 
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dos Negócios Estrangeiros do Império, chamou Irineu Evangelista de Souza, e acordaram suprir 

o fim dos subsídios franceses. O Império assumiria esses pagamentos, através de Irineu. Assim, 

no dia 6 de setembro de 1850 foi celebrado secretamente um contrato assinado entre Império do 

Brasil e Uruguai, representados por Paulino José Soares de Souza e Andrés Lamas, e também 

pelo negociante da praça do Rio de Janeiro, Irineu Evangelista de Souza. 

Esse foi o início da “Diplomacia do Patacão”, que foi como ficou conhecida essa ação 

financeira do Brasil na região da Bacia do Rio da Prata. Iniciando pelo governo da Defensa, o que 

era um subsídio temporário foi se unindo à crescente dívida pública do Uruguai, e aumentando 

assim a necessidade de mais empréstimos públicos. Além disso, o Império estendeu ainda mais 

seus laços, emprestando capital também ao General Urquiza para a luta contra Rosas, e 

posteriormente para a Confederação Argentina, até meados da Guerra do Paraguai. Dessa relação, 

emergem diversos questionamentos: havia expectativa, por parte do Império, de quitação dessas 

dívidas, ou sua importância geopolítica superava a preocupação com seus pagamentos? Por que 

Irineu Evangelista de Souza arriscou capital e negócios nessa relação? Que vantagens o Império 

e seu principal banqueiro puderam tirar dessa situação? Quanto esses empréstimos representaram 

nos negócios de Mauá e na economia do governo imperial? Havia convergência ou contradição 

de interesses entre o Brasil e as potências europeias nessas ações? 

 

Conceitos e escalas de análise 

 

Os interesses do Império nessa região platina são de longa duração. As disputas dos 

europeus pelo controle dos rios da Bacia do Prata perpassaram todo o período colonial, e como a 

passagem entre o tempo passado e o tempo presente nunca é de total ruptura (BRAUDEL, 1987), 

contaminaram os Estados que nasciam nessa região no início do século XIX. Assim, o Império 

do Brasil já nasceu tendo anexado ao seu território um espaço que era anteriormente da metrópole 

espanhola, e teve que encarar logo em seus primeiros anos a Guerra da Cisplatina, que terminou 

com a independência do Uruguai. Mesmo o grande acontecimento que foi a independência do 

Brasil em 1822 também segue a mesma lógica: esse divisor de águas na história do Brasil é na 

verdade cheio de continuidades, como a própria permanência do príncipe português como 

Imperador brasileiro. A longa duração é, portanto, um dos conceitos que fundamenta este 

trabalho, aliado a ideia de espaço como instância social, da geografia crítica de Milton Santos3. 

Esses conceitos ajudam a compreender também os tão complexos conflitos entre os grupos que 

disputavam o poder nos espaços que hoje conhecemos por Uruguai e Argentina, ou mesmo no 
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Rio Grande do Sul, que por ser um espaço fronteiriço com essas regiões, acabava influenciando 

e sendo influenciado por essas disputas. 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 unitarios e federales na Confederação Argentina.  

Além das questões econômicas e geopolíticas, essas relações políticas e mesmo pessoais 

se tornam fundamentais para compreender a ação do Brasil no Prata. Por isso o estudo sobre a 

Diplomacia do Patacão está sendo pensado sob de escalas de análise. Na escala mais ampla, pode-

se perceber o movimento global de capital e a disputa mundial pelas rotas de comércio, as 

intervenções europeias nos conflitos platinos e a propagação da doutrina do livre comércio. 

Quando reduzimos um pouco a escala, olhamos especificamente para a região do Prata, e as 

unidades políticas que estão em processo de construção, que culminarão nos Estados Nacionais 

latino-americanos. E reduzindo ainda mais, será possível perceber o papel dos agentes que 

desenvolveram a Diplomacia do Patacão, os homens que como representantes de grupos políticos, 

construíram esse entrelaçado de interesses que determina e é determinado pelas demais escalas, 

numa relação dialética. 

Mauá aparece então como uma figura bastante interessante para a análise das três escalas. 

Sua participação no acordo de 1850 lhe abriu a porta para diversos empreendimentos na região 

platina, além de seguir intermediando as relações de empréstimos e subsídios aos aliados do 

Império. O negociante que inicia a ação financeira do Império do Brasil no papel de mero 

intermediário, é quem como negociante faz com que esses interesses regionais cheguem à Europa 

transformados em papeis4. O principal agente financeiro da Diplomacia do Patacão, chegou a 

estabelecer uma casa comercial em Montevidéu 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, 2012). Em Rosário, o 

Banco Mauá teria substituído o Banco Nacional da Confederação, que fechado em 1854, havia 

transferido suas atividades ao agente financeiro José de Buschental5, e depois ao Mauá, do qual 

Buschental se tornou sócio. A questão é que Irineu é um agente, e como tal pertencente à última 

e menor escala de análise que citamos, que estava representando os interesses do Estado brasileiro 
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(segunda escala), e fazia a ligação com os capitais ingleses, portanto, a maior escala de análise. 

Por isso Mauá nos parece um personagem tão interessante para analisar6.  

Outro personagem que possui destaque nesta análise, que é o Ministro Plenipotenciário e 

Enviado Extraordinário do Uruguai, Andrés Lamas. Tal Ministro escreveu vasta documentação 

sobre a necessidade que tinha Montevidéu de receber ajuda financeira do Império do Brasil, para 

que não sucumbisse ao poder de Oribe e Rosas, e parece ter sido peça fundamental para a 

construção dessa estratégia de intervenção brasileira. Em uma Memória datada de 26 de abril de 

1850, Andrés Lamas direcionava para o Senador Paulino José Soares de Souza, Ministro 

Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros do Brasil, uma compilação de “todo lo que era 

de su deber representar y proponer al Gobierno Imperial en la grave y urgente crisis en que se 

encuentran los negócios del país que representa” (LAMAS, 1850). A Memória começa 

argumentando que, uma intervenção do Brasil em quatro ou cinco anos antes do momento em que 

escrevia, poderia ter evitado a situação em que Montevidéu se encontrava. Mas naquele momento 

em que vivia, a guerra era “inevitável”, mesmo que o Império tentasse impedir, e mesmo que 

Rosas não tivesse capacidade naquele momento para empreender algo sério contra o Brasil. Para 

Lamas, então, o Império deveria “... prepararse a hacer la guerra con suceso, con economia de 

sangre y de dinero”, porque “sin estar preparados para una buena guerra, es imposible obtener 

una buena páz.. Si vis pacen, para bellum” (LAMAS, 1850).  

 

Crédito, dívida e moeda 

 

Lamas pedia a intervenção financeira do Império para conseguir aumentar a defesa de 

Montevidéu contratando uma legião de mercenários na Europa. Para isso, “que se le pide no es 

metal, sino puramente crédito”, ou seja, “el Brasil cambiaria apolizas de su deuda consolidada 

por títulos del empréstito Oriental del mismo interés, por alguna de las variadas formas en que 

esa operación podría verificarse”. O que importa nessa relação financeira estabelecida pelo 

Império, portanto, mais do que moeda, era o crédito. Tanto essa memória quanto o Contrato 

Secreto de 1850 conduzem a análise para a ideia de que os empréstimos não eram feitos em moeda 

metálica propriamente dita. Sabendo que a moeda mais do que meio de troca é uma unidade de 

conta, como postula a teoria cartal, uma dúvida sobre esses empréstimos era não apenas o meio 

com que eram feitos (se moeda ou papel, sendo a segunda hipótese a mais provável), mas que 

unidades de conta se utilizaria ao final para a cobrança dos débitos (até porque os dados que 

aparecem na bibliografia sobre o tema são de empréstimos ora em patacões, ora em pesos fortes). 
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Além disso, uma das “vantagens” das dívidas dos Estados é a possibilidade de pagamento com 

desconto em impostos. Um dos pesquisadores brasileiros que publicou sobre o tema, Paulo 

Roberto de Almeida (2002), considera que os empréstimos foram um “fracasso financeiro”. 

Talvez para Mauá, que parece ter tido grandes prejuízos financeiros com seu Banco nos países 

vizinhos, o termo seja cabível. Mas no que se refere ao Império, nos falta descobrir o quanto esse 

montante representa na economia do governo imperial, e quanto de vantagens comerciais, 

políticas e econômicas podemos estimar que o Império tenha tido com essa ação financeira. 

Devemos questionar a ideia de que toda dívida deve ser paga. A ação do Império na 

Diplomacia do Patacão deve ser vista não como uma “salvação” aos países vizinhos, mas como a 

busca pela garantia de que a manutenção de seus aliados no poder seria a garantia de seus próprios 

interesses. Até que ponto as vantagens tidas pelo Império com essas ações já não teriam feito os 

empréstimos “valerem a pena”? A questão, me parece, tem a ver também com a comparação do 

papel do Brasil como credor com qualquer Estado do centro do sistema interestatal capitalista. A 

capacidade de endividar países em sua própria moeda, de forma que a dívida pública apareça 

quase como que um imposto pago do devedor ao credor, e a garantia que os bancos e financistas 

que intermediam essas transações possuem pelos exércitos e outros meios coercitivos que 

possuem os Estados centrais, não são comparáveis à capacidade que o Brasil possuía no século 

XIX de impor o endividamento aos países platinos vizinhos. Por mais que o Império tenha 

conquistado diversas vantagens com os empréstimos que fez, sobretudo no Uruguai com os 

Tratados de 12 de outubro de 1851, sua moeda não era a de circulação mundial, não possuía um 

exército suficientemente forte, e sua vantagem bancária comparada aos países vizinhos não era 

tão forte quando comparada aos países europeus. Deste modo, será que podemos considerar que 

nessas condições, e com todas as conquistas advindas dos empréstimos que fez, a Diplomacia do 

Patacão pode mesmo ser considerada um “fracasso financeiro” para o Brasil? 

A dívida pública pode representar a expansão ou ruína de um país, seu desenvolvimento 

ou sua submissão, e isso não depende de ela ser paga ou não. Depende do momento histórico, 

depende da posição na escala de poder do sistema interestatal do Estado devedor e do Estado que 

abriga o credor. Para os países latino-americanos, ela representou a garantia de recursos para as 

lutas contra as metrópoles por sua independência, a construção de ferrovias ou outros projetos de 

infraestrutura, e muitas vezes também a razão pela qual sofreram severas intervenções militares 

ou político-econômicas, quando analisamos em casos mais recentes, as intervenções do Fundo 

Monetário Internacional. A Diplomacia do Patacão permite, portanto, repensar a lógica da dívida 

pública pela relação de países da periferia do sistema, e isso pode trazer novos subsídios para 

analisar a questão. 

 

 

 



Fontes e historiografia: lidando com nacionalismos 

 

Ganhou bastante notoriedade uma literatura revisionista sobre os conflitos no Prata, 

sobretudo sobre a Guerra contra o Paraguai, que analisava a causa do conflito como sendo o 

próprio imperialismo europeu, sobretudo britânico. Não há dúvidas de que havia interesses desses 

países nessa região, que estavam no topo da hierarquia de poder do sistema interestatal capitalista, 

e que acabaram “criando o sistema político e econômico mundial pela força das suas armas e de 

suas economias nacionais” (FIORI, 2007, p. 19). Mas, ainda que a expansão desse sistema 

submeta a América Latina, e a região platina, especificamente, interpretar seus conflitos 

geopolíticos como obra desse imperialismo é um erro.  Há toda uma disputa de interesses 

econômicos, políticos e geopolíticos nos países platinos, que fogem ao controle dos países 

europeus. E por isso o papel desses últimos nos conflitos platinos precisa ser ponderado, tanto 

pela impossibilidade de total controle, quanto porque é uma possibilidade que esse total controle 

nem fosse uma intenção. Cain e Hopkins (2002) afirmam que as estratégias britânicas no período 

independentista da América Latina eram de persuasão ao invés de coerção, e os conflitos 

diplomáticos que o Brasil teve na segunda metade daquele século confirmam que há um limite na 

imposição de políticas por aquele Estado. A Diplomacia do Patacão faz, portanto, parte da 

construção dos Estados da região da Bacia do Prata, na medida em que interferiu diretamente nos 

resultados dos conflitos geopolíticos decorrentes desse próprio processo de construção e de 

disputa por poder pelos grupos de cada país envolvido, e suas relações e conexões com grupos 

dos países vizinhos e com o centro do sistema interestatal.  

O estudo que apresentamos aqui, ainda em desenvolvimento, envolve não apenas a 

necessidade de contato com distintas perspectivas historiográficas dos países envolvidos nesses 

conflitos, como, principalmente, a busca por documentação em acervos nacionais e 

internacionais, que são as principais fontes de investigação deste projeto. Nesse sentido, já foram 

feitas pesquisas no Archivo Histórico de Cancillería e no Archivo General de la Nación, em 

Buenos Aires, na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, e no Arquivo Histórico e Geográfico do 

Rio Grande do Sul em Porto Alegre. E feito levantamento prévio dos acervos, pretende-se 

pesquisar no Arquivo Nacional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Arquivo Histórico do 

Itamaraty, ambos no Rio de Janeiro; no Archivo General de la Nación, Museu Histórico Nacional 

e Archivo Histórico-Diplomático (Palacio Santos), em Montevidéu; e por fim, aprofundar a 

pesquisa em acervos disponíveis na internet, como relatórios ministeriais do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros do Império do Brasil apresentados à Assembleia Geral Legislativa, assim 

como outros documentos diplomáticos disponíveis. Há intenção de pesquisa em periódicos da 

época, mas que estão em segundo plano devido à limitação de tempo. 

Será necessário um esforço analítico e metodológico no contato com as fontes, em sua 

maioria diplomáticas, e também na leitura das bibliografias, que às vezes passam mensagens 



claras de defesa de algum personagem e/ou argumento de cunho mais nacionalista. Há extensa 

literatura que trata sobre os conflitos platinos, sobre diversas perspectivas, ainda que não tratem 

especificamente da Diplomacia do Patacão. Esta foi uma política que impactou diretamente 

alguns dos países vizinhos ao Império, sobretudo Argentina e Uruguai, mas também o Paraguai, 

e que ocorreu em um período bastante conturbado da história platina. Por tanto, faz-se necessário 

compreender como essa política é vista na historiografia desses países, ao mesmo tempo em que 

se faz necessária uma análise que consiga congregar essas diferentes visões sobre o mesmo tema.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente texto apresenta algumas notas acerca do projeto de tese “A Diplomacia do 

Patacão: guerra, dívida e poder na Bacia do Rio da Prata (1850-1866)”, a ser defendido no 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 

O texto contém algumas das reflexões mais recentes acerca do tema por parte da autora, em caráter 

mais ensaístico, com base nas discussões, leituras e análise de fontes que venho desenvolvendo 

no período de doutorado sanduíche em Buenos Aires, com extensão em Montevidéu, iniciado em 

novembro de 2018. Estes últimos meses foram bastante profícuos, e têm possibilitado constantes 

reflexões que por vezes alteram a maneira com que vou analisando o objeto de estudo. As ideias 

apresentadas neste texto, portanto, são frutos de um processo em andamento, com possibilidades 

de mudanças, e à espera de debates, críticas e/ou contribuições.  
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