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Introdução 

Entre meados de 1838 e início de 1843, o espaço platino foi teatro de interessantes 

movimentos políticos contrários aos interesses das principais potências sul-americanas, a 

Confederação Argentina e o Império do Brasil. Através de reuniões, convênios e tratados, 

o Estado Oriental do Uruguai, as províncias argentinas do litoral (Corrientes, Entre Rios 

e Santa Fé) em guerra contra Rosas, e a província estremenha do Rio Grande do Sul (que 

se separara do Império formando a República Rio-Grandense), promoveram diversas 

alianças políticas. Este tema será tratado a partir de diversos acordos isolados que 

anteciparam a proposta de uma “confederação mesopotâmica” na Reunião de Paysandu, 

capaz de reunir todos estas unidades políticas numa resistência comum contra a 

Confederação e o Império.  

Assim, serão abordadas as seguintes negociações: 1) Tratado de Cangüé, de 21 de 

agosto e 1838, entre o Uruguai e a República Rio-Grandense; 2) Tratado de Galarza entre 

o Uruguai e a província de Corrientes, de 31 de dezembro de 1838; 3) Tratado de San 

Frctuoso, de 5 de julho de 1841, entre o Uruguai e a República Rio-Grandense; 4) Tratado 

de Corrientes, de 29 de janeiro de 1842, entre a República Rio-Grandense e a província 

de Corrientes; 5) Tratado de Aliança, de 12 de abril de 1842, entre o Uruguai e as 

províncias de Entre Rios e Santa Fé. Mas o principal objetivo é discutir o corolário de 

todas estas ligas, a Reunião de Paysandu, de 14 de outubro de 1842, juntando todos os 

projetos anteriores. 

Algumas destas conversações envolveram também o Paraguai, na medida em que 

este país não tinha sua independência reconhecida pelo Império do Brasi e pela 

Confederação Argentina. Por outro lado, asrelações da República Rio-Grandense com o 

Estado Oriental ensejaram um tratado entre as duas grandes potências, firmado em 24 de 

março e 1843, para juntarem esforços e liquidarem estes adversários incômodos.  
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No esforço de superar as práticas comuns das “histórias nacionais”, este artigo 

procurará enveredar por temas transversais às fronteiras que existiram entre os Estados 

nacionais e “regiões-províncias” que se formaram no espaço platino. Tendo em vista que 

são pouco estudados os aspectos referentes à participação da província brasileira do Rio 

Grande do Sul, que constituía a fronteira meridional com os países de origem espanhola, 

será conferido mais destaque a estes aspectos. 

 Federação ou confederação? Algumas considerações 

Para abordar esta complexa conjuntura do século XIX e identificar com mais 

precisão os agentes políticos desta crise, a formação do Estado nacional torna-se central. 

Para tanto é importante a categoria de "região-província". A queda dos impérios coloniais 

ibéricos não foi sucedida imediatamente pelos Estados nacionais, mas pelas unidades 

políticas que garantiam a reprodução dos processos produtivos e comerciais com um 

mínimo de organização social capaz de garantir a ordem pública, despontando nelas a 

dominação dos caudilhos (CHIARAMONTE, 1991: 27). No Rio da Prata, no entorno de 

cidades coloniais antigas se constituíram essas “regiões-províncias”, articuladas pelos 

respectivos produtores mercantis que, desfeitos os laços que os ligavam ao comércio 

monopolista dos tempos coloniais, passaram a resistir aos grupos exportadores que 

tentavam organizar Estados centralizados em benefício suas articulações externas. Neste 

sentido, o mesmo autor afirma em outra obra que estas unidades políticas – em que pese 

as demonstrações de soberania, como administrar justiça, finanças públicas, relações 

externas e defesa – tinham bases muito débeis para se afirmarem com vigor no espaço 

platino (CHIARAMONTE, 1993: 87-88).  

 A bandeira do federalismo é consequência do vago entendimento que os caudilhos 

das diversas “regiões-províncias” tinham em relação ao Estado nacional, e refletia seus 

anseios por autonomia política e por preservação da atividade produtiva. O grau de 

resistência à formação dos Estados-nações ocasionou o fracionamento do antigo Vice-

Reinado do Rio da Prata, com duas daquelas “regiões-províncias” constituindo-se em 

Estados independentes, Paraguai e Uruguai. Isto não impediu tentativas para incorporação 

destes Estados pelas grandes potências rivais que a duras penas se organizavam em torno 

das elites exportadoras de Buenos Aires e do Rio de Janeiro. 



 

 

Nem sempre se evidenciavam com clareza grupos dominantes hegemônicos nas 

diferentes “regiões-províncias”, algumas vezes marcadas por acirradas disputas internas, 

como foi o caso da Banda Oriental e em alguns momentos o Rio Grande do Sul. Nas lutas 

pelo poder, os grupos regionais estabeleciam alianças com caudilhos de outras “regiões-

províncias”, formando ligas frouxas e instáveis, que jamais alcançaram uma organização 

“federativa” naquele sentido de delegação de responsabilidades a alguma forma mais 

elevada de representação. Desta maneira, o século XIX foi marcado pelas guerras entre 

distintas “regiões-províncias”, entre setores que buscam hegemonia no interior de 

algumas delas e pela não aceitação do centralismo que exigiam as oligarquias 

exportadoras. Em relação ao Império, a dissidência dos rio-grandenses implicava num 

grave enfraquecimento de seus desejos hegemônicos no espaço platino.  

A conjuntura tratada neste artigo precisa considerar uma situação invulgar: todos 

os atores das diversas articulações políticas têm como alvo o governador de Buenos Aires, 

Juan Manuel de Rosas, em torno do qual se organizou a Confederação Argentina. Sua 

autoimagem de maior defensor do federalismo rio-platense, recebeu sempre dos 

opositores ataques ao seu despotismo e violência. Mesmo que se possa dizer que ao invés 

deste “absolutismo antirrepublicano” Rosas pensava no seu programa federalista como 

continuidade do processo político desencadeado pela Revolução de Maio adaptada ao seu 

presente; aqui a manutenção da ordem pública uma questão essencial.  

São ainda muito discutíveis as repercussões da Revolução de Maio no Rio Grande 

do Sul. Havia por parte dos líderes da Primeira Junta esperanças de que a revolução 

portenha ultrapassasse os limites do Rio da Prata, comprometendo os grupos dominantes 

da estremadura brasileira, como manifestou Mariano Moreno em seu “Plan 

Revolucionario de Operaciones” (MORENO, 1975: 27). Parece mais provável, no 

entanto, que os efeitos da Revolução de Maio tenham sido indiretos; na esteira das 

dificuldades apresentadas no processo de organização política das regiões platinas, 

acéfalas da autoridade real de Espanha, apareciam os projetos expansionistas luso-

brasileiros que resultaram na primeira invasão da Banda Oriental em 1811.  

Mas foi na segunda intervenção que se projetou o futuro chefe “farroupilha”1 

Bento Gonçalves. Ele havia imigrado pouco tempo antes para a povoação oriental de 
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Cerro Largo, onde casou-se, tornou-se proprietário, e foi até alcalde. Assim, ele teria 

aderido ao movimento de Artigas no seu início; mais tarde, em razão do sucesso das armas 

luso-brasileiras, abandonou os artiguistas, iniciando sua trajetória como chefe de milícias 

rio-grandenses. Esta era a versão de Rodrigo de Souza Pontes, grande adversário dos 

“farroupilhas”, na “Memória Histórica”. 2 Sobre isto os historiadores mais tradicionais do 

Rio Grande do Sul divergem: Alfredo Varela sustentava que Bento Gonçalves havia 

aderido a Artigas (VARELA,1915v.2: 994); já Aurélio Porto contestou a “Memória” de 

Pontes no texto “Rehabilitação de Bento Gonçalves”, documentando da sua fidelidade à 

causa de Portugal. 3  

Mesmo que não houvesse uma influência direta dos projetos políticos mais 

radicais do Rio da Prata, a presença de Bento Gonçalves e de outros caudilhos do Rio 

Grande na Banda Oriental permitiu-lhes o convívio com as propostas federalistas que 

circulavam amplamente. Eram, no entanto, vagas estas noções de federalismo; mesmo 

que houvesse uma inspiração no modelo de Estado que se implantara na América do 

Norte, faltava no caso platino o caráter orgânico que a reunião das várias unidades 

configurara na formação dos Estados Unidos. Já no Rio da Prata a tardia definição das 

“regiões-províncias”, sempre resultantes do fracionamento de unidades mais amplas 

herdadas do período colonial; é difícil, pois, pensar numa união federativa entre 

províncias que muito recentemente se haviam afirmado sobre a dissolução do antigo 

Vice-Reinado. Os anseios por autonomia dos respectivos grupos dominantes levados ao 

extremo conduziam à recusa de um poder centralizado que tentavam organizar os 

políticos de Buenos Aires. As províncias, unidades políticas menores, que representavam 

o alcance máximo de poder dos potentados locais. 

Desta forma, e alcançadas as pretendidas autonomias, eram praticamente 

impossíveis articulações que comprometessem estes objetivos políticos. Abrir mão de 

prerrogativas locais seria o mesmo que ceifar as fontes que garantiam a sobrevivência 
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mínima das províncias recém-formadas, o que limita muito a concepção dita “federalista” 

no âmbito do Rio da Prata. Como observou Chiaramonte (1991: 26), “gran parte de lo 

que tradicionalmente solemos considerar como tendencias federales consistía, en 

realidad, en políticas de unión confederal, cunado no de simple ligas o alianzas”. Neste 

sentido, as províncias atuavam como pequenos Estados independentes, e capazes apenas 

de formar “confederações” e não “federações”.  

Rio Grande do Sul: entre o Império e o Rio da Prata 

Os chefes militares da fronteira do Rio Grande, historicamente afirmados 

enquanto poderes locais pelas extremas dificuldades das autoridades centrais em 

submetê-los, acompanharam e até participaram das lutas provinciais, em especial nas 

questões envolvendo a Banda Oriental. Assim, a noção de federalismo foi incorporada ao 

leque de suas reivindicações, e foi o principal argumento político para a secessão durante 

o decênio de 1835-1845. Os sucessos desta rebelião estiveram associados diretamente às 

fronteiras meridionais com os países do Prata. 

O Rio Grande do Sul tinha pouco mais de mil quilômetros de fronteira com a 

Argentina, separados pelo rio Uruguai; somavam-se outros setecentos com o Estado 

Oriental, mas aqui os limites ainda não estavam definidos.  Assim, a província tinha sua 

história ligada às fronteiras platinas, e fez delas uma marca identitária muito forte. Se a 

fronteira é um espaço, é necessário pensar na formação deste espaço; se é o fronteiriço 

quem o constrói, mais necessário que tratar das relações entre os homens e a natureza, é 

investigar aquelas dos homens entre si no processo de apropriação e exploração das 

paisagens. Neste sentido, a avaliação crítica da produção historiográfica sobre as 

fronteiras meridionais do Brasil traz para os pesquisadores duas grandes “matrizes” 

interpretativas que devem ser discutidas e superadas.  

A primeira delas é aquela que equipara fronteira com limite político. Aceita como 

historiografia oficial, atribui aos rio-grandenses uma incontestável adesão ao Brasil, 

sendo o patriotismo comprovado pelos “serviços” prestados pelos homens do passado na 

garantia das fronteiras contra os “castelhanos”. Estes historiadores estabelecem a partir 

dos limites nacionais as diferenças entre fronteiriços dos dois lados: o gaúcho rio-

grandense seria diferente do platino, que é associado à bandidagem e ao caudilhismo. 

Estes autores pertenciam à chamada “matriz lusa” da historiografia (GUTFREIND, 1992) 



 

 

que fez da província meridional a “sentinela do Brasil”, que afirmou sua brasilidade nos 

combates na fronteira.  

 Por outro lado, cresceu a partir dos anos 1970 a noção da “fronteira” como espaço 

aberto, resultante de processos históricos de ocupação/formação da propriedade privada 

e que não podia ser enquadrada nos “limites” políticos. A semelhança na apropriação dos 

bens de produção – gados e terras – de um e outro lado das fronteiras configurara relações 

sociais horizontais e verticais mais parecidas entre estas áreas vizinhas do que em relação 

aos respectivos centros exportadores e fiadoras das organizações nacionais. Estas 

interpretações tratavam problematizar a concepção de fronteira. Neste sentido, a 

“fronteira” seria resultante de processos socioeconômicos que na ocupação de espaços 

geográficos em disputa se traduziram em novas paisagens culturais que não se restringiria 

aos “limites” oficiais, que eram determinados pelas ações jurídicas e/ou políticas.    

 Mais recentemente, alguns historiadores pensaram na inserção do Rio Grande no 

espaço platino, sem deixar de ser parte da América portuguesa, e do Império do Brasil 

mais tarde. Os fronteiriços eram atores sociais que respondiam às tensões geradas pelas 

relações locais, assim como dos Estados envolvidos. Isto de refletiu numa produção 

historiográfica significativa, que adentra nos primeiros anos do novo milênio. O corolário 

disto foi a concepção de uma fronteira que é “manejável” pelos agentes sociais deste 

espaço que podem circular em ambos os lados da “linha”, na medida em que são 

conhecidos os códigos vigentes em cada um deles. Assim, os homens da fronteira têm 

outras possibilidades de sobrevivência e novas modalidades de poder, importando saber 

que a fronteira não é aberta e tampouco tem sua existência negada.  

Antes da secessão: “senhores da guerra” na fronteira meridional do Império 

Desde antes do final da Guerra Cisplatina as autoridades do Império se 

preocupavam com a propaganda republicana e federalista vinda do Estado Oriental e sua 

influência entre os “senhores da guerra”4 do Rio Grande do Sul. Havia suspeitas de que 

argentinos e orientais tinham planos ambiciosos de atrair rio-grandenses; neste sentido, 
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após o desastre das tropas brasileiras na batalha do Passo do Rosário em 20 de fevereiro 

de 18275, Juan Antonio de Lavalleja e o coronel Bento Gonçalves teriam urdido plano 

para para separação do Rio Grande que incluiria tomada de Porto Alegre  O antigo líder 

dos insurreição que levara à independência uruguaia tinha relações pessoais com Bento 

Gonçalves desde os tempos em que o futuro chefe da insurreição “farroupilha” vivera na 

Banda Oriental. (SALA DE TOURON, 1991: 247).  

Em 1832 esta situação gerou um grave problema para o Império. Lavalleja foi 

preterido na presidência do país por seu rival Fructuoso Rivera e iniciou um movimento 

armado contra ele. A fronteira do Rio Grande era seu refúgio, protegido pelo Comandante 

da Fronteira do Jaguarão6, seu compadre Bento Gonçalves. Para cessar a crise 

diplomática, as autoridades imperiais expediram ordens para que neutralizassem as ações 

de Lavalleja, mas Bento desobedeceu, numa demonstração inequívoca de seu mando 

local. 7  Em 1833 Lavalleja retirou-se para Entre Rios, mas ainda era acusado pelo Império 

de atrair os chefes rio-grandenses para uma adesão da província para formar uma liga 

com a Banda Oriental e as províncias do litoral argentino (VARELA, 1915: p.994).  

Além dos militares da fronteira, estas ideias também se difundiam nas sociedades 

secretas liberais em Porto Alegre. Sobre isto há uma carta de Bento Gonçalves datada de 

10 de janeiro de 1833 informando para seu companheiro de armas Antônio de Souza 

Netto que Lavalleja se dirigira a Porto Alegre para propor aos “farroupilhas” da capital 

provincial uma aliança que contasse ainda com auxílios de Entre-Rios e Corrientes 

(VARELA, 1915: 1043). O governo imperial exigiu medidas duras contra os desmandos, 

e essa política contrária aos interesses privados dos “senhores da guerra” da fronteira seria 

um dos estopins da rebelião “farroupilha”. 8 
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Passo do Rosário.  
6 O rio Jaguarão – Yagarón em espanhol – se situa no extremo sul da província do Rio Grande, fazendo 

divisa com o Estado Oriental do Uruguai.  
7 Publicações do AN n.º XXXII (1937). Correspondência para a Corte dos Encarregados de Negócios em 

Montevideo. Oficinas Gráficas do AN, p.13-14. 
8 No extenso Manifesto que publicou em 29 de agosto de 1839 como Presidente da República Rio-

Grandense, Bento Gonçalves referir-se-ia que relações com Lavalleja estavam ao amparo do “Direito das 

Gentes”, e que teriam servido apenas como um pretexto para a interferência dos representantes do “partido 

português” nos assuntos nacionais. AHRS. Coletânea de Documentos de Bento Gonçalves 1835-1845 

(1985).  Porto Alegre: AHRS, CV-8599, p. 253-254. 



 

 

 República Rio-Grandense: negociações com blancos e federales  

 Em 20 de setembro de 1835 os “farroupilhas” ocuparam Porto Alegre. Na sua 

primeira proclamação como comandante da revolta, Bento alegou que a ação militar era 

uma reação contra a arbitrariedade das autoridades legais contra a “vontade decidida e 

unânime do povo” e dos “briosos rio-grandenses livres”. 9 Os revoltosos justificavam sua 

atitude com base no Direito das Gentes. Anos depois, esta expressão foi usada pelo 

próprio Bento Gonçalves, num documento de 15 de março de 1840, cita Von Vattel como 

defensor da luta pela liberdade contra eventuais desmandos do Estado. 10 Além deste 

autor, os “farroupilhas” também tiveram contato com outros autores liberais para 

sustentarem seu apelo ao Direito das Gentes. Dentre autores como Kant, Montesquieu e 

Rousseau, a preferência era por Locke, cuja noção de um contrato social que desse limites 

à soberania do Estado era de agrado dos rebeldes. Havia ainda Mazzini, o político 

“carbonário” que era inspirador dos italianos que colaboraram com os “farroupilhas”, 

como Tito Lívio Zambecari, Luigi Rossetti e Giuseppe Garibaldi; dele eram aproveitadas 

as ideias de defesa da propriedade e da iniciativa privada, não incorporando a distribuição 

equitativa de bens e trabalho. 11 

Neste sentido, a busca de auxílio aos principais caudilhos dos países platinos 

tornou-se essencial para a sobrevivência da rebelião rio-grandense. Desde o início de 

1836 Bento Gonçalves pedia apoio para sua causa ao presidente do Estado Oriental, 

Manuel Oribe; ao mesmo tempo reclamava da ajuda que o Rivera prestava aos militares 

e políticos rio-grandenses “caramurus”, leais ao Império.12 Esta situação complicava a 

trama política: Rivera tinha sido Brigadeiro do Império na Província Cisplatina, e desde 

então era muito próximo a Bento Manoel Ribeiro. Quando este militar se afastou dos 

“farroupilhas” e aderiu ao presidente Araújo Ribeiro, tornando-se seu Comandante de 

Armas, os legalistas podiam também contar com a ajuda de Rivera. 13  

                                                           
9 Id. Ibid. AP.FR-39.10, p. 265-6. 
10 Id. Ibid. AP.FR-34.12 
11 É interessante observar que o governador de Corrientes Pedro Ferré, numa polêmica com De Angelis 

em 1831, também apela para o Direito das Gentes: assim como todas nações são iguais, também o seriam 

as províncias. Neste acordo das províncias argentinas poderiam impor critérios que Buenos Aires não 

aceitasse; se dando isto, existiria uma verdadeira “federação” (CHIARAMONTE, 1997: 241). 

12 AHRS. Coletânea... AMI.1835-BGS, p.23. 
13 Publicações do AN n.º XXIX (1933). Processo dos Farrapos op. cit. p. 253. Carta de João Antônio em 

21/2/1836. 



 

 

Ainda em 1836, iniciou a guerra civil, com vantagens para as tropas de Bento 

Manoel contra os comandados de Bento Gonçalves, enquanto Porto Alegre caia em mãos 

dos legalistas. Por sua vez, o coronel “farroupilha” Antônio de Souza Netto após uma 

vitória contra os imperiais na Batalha do Seival, proclamou a República Rio-Grandense 

em 11 de setembro. Em 4 de outubro Bento Gonçalves foi derrotado na Batalha do Fanfa, 

e rendeu-se ao seu tocaio; traído pelas promessas de Bento Manoel, foi enviado como 

prisioneiro para o Rio de Janeiro, e depois para a Bahia. De lá fugiu e retornou para 

assumir a presidência da República Rio-Grandense no ano seguinte. 

Iniciava o longo período em que parte da Província esteve nas mãos dos 

“farroupilhas”, que tentaram organizar um Estado independente. A sobrevivência da 

República dependia do Estado Oriental, não apenas como um refúgio às perseguições, 

mas como mercado para os gados, couro e charque dos “farroupilhas”, e o   abastecimento 

de equipamentos bélicos e cavalhadas. Mal começava uma prolongada guerra em que os 

atores eram os caudilhos, seus peões e escravos libertos, enfrentando um adversário 

militarmente superior. O recrutamento preferencial entre os trabalhadores rurais 

(RIBEIRO, 2005: 262-290), se assemelhando àquele que se dava nas guerras civis dos 

países do Prata. Assim, uma vinculação direta com os vizinhos orientais configuraria 

questões internacionais muito complexas.   

No Estado Oriental também iniciara uma guerra civil entre o antigo Comandante 

da Campanha Rivera contra o Presidente Oribe, envolvendo também as disputas na 

Confederação Argentina, o que envolvia também alguns aspectos simbólicos. Rosas em 

3 de fevereiro de 1832, havia decretado o uso obrigatório de distintivos colorados. Oribe 

criou em 10 de agosto de 1836 o Partido Nacional, também conhecido como Partido del 

Orden, e o presidente decretou o uso obrigatório de adereços brancos. Este tema de cores 

partidárias, elevadas a “patrióticas” pelos seus patrocinadores, também chegou à 

República Rio-Grandense. Num decreto de 12 de novembro de 1836, foi criada a bandeira 

tricolor, com o verde-amarelo do Império separados por uma faixa colorada diagonal, 

similar ao estandarte de Artigas; também uma escarapela ou tope tricolor foi tornado 

obrigatório para os cidadãos republicanos (SPALDING, 1982: 124-125). A presença da 

cor vermelha nos distintivos republicanos remetia ao federalismo dos vizinhos platinos. 

Necessitando de aliados, os “farrapos” buscaram aproximar-se do poderoso 

Governador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Para tanto, eles se apresentavam 



 

 

como “livres federais rio-grandenses” que combatiam os “retrogrados unitários” do 

Império. 14 Mas Rosas foi cauteloso, condicionando seu apoio à República Rio-Grandense 

a uma efetiva e perseguição a Rivera e seus aliados unitários. A busca de alianças com os 

blancos orientais e os os federales de Rosas persistira até 1839, sem o sucesso esperado. 

Diante disto, inverteram-se as parcerias: os “farroupilhas” aproximaram-se dos colorados 

de Rivera, dos unitários exilados e também dos federales provincianos dissidentes.  

Antes de Paysandu: os tratados interprovinciais no espaço platino 

Estado Oriental e República Rio-Grandense (Tratado de Cangüé)  

AHRS. Coletânea Tratado de Aliança do Estado Oriental com Corrientes  

Aproveitando-se das dificuldades da Confederação em controlar as províncias 

insatisfeitas, Rivera continuou sua hábil política de conformar alianças isoladas, buscando 

aquelas que estivessem rebeladas contra Rosas. Este foi o caso de Corrientes, com a qual 

firmou Tratado de Alianza entre a República Oriental do Uruguai e a Provincia de 

Corrientes em 31 de dezembro de 1838 (Anexo II). 15 No preâmbulo do acordo, as duas 

partes justificam a aliança em virtude dos desmandos de Rosas, cuja “tirania degradante” 

visava uma jurisdição suprema sobre as províncias argentinas. A aliança ofensivo-

defensiva era especificamente dirigida contra Rosas, negando qualquer agressão à 

Confederação em seu conjunto, ou a outras províncias isoladamente; ao contrário, 

esperava-se a adesão daquelas que também fossem contrárias a Buenos Aires.  

                                                           
14 Archivo General de la Nación Argentina (AGN). Apartado República Riograndense. Cartas de João 

Manoel de Lima e Silva em 14 de outubro de 1836. No ano seguinte, já como presidente da República Rio-

Grandense, Bento Gonçalves escreveu a Rosas em 16 de dezembro de 1837 em termos semellantes. 
15 Secretaria del Senado (Documentación y Antecedentes Legislativos. Tratados y Convenios 

Internacionales Suscritos por el Uruguay en el Periodo Mayo de 1830 a Deciembre de 1870. Montevideo: 

Secretaria del Senado, 1996. 



 

 

Novamente Estado Oriental e República Rio-Grandense (Tratado de San 

Fructuoso) 

 Mesmo insatisfeitos com a aparente indiferença de Rivera, os rio-grandenses 

estavam conformados porque Montevideo se mantinha como o principal centro de 

negócios da República Rio-Grandense, inclusive o comércio externo. No entanto, em 5 

de julho de 1841 o Estado Oriental agiu positivamente ao ratificar uma convenção secreta 

que previa a devolução de para a República Rio-Grandense de desertores que se 

houvessem refugiado no país. 16 Assim, em 28 de dezembro de 1841 foi assinado o 

Tratado de San Fructuoso, que se limitava a prover de cavalos o exército farroupilha e de 

reforçar as tropas que Rivera necessitava para uma ofensiva em Entre Rios. Assinado por 

Domingos José de Almeida pelos rio-grandenses e José Luís Bustamante pelos orientais, 

o acordo era muito simples: Bento Gonçalves cederia a Rivera um auxílio de 500 soldados 

de infantaria e 200 de cavalaria, que seriam devolvidos depois da campanha militar; em 

contrapartida, a Republica receberia 2.000 cavalos. Observe-se que estes efetivos a serem 

enviados para o Estado Oriental eram negros libertos, e seriam comandados pelo próprio 

General Souza Netto. 17  

República Rio-Grandense e Corrientes (Convenção de Corrientes)  

 A vizinhança de Corrientes sempre fez desta província uma referência para os 

republicanos rio-grandenses ao menos como eventuais fornecedores de cavalos e 

mantimentos. Mas nenhuma aproximação importante ocorreu até meados de 1841, quando 

houve uma denúncia de fornecimento de cavalo e armas de Entre Ríos e Corrientes para 

entre correntinos e republicanos rio-grandenses. 18 A notícia da ocupação de Entre Ríos 

em fins de novembro pelo general unitario José María Paz, em aliança com Corrientes, 

trouxe mais ânimos ao “farroupilhas”. Mais tarde, o próprio Paz escreveu a Bento 

Gonçalves dando-lhe as boas notícias, contando com o apoio dos “farroupilhas”. 19 O 

Tratado de San Fructuoso firmado com o Estado Oriental, somado àquela aliança que 

Rivera realizara com Corrientes, tornava esta conjuntura muito propícia para concretizar 

                                                           
16 AHRS. Anais do AHRS, v. 3 (1978). CV-1736, p. 471; CV-2016, p. 550.  
17 O documento original deste Tratado não foi localizado. Foi utilizada uma cópia publicada por Spalding 

(1982: p.192-193).  
18 Id. ibid. Documento 289-4-9. 
19 AHRS. Anais do AHRGS, v. 4 (1980). CV-2704, p.423. 



 

 

associação com a província fronteiriça, celebrando-se em 29 de janeiro de 1842 uma 

Convenção Secreta. 20  

Estado Oriental, Entre Rios e Santa Fé (Tratado de Galarza) 

Rivera empenhava-se mais na busca de aliados no litoral argentino. Assim, a 

oportunidade de ampliar sua base de apoio apareceu depois que o General José María 

Paz, em 26 de novembro de 1841, desbaratou as tropas do Governador de Entre Rios, 

Pascual Echagüe, enviado por Rosas para submeter Corrientes. Em sua contraofensiva, 

as tropas de Paz ocuparam Entre Rios e o general fez-se nomear Governador. Na 

sequência destes acontecimentos, o Governador de Santa Fé, Juan Pablo López, 

abandonou o Partido Federal e aliou-se ao general unitário vitorioso.  

Assim, no dia 12 de abril de 1842 Rivera promoveu em Galarza, uma localidade de 

Entre Rios, a Convenção de Aliança Ofensiva e Defensiva entre a República Oriental del 

Uruguay e as provincias de Entre Ríos e Santa Fé (Anexo V). 21 Este acordo estava 

dirigido contra o Rosas, com o compromisso solene dos signatários de juntar esforços e 

formarem exércitos com este fim. O resultado esperado era a formação de um “Exército 

Unido” que combatesse sem cessar até obter a queda de Rosas e seu completo afastamento 

dos assuntos da República Argentina. Neste sentido, apelava-se para a honra dos chefes 

aliados. Portanto, em meados de 1842 já havia acertos entre o Estado Oriental com a 

República Rio-Grandense e com as províncias de Corrientes, Entre Rios e Santa Fé, e 

entre a República Rio-Grandense e Corrientes. Todos os elos de uma cadeia idealizada 

por Rivera pareciam estar consolidados, e faltava pouco para que esta articulação 

possibilitasse a conclusão da liga que reviveria o antigo “quadrilátero” de Artigas. Neste 

sentido, um apoio muito significativo seria do Paraguai.  

República Rio-Grandense e desacertos com o Paraguai 

Quando a diplomacia dos “farroupilhas” dirigiu-se para Corrientes, seu 

representante foi encarregado de fazer contato também com o Paraguai, aproveitando-se 

das boas relações que Pedro Ferré tinha com Carlos Antonio Lopez. Procurava adiantar-

                                                           
20 Biblioteca Nacional do Brasil (BN). Coleção Rio-Branco.  Documento (07,03,34). Observe-se que neste 

documento o Estado Oriental do Uruguay é nomeado como República Oriental do Uruguay. Este mesmo 

tratamento aparece em relação à Confederação Argentina, que também é algumas vezes referida como 

República Argentina. Em outros documentos diplomáticos isto se repete. 

21 Secretaria del Senado (Documentación y Antecedentes Legislativos) op. cit.  

 



 

 

se em relação ao Império, que também via no Paraguai uma possibilidade de aliança, que 

era difícil porque o Brasil ainda não reconhecera a independência do país, ato que traria 

contratempos à convivência com Rosas. No entanto, em fins de abril de 1842, o coronel 

“farroupilha” Jacinto Guedes à frente de 200 homens, agindo sem ordens superiores, 

surpreendeu os imperiais atacando-os em terras paraguaias para tomar os animais ali 

invernados, cometendo ainda uma série de tropelias contra os habitantes locais. A reação 

de Lopez foi imediata, tratando de enviar tropas que garantissem a fronteira do seu país. 

Mais que isto, encerrou definitivamente as negociações iniciadas pelo enviado rio-

grandense, negando o pedido oficial de desculpas enviado por este.22  

A Reunião de Paysandu: uma Confederação na “Mesopotâmia” Platina? 

O corolário destes acordos foi promovido por Rivera na Reunião de Paysandú em 

14 de outubro de 1842, para a qual compareceram o governador Pedro Ferré de 

Corrientes, Juan Pablo Lopez de Santa Fé e José María Paz como “Capitan General” de 

Entre Rios, “expresando que tenian por objecto acertar cuanto creyesen conduciente al 

buen exito de la guerra que sostenian contra el tirano de la Republica Argentina, D. Juan 

Manoel Rozas”. Para legitimar ainda mais suas ações, mostrando-as como uma herança 

da Patria Grande, Rivera convidou o próprio José Artigas que se exilara no Paraguai, 

mas o antigo Protector negou-se a participar (Sala de Toron & Rosa Alonso, 1991: 297). 

Ao encontro foi convidado o presidente da República Rio-Grandense, que não foi 

signatário da ata da reunião. 23 A convenção debateria quatro pontos: 1) a cooperação 

esperada de cada signatário para a guerra que se propunha; 2) quem dveria ser o Diretor 

da Guerra, ou seja, o comandante militar da aliança; 3) como seriam avaliados e 

garantidos os gastos que o Estado Oriental prestasse aos aliados argentinos; 4) autorização 

para que o Diretor da Guerra escolhido fosse também o negociador com governos 

estrangeiros.  

Antes de entrarem na discussão dos pontos previstos, o general Paz cobrou de 

Rivera a pré-existência do Tratado de Galarza, entre o Estado Oriental e Corrientes, que 

exigiria de Don Frutos auxílios que não tinham sido prestados; o chefe oriental contestou 

                                                           
22 AHRS. Diversos. Lata 77, Maço 66. Diversos. 
23 BN, Coleção Rio Branco. Documento I-30,25,39 nº1. Este papel é uma cópia da ata enviada para Carlos 

Antonio Lopez, também convidado para a Reunião de Paysandu. Todo o acervo oficial do Paraguai foi 

confiscado pelo Império do Brasil ao final da Guerra da Tríplica Aliança. Somente em 1980 os documentos 

originais foram devolvidos, mas suas cópias permanecem na BN. Não localizei nenhuma outra cópia da 

Ata da Reunião de Paysandu, apesar dela ser citada por muitos documentios contemporâneos.   



 

 

que o referido tratado “existia imperfecto y sin vigencia, por la falta de cange de sus 

ratificaciones”, tendo Paz exigido que a partir de então “cualquiera convenio ú obligacion, 

que el Sõr Presidente contragera con los Gobiernos Argentinos, en nombre del Estado 

Oriental, se revistiera de todos requisitos necesarios”24. O general Paz prevenia-se contra 

eventuais evasivas de Rivera no futuro, mas o pacto saiu de acordo com os interesses do 

chefe oriental. 

Os dois primeiros pontos foram resolvidos em conjunto, e os contratantes 

“convenieron con la misma uniformidad, en que el Señor Presidente, General Rivera, 

debia ser el Director de la Guerra, como ya lo era de hecho, pues depositaban su entera 

confianza en la pericia, decision y honor a él, quien aceptó el encargo”. No terceiro, que 

envolvia os custos da guerra, Don Frutos não desejava a mesma exclusividade que havia 

obtido para o comando das operações: mesmo afirmando que “nada le seria mas grato, 

que poder subministrar á los Gefes de la Revolucion Argentina, todos los elementos de 

que precisaran sin cargo alguno”, ele clamava pelas dificuldades em arcar com tais custos; 

assim, o Estado Oriental “daria los subsidios y auxilios que pudiera necesitar el Ejército 

Argentino, su aliado con calidad de reintegro, en la que los tres Gobernadores creyesen 

adoptar como mas legal y conveniente.” 25  

 O último ponto “se resolvio tambien afirmativa de completa uniformidad, por los 

mismos Señores, terminos en que esta concebido”. Terminada a discussão sobre os quatro 

pontos motivadores da reunião, por sugestão do general Paz as províncias argentinas 

seriam tratadas como um “todo compacto”, de forma que “en el convenio, que á 

consecuencia se estipulase, solo aparescan dos entidades, el Estado Oriental y la 

Revolucion Argentina”, concluindo esta unidade seria dada por Rivera a quem “parecía 

conveniente, y aun necesario, centralisar esta misma Revolucion, que representan hoy los 

Gobiernos Argentinos”26. Isto excluia a formação de tratados em separado pelas partes, 

ficando Rivera de fato e direito como Diretor da Guerra contra a Confederação.  

Se o presidente oriental buscava apoio militar dos “farroupilhas” com a 

legitimidade garantida por Bento Gonçalves e de “nuestros mutuos acuerdos, que a mi 

ver han correspondido à los deseos de ambos”27, “O Americano”, jornal da República 

                                                           
24  Id ibid. 
25  Ib ibid. 
26  Id. Ibid. 
27  AHRS. Diversos. Lata 71, Maço 50, CV-7884. 



 

 

Rio-Grandense, noticiava entusiasmado que os governadores de Corrientes, Entre Rios e 

Santa Fé, além de Rivera, haviam acolhido o presidente rio-grandense como legítimo 

chefe de Estado. 28 Estas tratativas foram conhecidas pela legação brasileira, que 

acreditava até em boatos de que Rivera dera aos rebeldes “duas peças de artilharia, 

clavinas, lanças, algum fardamento, munições de guerra, e quatorze mil pezos em moeda, 

devendo receber em retribuição, e como socorro a infantaria rebelde”. 29 O governo 

oriental respondia à indignação das autoridades imperiais com evasivas cínicas alegando 

que os festejos atribuídos à presença de Bento Gonçalves em Paysandu eram na verdade 

devidos ao aniversário da Batalha de Sarandy. 30  

Mais enfáticas ainda eram as reclamações do plenipotenciário da Confederação 

Argentina, Don Tomás Guido, dirigidas ao Império. Tratava ele de denunciar od tratos de 

Rivera com os “farroupilhas”, que incluiriam cavalos e armamentos, além de permitir a 

presença dos rebeldes no Estado Oriental para escapar dos ataques das tropas imperiais. 

Acrescentava ainda a combinação de esforços também com Corrientes, objetivando 

enfrequecer a Confederação. Bem ao par das negociações de Paysandu, arrematava que 

o encontro de Bento Gonçalves com Rivera, depois de atentar “contra el Ilustre 

magistrado supremo de la Confederacion”, visava “organizar una quintupla alianza, un 

título adquirido a ser auxiliado á su turno contra el Imperio”. 31 As queixas de Guido 

visavam indispor o Império contra Rivera, e a diplomacia brasileira cada vez mais se 

intranquilizava com o jogo duplo do presidente uruguaio.  32  

Paysandu, portanto, teve mais repercussão do que se esperaria de uma simples 

Reunião para consertar esforços contra Rosas. Mesmo que não existisse sequer a firma 

de Bento Gonçalves, a sua presença atingiu dimensões importantes demais para o difícil 

equilíbrio da Confederação e do Império no espaço platino. 

Considerações finais 

 Mas em dezembro de 1842, depois de derrotar a vanguarda do exército argentino 

conduzida pelo entrerriano Urquiza, Rivera comandou 6.500 homens, metade dos quais 

                                                           
28  MUSEU E ARCHIVO HISTORICO DO RIO GRANDE DO SUL (MUSEU JULIO DE 

CASTILHOS). Documentos Interessantes para o Estudo da Grande Revolução de 1835-1845 (2º Volume). 

Porto Alegre: Livraria do Globo, 1930 (Edição Fac-Similar). O Americano nº19, p. 266. 
29  AN. Publicações do AN XXXII. Correspondência..., p.345. 
30  Ibid., p.347. 
31  AI, Correspondência, Representações... Legação Argentina. Documento 289-4-9. 
32  BN. Coleção Rio Branco.  Documento II-32,3,4 nº3. 



 

 

correntinos, contra os 9.000 soldados que chefiava Manuel Oribe na batalha de Arroyo 

Grande, que resultou na perda definitiva de Entre Ríos para a Confederação, afastando 

também quaisquer veleidades de Santa Fé em fugir da influência poderosa de Buenos 

Aires. Ferré e Paz, mais preocupados com a defesa de Corrientes, negaram a Don Frutos 

seu pedido de mais efetivos, atribuindo à sua ânsia centralizadora os maus resultados da 

campanha mal começada. A partir de então viria a Guerra Grande, com nova invasão da 

Banda Oriental e Montevideo uma vez mais no papel de “Tróia Americana”.  

A Confederação e o Império, no entanto, assinaram em 24 de março de 1843 no 

Rio de Janeiro um tratado de aliança ofensiva e defensiva acordo entre as duas partes para 

“restabelecer a paz na República Oriental do Uruguay e na Província de Rio Grande de 

São Pedro” e tendo em vista que “os rebeldes da dita província se tem aliado e unido a 

Fructuoso Rivera, para fazerem a Guerra ao Império e à Confederação Argentina, e 

defensiva” (Anexo VII). 33 Este documento deveria ser ratificado por Rosas, que não o 

fez, talvez por acreditar devesse evitar uma dependência às forças do Império, existindo 

ainda tantos assuntos pendentes no Rio da Prata. 

Os historiadores em geral destacam que as alianças, os convênios e os tratados que 

foram abordados neste artigo não foram implementados, logo são despidos de 

importância. Penso, no entanto, que a existência de outros projetos distintos daqueles que 

conduziram à formação dos Estados nacionais como os conhecemos hoje, são indicativos 

das intenções que, em algumas conjunturas específicas, políticos, militares e mesmo 

alguns intelectuais tinham, e que tentaram levar adiante. Me distancio, portanto, da 

opinião de que os historiadores devam se preocupar apenas com as propostas que se 

tornaram vencedoras; as possibilidades levantadas no intrincado mundo platino são 

reveladoras, tornando mais ricas as análises do século XIX.   
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