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RESUMO 

 

 

Este projeto busca discutir o “revisionismo” presente na obra do intelectual argentino 

León Pomer sobre a Guerra do Paraguai, produzida nos anos de 1960, a partir de seu 

contexto de produção, na intersecção das demandas do campo intelectual em que estava 

inserido e sua trajetória pessoal. Para além do caráter de reformulação metodológica e 

discursiva diante das posturas estabelecidas até então, esse fenômeno revisionista, 

comum em todos os países envolvidos no conflito, apresenta certa uniformidade 

discursiva, com forte primazia de um discurso anti-imperialista e condescendente em 

relação ao papel do Paraguai, e está fortemente marcado pelas disputas políticas e 

ideológicas comuns a toda a América Latina do período, somando-se no caso argentino 

a intensa disputa de discursos, e de legitimidade na produção desse revisionismo 

histórico, entre as esquerdas tradicionais e a então ascendente esquerda peronista.  

 

Palavras-Chaves: Guerra do Paraguai; Revisionismo; León Pomer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This project seeks to discuss the "revisionism" present in the work of the Argentine 

historian León Pomer on the War of Paraguay, produced in the 1960s, from its context of 

production, at the intersection of the demands of the intellectual field in which it was 

inserted and its trajectory folks. In addition to the character of methodological and 

discursive reformulation before the postures established until then, this revisionist 

phenomenon, common in all countries involved in the conflict, presents a certain 

discursive uniformity, with a strong primacy of an anti-imperialist and condescending 

discourse in relation to the role of the Paraguay, and is strongly marked by the political 

and ideological disputes common to all Latin America of the period, adding in the 

Argentine case the intense dispute of discourses, and of legitimacy in the production of 

this historical revisionism, between the traditional lefts and the then left ascending 

peronista. 

 

Keywords: War of Paraguay; Revisionism; León Pomer. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Guerra do Paraguai (1864-1870), esse conflito sangrento que marcou a metade final 

do século XIX no cone sul da América Latina, e que influenciou decididamente o destino de 

todas as nações envolvidas, é um tema extremamente rico, tanto do ponto de vista histórico, 

dado suas implicações no desenvolvimento dos países envolvidos, quanto do ponto de vista 

historiográfico, diante das múltiplas análises e prismas pelos quais esse evento tem sido 

abordado. No Brasil, embora tenha sido considerado por muitos historiadores, durante boa parte 

do século XX, um tema de caráter conservador, ou tipicamente “positivista” que enaltecia 

heróis e construía mitos, a reboque das críticas feitas aos antigos moldes da “história política” 

(RÉMOND, 2003), o assunto permaneceu em debate, tendo a partir dos anos de 1980 um 

florescimento significativo, suscitando uma multiplicidade de estudos com os mais diferentes 

recortes e abordagens. Do ponto de vista da História da Historiografia, toda essa fortuna crítica 

produzida a respeito do conflito gerou um campo fértil para análises, oferecendo uma produção 

substancial e marcada por sua heterogeneidade, ligada aos mais distintos contextos de produção 

e pressupostos ideológicos. 

O contato com essa produção sobre a Guerra se deu ainda durante a minha graduação, 

quando fui descobrindo o sentido da tragédia humana e da importância política, geopolítica, 

econômica e social do conflito. Os primeiros estudos sobre a temática buscaram traçar um 

panorama historiográfico sobre a Guerra, e aguçaram ainda mais o interesse sobre essa 

dimensão de análise, dado sua tamanha diversidade de abordagens e olhares. Já no ingresso no 

mestrado, o tema retornou mais uma vez ao centro de interesse de pesquisa, ainda que ao longo 

do percurso da pós-graduação ele tenha se flexionado em diferentes direções, terminando por 

se estabilizar em torno de um autor e de uma leitura específica sobre a Guerra, justamente aquela 

visão que mais me impactou no início dessa trajetória há mais de uma década. 

Em meio a esse vasto universo historiográfico sobre a Guerra, o ponto focal desse 

trabalho repousa, portanto, sobre o que se convencionou chamar de “revisionismo” dos anos 

1960. É importante salientar que a maioria dos autores não faz a devida ponderação sobre o 

uso deste termo, já que o mesmo é por vezes aplicado a qualquer processo de revisão 

historiográfica que se opere, fato que é inerente ao universo da história enquanto campo de 

estudo e ciência, fazendo com que seja comum que o mesmo assunto passe por múltiplas 

revisões ao longo do tempo. O uso generalizado do termo não é só pouco preciso, mas se presta 

também a criar uma falsa conexão entre processos distintos, ou nos leva a compreender a 
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produção historiografia de forma um tanto teleológica. Devemos, portanto, partir da premissa 

que existem múltiplos revisionismos dentro da historiografia sobre qualquer tema, e mesmo 

no tocante a Guerra do Paraguai, pode se distinguir facilmente esses processos de revisão em 

diversos momentos e contextos completamente distintos. Desta forma, este trabalho evita o 

uso indiscriminado do termo, buscando sempre conectá-lo a seu contexto ou a vertente 

específica ao qual se alinha, não fugindo completamente de algumas generalizações, mas as 

considerando com as devidas ponderações. 

 O mergulho nesse recorte historiográfico específico, e a complexidade da definição de 

seus limites, inspirou esta pesquisa, sobretudo em sua obra de maior expressão dentro da 

produção historiográfica brasileira, produzida por Júlio José Chiavenato sob o título de 

Genocídio Americano: a Guerra do Paraguai (1979). A obra desse jornalista paulista, marcada 

por uma linguagem fácil e sedutora, ao mesmo tempo agressiva e de uma criticidade ácida, 

atacava boa parte da construção feita pela historiografia oficial sobre a Guerra, e acabou por 

despertar o interesse por essa temática em gerações de pesquisadores, a incluir o autor dessa 

dissertação. Entretanto, com a ampliação das leituras sobre o assunto, logo se descortinou todo 

um universo de produção dita “revisionista” para além das fronteiras brasileiras, e embora 

Chiavenato tenha se tornado o mais expressivo porta voz dessa leitura no Brasil, sua obra acaba 

por apresentar uma forte inspiração no trabalho de um intelectual argentino, que esteve exilado 

no Brasil durante anos e dedicou boa parte de sua vida ao estudo da guerra, León Pomer.  

León Pomerantz, como foi registrado, é um importante intelectual argentino que reside 

atualmente na região de Buenos Aires e foi jornalista, editor de diversos periódicos e 

historiador, e que ficou conhecido no universo acadêmico argentino e sul americano por sua 

produção sobre a “Guerra do Paraguai”. Sua dedicação a essa temática foi iniciada formalmente 

na Argentina dos anos 1960 e se estendeu ao longo de toda sua trajetória intelectual, mesmo 

durante seu exílio no Brasil, entre os anos de 1970 e 1990. Militante juvenil do Partido 

Comunista Argentino, também teve importante participação dentro do universo editorial dos 

grupos judaicos de esquerda dentro do seu país, e teve grande circulação junto a grupos 

simpáticos às vertentes mais progressistas e democráticas do peronismo. Em meio a sua 

produtiva trajetória intelectual, foi responsável por pelo menos dez livros específicos sobre os 

conflitos na região do Prata, publicados tanto no Brasil quanto na Argentina, entre outros 

trabalhos sobre a formação do Estado argentino e a trajetória de Juan Bautista Alberdi (1810-

1884) e Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888). 
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Ele teve sua obra mais importante sobre a Guerra publicada pela primeira vez uma 

década antes de Chiavenato e, em entrevista concedida aos historiadores Mario Maestri e 

Victoria Barata, em Buenos Aires, em abril de 2011, ele classificou a obra do brasileiro como 

“meritório trabalho de divulgação”1 do revisionismo no Brasil, dada a tamanha semelhança 

entre seu principal trabalho sobre a Guerra publicado na Argentina em 1968, e o livro do autor 

brasileiro, de 1979. Sendo assim, para compreender melhor as origens e especificidades desse 

“fenômeno” revisionista, no tocante a Guerra do Paraguai, se faz necessário conhecer e analisar 

as relações desse autor argentino com a temática e seu contexto de produção, que é muito 

anterior e diferente do momento em que seu trabalho foi publicado e se tornou conhecido no 

Brasil. 

Este trabalho se concentra, portanto, através da análise da obra La Guerra del Paraguay 

– Gran Negócio! (1968), do intelectual argentino León Pomer, nas especificidades da produção 

historiográfica desse tal “revisionismo” da década de 1960, mas que se manteve em voga, 

inclusive se institucionalizando através da presença em livros didáticos e do espaço conquistado 

dentro da academia por essa vertente explicativa, até pelo menos o fim dos anos de 1980. Busca-

se aqui identificar, sobretudo, de que forma a relação entre texto e contexto de produção dessa 

obra influenciou essa importante corrente de análise do conflito.  

Essa forma específica de revisionismo foi definida pelo historiador uruguaio Tomas 

Sansón Corbo (2015), como um “revisionismo de izquierda”, já que, contando ou não com um 

referencial marxista, visava fundamentalmente se opor a historiografia oficial, e todos os 

elementos por ela construída que alicerçavam ideologicamente o status quo intelectual e político 

do período. Sendo assim, para além da classificação de Pomer e de sua obra como um mero 

esforço militante e de cunho marxista, feita por parte de seus críticos, esta pesquisa busca 

analisar o autor e sua obra dentro da complexidade de suas relações com o meio em que esta foi 

produzida, revelando toda uma gama de elementos e demandas que ajudaram a compor seu 

discurso, e permitiram que o mesmo conquistasse, por décadas, status de conhecimento 

histórico estabelecido. 

Entrecruzar superficialmente a obra de Pomer com sua participação junto ao Partido 

Comunista Argentino, ou mesmo definir o “revisionismo de esquerda” como um mero fruto do 

engajamento político/partidário de seus produtores, é no mínimo uma forma de reducionismo 

 
1 MAESTRI; BARATA. Don León Pomer: um historiador portenho, nascido em Bahia Blanca, pra lá de paulista. 

Caros Amigos, São Paulo, p. 36 - 39, 01 nov. 2011. 
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preguiçoso.3 Para podermos analisar sua obra, portanto, se faz necessário um mergulho mais 

profundo no universo de conexões que permearam sua trajetória e a pluralidade de pontos de 

contato com outros intelectuais e também instituições que acabaram por contribuir para o 

resultado final de seu trabalho. Para tanto, os conceitos de Campo e Habitus oferecido por Pierre 

Bourdieu, nos deram as ferramentas para iniciar essa pesquisa. Habitus deve ser entendido 

como "uma matriz, determinada pela posição social do indivíduo que lhe permite pensar, ver e 

agir nas mais variadas situações. O habitus traduz, dessa forma, estilos de vida, julgamentos 

políticos, morais, estéticos”. (VASCONCELOS, 2002, p. 79). Já o conceito de Campo deve ser 

compreendido como "um microcosmo social dotado de certa autonomia, com leis e regras 

específicas, ao mesmo tempo em que influenciado e relacionado a um espaço social mais 

amplo” (PEREIRA, 2015, p. 341).  Possuindo uma dinâmica particular nessas relações: 

 

enquanto lugar de luta política pela dominação cientifica, que designa a cada 

pesquisador, em função da posição que ele ocupa, seus problemas, 
indissociavelmente políticos e científicos, e seus métodos, estratégias 

científicas que, pelo fato de se definirem expressa ou objetivamente pela 

referência ao sistema de posições políticas e cientificas constitutivas do campo 

cientifico, são ao mesmo tempo estratégia política. (BORDIEU,1983, p.5). 

 

Ambos conceitos nos ajudam a pensar sobre a riqueza presente no estudo do 

entrecruzamento de obra, trajetória pessoal e o universo das relações sociais do autor, e como 

tudo isso influenciou, condicionou ou simplesmente contribuiu para a construção de uma das 

leituras mais importantes sobre a Guerra do Paraguai existentes tanto no Brasil quanto na 

Argentina. 

Desta forma, um estudo que se projeta na intersecção entre os campos de uma “história 

da historiografia”4 e uma “história dos intelectuais”5, busca contribuir para compreensão desse 

revisionismo numa perspectiva histórica, fugindo das generalizações panorâmicas que tem 

marcado as observações sobre estes trabalhos.  

 
3 Expressão definida pelo historiador inglês Eric Hobsbawn como “a disposição de subordinar os processos e 

descobertas da pesquisa as exigências do compromisso ideológico ou político do pesquisador” (1998, p. 73). 
4 Campo de estudo que considera “o estudo historiográfico como o estudo da história dos escritos históricos, 

métodos, interpretações e as respectivas controvérsias” (FORASTIERI, 2001, p. 26). Campo do estudo histórico 

praticado em algum nível desde a antiguidade, mas que através sobretudo da Escola dos Annales, ja no século 

XX, ganhou contornos teóricos e metodológicos mais distintos. 
5 Estudos desenvolvidos sobretudo a partir dos anos de 1980 por historiadores franseses ligados as correntes da 

Nova História Política e da Nova Histórial Cultural, como Jean-François Sirineli, René Remond, Roger Chartier 
e o próprio Pierre Bourdieu, entre outros. Esse grupo de historiadores buscou reabilitar o estudo dos intelectuais 

e do uso da Biografia como ferramenta para compreensão da inserção social e estrutura de sociabilidade do 

intelectual e sua trajetória. (ZANOTTO, 2008.) 
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Essa pesquisa foi organizada em três capítulos, visando uma melhor apreciação dos 

diferentes aspectos que envolvem a temática estudada, e em cada um desses capítulos foi feita 

uma breve apreciação teórica sobre as escolhas metodológicas e ferramentas que embasaram 

aquela dimensão específica da dissertação, evitando assim que essa discussão se prolongue 

nesse texto introdutório. O primeiro capítulo, intitulado “Panorama historiográfico (1870 – 

1970)”, apresenta as considerações gerais sobre o “estado da obra” no tocante a historiografia 

sobre a Guerra do Paraguai, baseado na análise de algumas obras “clássicas” das historiografias 

locais e nos compêndios historiográficos produzidos por autores como: Mario Maestri, Ana 

Paula Squinelo, Marcela Quinteros, Maria Victoria Barata, Liliana Brezzo, Tomas Sansón 

Corbo, entre outros. Nesse capítulo optou-se por manter o foco sobre a produção historiográfica 

que toca mais diretamente a produção de Pomer, ficando circunscrito basicamente aos 

revisionistas paraguaios, e à historiografia argentina e brasileira. Não se ignora que a produção 

sobre a Guerra se expande por diversos outros países, com destaque para o Uruguai, que 

concentra importante literatura a respeito desse tema, entretanto, com base nas bibliografias das 

obras feitas por Pomer dentro dessa temática, seu universo de leitura se concentra 

predominantemente no recorte proposto. É certo que em um esforço maior de mapeamento dos 

entrecruzamentos de discursos e produções historiográficas sobre essa temática na região, a 

exclusão da produção uruguaia seria impossível, mas dado o caráter mais específico desta 

dissertação, optou-se por esse caminho. Quando do estudo da produção historiográfica 

brasileira, diante de seu caráter aparentemente homogêneo em relação a leitura da Guerra até 

os anos de 1970, optou-se por uma análise mais específica de alguns autores e obras ao longo 

do século XX, a fim de destacar pequenas distinções de análise e abordagem, que uma leitura 

mais panorâmica certamente ignoraria, nos ajudando ao mesmo tempo a compreender o 

impacto que as leituras revisionistas tiveram na produção local. 

Já o segundo capítulo, intitulado “León Pomer – Trajetória e redes de sociabilidade”, 

traz a análise sobre a produção de discursos sobre a Guerra do Paraguai para nosso objeto, 

buscando articular as dimensões da trajetória de Pomer enquanto sujeito social, e as demandas 

dos campos intelectuais aos quais se vinculou em diferentes momentos de sua vida pessoal e 

profissional, identificando assim os elementos que condicionaram ou influenciaram na sua 

produção sobre a Guerra e na sua construção enquanto intelectual. A análise dos círculos sociais 

de que fazia parte, como sua carreira universitária, jornalística e editorial, assim como sua 

produção e circulação no universo da revista La Rosa Blindada, e por fim as perseguições 

políticas que sofreu e o exílio no Brasil, ofereceram o material para o desenvolvimento dessa 



15 
 

parte da pesquisa. O capítulo se divide em três partes, sendo que a primeira delas busca resgatar 

os principais elementos da trajetória intelectual, pessoal e social de León Pomer dentro das 

esquerdas argentinas até sua inserção no universo intelectual brasileiro após seu exílio. A 

segunda parte, por sua vez, se concentra no entrelaçamento entre Pomer e o universo intelectual 

argentino através de sua circulação por periódicos e pelo universo editorial, sobretudo 

argentino, até os anos de 1970. Enquanto a parte final busca reconstruir o produtivo universo 

de publicações historiográficas de Pomer ao longo de sua trajetória, tanto na Argentina quanto 

no Brasil. 

O terceiro capítulo, intitulado “La Guerra del Paraguay – gran negocio!” – análise geral” 

aborda a obra fundamental do pensamento de Pomer sobre a Guerra, publicada em 1968, em 

uma análise mais profunda sobre a forma como usa e articula suas fontes, além dos elementos 

editoriais, discursivos e bibliográficos do livro, a fim de identificar a manifestação das pressões 

exercidas pelo que Pierre Bourdieu conceituou como habitus e campo nessa produção, e que 

influenciou a compreensão do conflito por pelo menos duas décadas, tanto na Argentina, quanto 

no Brasil. O capítulo se dividiu entre a análise da materialidade da obra em questão, a qual é 

tratada e estudada enquanto documento e articulada com os elementos centrais da trajetória e 

do universo político e social da Argentina do período; e também uma discussão mais profunda 

sobre os elementos argumentativos e discursivos presentes na obra, e como os mesmos também 

se relacionam com todos os elementos que envolveram seu universo de produção. 

Esse trabalho não espera esgotar a análise sobre o fenômeno revisionista argentino ou 

mesmo seus efeitos dentro da produção nacional sobre a Guerra. Acredita-se, no entanto, que a 

discussão aqui proposta pode iluminar uma dimensão importante do desenvolvimento 

historiográfico sobre o conflito, e ao mesmo tempo aproximar o leitor de uma discussão que é 

mais explorada dentro do universo acadêmico argentino do que do brasileiro, que são os 

múltiplos revisionismos e suas conexões políticas, sociais e sobretudo temporais. Enquanto as 

discussões no Brasil se alargaram principalmente em torno da multiplicidade metodológica e 

temática que a Guerra oferece, do ponto de vista historiográfico a discussão se restringiu quase 

que totalmente ao mapeamento das diferentes leituras que o conflito possuiu ao longo do século 

XX. Poucos os trabalhos se dedicaram ao mergulho e aprofundamento em relação a uma dessas 

leituras especificas, buscando entender suas motivações e conexões contextuais, e, no caso do 

revisionismo proposto por Pomer, esse olhar se torna indispensável. 
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1. PANORAMA HISTORIOGRÁFICO (1870 – 1970) 

 

“Não existe inteligência neutra nem se poderia eximir 

qualquer produção cultural do homem de algum 

estado de participação”6 

   Florestan Fernandes 

 

Quando se pensa na Guerra do Paraguai no âmbito dos estudos históricos ou 

historiográficos, devemos inicialmente nos inteirar do amplo campo de divergências e debates 

que cercam este tema. A historiografia sobre o conflito, extremamente rica em publicações em 

todos os países que participaram do evento, e mesmo fora desse circuito, é profundamente 

marcada pelas constantes revisões em suas abordagens gerais ou prismas de análise, assim como 

pela intrínseca relação que este tema estabeleceu com a construção das próprias nações nesses 

países.   

A Guerra é para todos os envolvidos uma espécie de marco gestacional de um novo 

Estado Nação, ou de uma nova organização política ou ideológica, sendo explorado das mais 

variadas formas como meio de reforço de um ou de outro projeto nacional. Ela possuiu, por 

isso, uma importante função na construção destas nações.  

Não cabe a este trabalho, porém, o aprofundamento da discussão sobre o papel deste 

conflito ou sequer dos discursos produzidos sobre ele, dentro do processo de construção das 

nações na região do Prata, no qual a história exerce certamente um papel central. Ainda assim, 

é importante que situemos o leitor dentro do universo historiográfico regional em meio a suas 

intensas disputas de legitimidade, já que a obra e o autor que são objetos desse trabalho, são 

fruto e semente nesse processo, dialogando intensamente com o que até então se produzia e 

servindo de base para o que se produziria em sequência. Processo esse que sempre esteve muito 

longe de ser linear ou único, mas sim múltiplo, controverso e nunca hegemônico, e que abrigou 

desde o conflito as mais diferentes abordagens, recortes e até mesmo objetivos 

político/ideológicos explicitamente declarados, ou não, nas análises. 

A produção de “conhecimento” sobre a Guerra, se iniciou, para além do universo da 

própria imprensa que cobriu o evento ou dos registros feitos pelos participantes, por uma vasta 

historiografia oficial7, produzida desde as cinzas ainda quentes do conflito. Produção que se 

 
6 1976, p. 226 apud MOTA, 1994, p. 227. 
7 Cabe salientar que essa produção historiográfica, pelo menos até o início do século XX, seja sob a chancela do 

Estado ou não, é marcada pela não profissionalização de seus autores. Nesse contexto amador, cabia a intelectuais 

das mais diferentes formações ou áreas de atuação a produção desse material. (MALERBA, 2015) 
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ampliou exponencialmente nas décadas seguintes, até atingirmos a multiplicidade de temáticas 

que atualmente povoam a historiografia e de alguma forma ainda se relacionam com o evento, 

como a sua relação com a escravidão, as populações indígenas, a formação do exército ou a 

crise do poder imperial, entre outras tantas, estando assim muito longe de ser unicamente um 

tema relacionado a construção do nacionalismo, ou de uma história política nos moldes 

iluministas.  

Sendo assim, através da relação entre diferentes compêndios historiográficos e os 

trabalhos de historiadores da historiografia que tem se dedicado a compreender o 

desenvolvimento dos diferentes discursos sobre a Guerra, se buscará aqui traçar em linhas gerais 

os caminhos discursivos que se estabeleceram ao redor dessa temática até meados dos anos de 

1960, já que travar contato com toda essa fortuna crítica é indispensável para qualquer estudo 

que se preste a falar sobre o conflito platino sob qualquer prisma, e sobretudo aquele que trata 

justamente de uma ramificação dessa produção, o dito revisionismo defendido por Pomer.8 Não 

havendo espaço nesse trabalho para toda a amplitude dessa produção, esse capítulo se deterá na 

composição de um quadro panorâmico da historiografia sobre a Guerra do Paraguai, com o foco 

na produção paraguaia, enquanto precursor de uma modalidade de revisionismo antiliberal e a 

historiografia argentina e brasileira, uma vez que é aquela produção que dialoga mais 

diretamente com o objeto desse estudo. 

Embora o Uruguai possua uma substancial historiografia sobre a Guerra do Paraguai, e 

esta apresente também diversas variações e revisionismos, esta não se relaciona diretamente 

com o universo intelectual de León Pomer, ao menos quando consideramos a bibliografia 

sugerida em sua obra. Esse trabalho não ignora a circulação entre os intelectuais e seus trabalhos 

por toda a América Latina, e nem a importância dessa compreensão multi e transnacional dentro 

de qualquer estudo historiográfico, entretanto preferiu-se priorizar, por questões operacionais 

de um trabalho de mestrado, aquela historiografia que toca mais diretamente o objeto deste 

estudo, excluindo-se assim as discussões sobre a historiografia uruguaia. Talvez em outra 

oportunidade esse estudo possa ser ampliado para outros países, já que muitas são as leituras 

sobre a Guerra, incluindo ingleses como Leslie Bethell ou norte americanos como Washburn, 

que nos mais diferentes contextos se dedicaram a compreender o conflito. 

 
8 O termo revisionismo no Brasil, que é tão comumente utilizado para se referir à historiografia encabeçada por 

Pomer e Chiavenato referente a Guerra do Paraguai, é compreendido como um movimento de revisão da postura 

da historiografia tradicional através de um olhar mais economicista e com destaque para a ação do imperialismo 
britânico na região do Prata. O termo se revela um tanto mais complexo dentro do contexto argentino, onde ele 

irá se associar a movimentos historiográficos nacionalistas de esquerda e de direita, marxistas, trotskistas, 

peronistas, entre outros, e fará referência a muito mais que somente a Guerra do Paraguai.  
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1.1. Historiografia paraguaia 

 

O Paraguai, certamente o país que sofreu o impacto mais devastador da Guerra, não tardou 

a contar com uma leitura própria do conflito. Leitura essa que contou com uso do discurso sobre 

a guerra como elemento legitimador de uma certa elite política, ou projeto nacional, cabendo à 

primeira geração de intelectuais do pós-guerra, chamada de “geración del 900” ou 

“novecentistas”, criar as bases históricas para a reconstrução do país reforçando a ideia de nação 

(BREZZO, 2009). Esses intelectuais foram alguns dos primeiros a receberem formação superior 

dentro do Paraguai, junto a Faculdad de Derecho da Universidad Nacional, fundada em 1889, 

possuindo grande circulação dentro do Instituto Paraguayo9 e sua revista periódica, chamada 

somente como “Revista do Instituto Paraguayo”, que foi muito ativa entre os anos de 1886 e 

1909 e permitiu a circulação e o debate público entre a intelectualidade paraguaia do período. 

Essa geração contou com nomes como Blas Garay10, Juan O’Leary11, Arsenio López Decoud12, 

Manuel Domingues13, Ignácio Pane14, entre outros, que, à parte de suas disputas internas por 

legitimidade, foram responsáveis por construir as “bases históricas” do país, sendo 

fundamentais inclusive para suas reivindicações durante a Guerra do Chaco em 193515. 

(BORGES; PERARO, 2016) 

 
9 Associação de difusão cultural ligado a setores da elite econômica e intelectual paraguaia do fim do século XX. 
O instituto reunia diferentes departamentos que iam de música à construção de um acervo documental nacional e 

se tornou um importante espaço de debate e disputa de legitimidade. (DOMINGUES, 2014) 
10 Advogado e político paraguaio (1873 – 1899) foi responsável, durante o governo de Juan Bautista Egusquiza, 

por buscar junto aos arquivos espanhóis documentos que embasassem historicamente e juridicamente as 

pretensões territoriais paraguaias sobre a região do Chaco Boreal. 
11 Advogado, médico, poeta e historiador paraguaio (1879-1969) foi um influente intelectual ao longo do século 

XX mantendo estreita relação com diversas lideranças políticas do país, sobretudo Alfredo Stroessner. Foi ainda 

filiado ao Partido Colorado ao longo de toda a vida e exerceu ainda diversos cargos políticos em seu país e também 

a direção do Arquivo Nacional. O’Leary é considerado por Brezzo como fundador de um importante movimento 

de revisionismo sobre a Guerra do Paraguai de cunho nacionalista e patriótico, resgatando a família López como 

heróis nacionais (2004). Essa postura defendida por ele foi predominante no país ao longo de quase um século, e 

encontrou ressonância em diversos setores do Estado que acabaram por assumi-la como a história oficial do país 
pelo menos até os anos de 1990.Pomer, em todas as entrevistas em que teve oportunidade de falar sobre a Guerra, 

enuncia o encontro com esse autor e a leitura de seus trabalhos como determinante para sua obra. 
12 Jornalista e político paraguaio (1867 – 1945) oriundo de uma tradicional família que foi perseguida por sua 

oposição aos López, foi fundador de importantes periódicos como El Progresso (1893) e El Nacional (1910) junto 

a diversos outros intelectuais do período. 
13 Jornalista e político paraguaio (1865 – 1935) que teve importante papel nas reivindicações de seu país em 

relação a região do Chaco e que antecederam o conflito bélico. 
14 Escritor e poeta paraguaio (1880 - 1920) com ativa participação em diversos periódicos do período e um dos 

defensores do resgate da imagem de Solano Lopes. 
15 Conflito armado de grandes proporções (100 mil mortos) entre Paraguai e Bolívia que se estendeu de 1932 a 

1935, pelo controle da região do Chaco Boreal. A disputa teve ainda grande impacto na construção das identidades 
nacionais dos dois países, e as discussões sobre a legitimidade do evento ou das reivindicações das duas nações 

sobre esse território, mobilizaram grande parte da intelectualidade da região durante a primeira metade do século 

XX. 
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No país Guarani16, durante as últimas décadas do século XIX e início do XX, a Guerra 

do Paraguai se tornou, de certa forma, a matriz de todo discurso historiográfico, sendo o grande 

ponto de disputa entre diferentes grupos sociais e projetos políticos (FERNANDES, 2006). 

Segundo Borges e Peraro: “Se estaba ante el momento fundacional de la historiografia nacional 

paraguaya” (2016, p.23).  

Ainda que a historiografia produzida no Paraguai ao longo do século XX, de modo geral, 

tenha sido sensivelmente marcada pelos seus vínculos com certo projeto político, muitas vezes 

autoritário e sempre profundamente nacionalista, além de seu caráter endógeno e pouco aberto 

aos intercâmbios com historiadores estrangeiros, contamos com leituras divergentes sobre o 

caráter do conflito platino. Sansón, ao estudar a correspondência entre historiadores paraguaios 

e não paraguaios durante a primeira metade do século XX, demonstra essa tendência de 

fechamento da produção paraguaia em torno de uma única versão sobre a Guerra, enquanto os 

dissidentes, mais conectados com as produções e intelectuais extranacionais, caminharam 

lentamente para o ostracismo17: 

 

Los circuitos de intercambio intelectual no funcionaron para la historiografía 
paraguaya como espacios eficaces para transformar los paradigmas 

hegemónicos: los recursos de la prensa, el sistema educativo y el aparato 

gubernativo coadyuvaron a la imposición del habitus nacionalista excluyente. 

(SANSÓN, 2017, p. 69) 

 

Ainda assim, em um contexto mais geral, três grandes vertentes historiográficas se 

mantém em algum nível de disputa ao longo de todo o século XX e merecem destaque. 

Inicialmente, uma historiografia liberal que nasceu imediatamente após o conflito e procurou 

atacar o passado ditatorial do governo de Solano López, para justificar suas próprias projeções 

para o futuro; uma segunda, que adotou uma postura mais nacionalista e patriótica, que entendia 

o conflito como o mito fundador de um passado glorioso e de seu panteão de heróis, visão que 

aos poucos se tornou hegemônica no país. Por fim, uma corrente pouco expressiva, no contexto 

 
16 Cabe salientar que o uso da expressão “país Guaraní” é compreendida aqui como um mero recurso retórico, já 

que rigorosamente o uso dessa expressão para se referir ao Paraguai anterior ao século XXI, quando o bilinguismo 

é reconhecido oficialmente, seja pontuado por certo anacronismo, ainda que a presença das populações e da 

cultura guarani na região seja tão marcante e milenar. 
17 Ainda que diversos autores tenham observado essa tendência de fechamento da historiografia paraguaia às 

análises internacionais, e sua estreita relação com o fortalecimento das leituras nacionais/patrióticas no país, esse 

processo se deu paulatinamente e nunca de forma absoluta. O trabalho conjunto de Brezzo e Michelett apontam 

uma intensa correspondência e troca intelectual entre o historiador argentino David Peña e o paraguaio O´Leary 
até os anos de 1930, não só no tocante a Guerra do Paraguai, mas a diversos outros assuntos e personagens comuns 

a região (2016). Sendo assim, devemos ponderar esse isolamento historiográfico paraguaio, e compreende-lo 

sobretudo como tendência geral e nunca como regra absoluta. 
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geral da produção, mas que influenciou sobretudo autores não paraguaios, e que girou em torno 

dos trabalhos de Oscar Creydt18, voz solitária de uma visão inspirada pelo instrumental marxista 

até pelo menos a segunda metade do século XX. 

A primeira dessas posturas partilhava, de certa forma, da versão oficial dos demais 

países do Prata e que entendiam os López como responsáveis por anos de ditadura e tirania, 

além de serem também os únicos culpados pelo conflito e, portanto, por suas consequências. 

Segundo Sansón: “Los regeneracionistas pugnaron por imponer una interpretación liberal del 

pasado, fundamentada en la demonización del Mariscal Francisco Solano López. Esta tendência 

fue efímera, y en las décadas de 1880 y 1890 comenzó a mostrar signos de erosión”. (2017, p. 

59) 

Essa postura geral que propunha a construção de um Paraguai de inspiração mais liberal 

e que era defendido por diversos intelectuais do período, com destaque para Rafael Barrett19 e 

Cecílio Báez20, agitou diversas discussões em torno da Guerra do Paraguai, disputando 

legitimidade com as correntes divergentes existentes no país. Báez promoveu inclusive, ao 

longo de 1902, um largo e acalorado debate com Juan O’Leary, junto aos periódicos La Patria 

e El Civico, sobre o caráter do conflito e suas implicações e responsabilidades, sendo, no 

entanto, superado pela popularidade que ganhavam as ideias de seu adversário naquele 

momento. (BREZZO, 2004) 

Segundo Fernandes, essa postura simbolizada por Báez: 

 

Era a história, o nacionalismo de uma intelectualidade e a ideologia liberal, 

fundidos, construindo uma versão da história paraguaia, cuja filosofia, a luta 
entre a liberdade e o despotismo, a luta pela cidadania e soberania da nação 

davam o norte principal. (2006, p.79) 

 

Essa corrente historiográfica atendia as demandas dos grupos políticos que assumiram 

o governo do Paraguai no momento imediatamente posterior ao conflito, muitos deles 

retornando do exílio, que buscavam reestruturar o país segundo o modelo de uma democracia 

liberal, condenando, portanto, os símbolos de seu passado pré-guerra. (BREZZO, 2010) 

 
18 Político e historiador paraguaio (1907 – 1984), foi criador do Partido Comunista Paraguaio em 1928 e vigoroso 

crítico da ditadura de Alfredo Stroessner, o que o levou a viver grande parte da vida em exílio pela América Latina 

e URSS. 
19 Jornalista e escritor espanhol radicado no Paraguai (1876 – 1910), ficou famoso por suas obras de cunho 

filosófico e com forte apelo anarquista. Ele foi perseguido e obrigado a se exilar do Paraguai por sua postura 
radical contra o legado dos López durante a transição entre o século XIX e XX. 
20 Médico, advogado e político paraguaio (1862 – 1941), foi presidente do país entre os anos de 1905 e 1906, e 

reitor da Universidad Nacional durante os anos de 1930. 
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Já a segunda vertente, que se desenvolveu temporalmente paralela a anterior, mas tardou 

a se tornar hegemônica, ou encarada como a versão oficial sobre o conflito, foi encabeçada por 

Juan O’Leary, Juan Natalicio González21 e Goicoechea Menéndez22. Ela foi substancialmente 

mais frutífera que a leitura liberal do ponto de vista de sua longevidade dentro da historiografia 

nacional, e ganhou cada vez mais espaço e legitimidade ao longo de século XX, se mantendo 

de forma relativamente hegemônica a partir dos anos de 1930, até sua coroação máxima durante 

a ditadura de Alfredo Strossner (1954 – 1989) (BREZZO, 2009). Essa historiografia explorou 

a Guerra do Paraguai como a interrupção de uma trajetória gloriosa do país, quando os interesses 

estrangeiros, sobretudo do Brasil e Argentina, puseram fim aos sonhos paraguaios.  

 

En general, se puede afirnar que el momento historiografico comprendido 
entre la inmediata posguerra (1870) y el centenario (1911) debe ser 

contemplado en el marco de las consecuencias que el conflito bélico tuvo em 

todos los campos de la realidad paraguaya y, también, bajo el influjo del 
nacionalismo, cuyos términos más habituales fueron reconstrucion y 

reparación [grifo do autor] histórica. Asi se explica que algunos de los 

produtos historiográficos de esos años se convirtieran en verdadeiras gestas 
de epopeya y exaltación del patriotismo” (BORGES; PERARO, 2016, p. 25) 

 

Desta forma, desviando o foco de questões internas para um inimigo externo ao país, 

houve espaço para o resgate das figuras de seus líderes, de Francia aos López, na construção de 

uma narrativa grandiosa e heroica, configurando o Paraguai como uma vítima inocente e seus 

presidentes abnegados heróis. 

Essa percepção épica e patriótica da Guerra ganhou rápida popularidade e transbordou 

para muito além do universo historiográfico. Entre a população, e sobretudo os militares, esse 

discurso ofereceu um caminho para o resgate do orgulho nacional e por isso foi rapidamente 

assimilado pelo Estado como sua versão oficial, “La guerra contra la Triple Alianza se convirtió 

en tema fundamental, evento catalizador del ser nacional” (SANSÓN, 2017). Após o triunfo no 

conflito contra a Bolívia em 1935 e o golpe impetrado pelos militares em 1936, instituiu-se 

definitivamente essa vertente historiográfica como oficial e praticamente hegemônica, o que foi 

reforçado pela perseguição que se seguiu aos opositores políticos desse novo regime. 

 

 
21 Escritor, jornalista e político paraguaio (1897 – 1966) foi deputado, ministro da fazenda e embaixador, além de 

presidente do país entre 1948 e 1949, sendo destituído por um golpe de estado. Após sua destituição exilou-se no 

México, onde permaneceu até sua morte. Foi um importante defensor de López e do revisionismo proposto por 
O´Leary. 
22 Escritor e jornalista argentino (1877 – 1906) com grande circulação dentro do Paraguai e ligado a intelectuais 

como O’Leary e Cecílio Báez. 
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La victoria militar paraguaya frente a Bolivia en la guerra del Chaco significó 

para el Paraguay la reivindicación de su sentido de nacionalismo y su orgullo 
y confianza como nación. Esto tuvo su catalizador, en lo interno, en la amplia 

corriente política multisectorial, liderada por los héroes militares de la guerra, 

consagrada a la construcción de un Nuevo Paraguay.” (BREZZO, 2017, p. 5) 

 

 Em 1 de março de 1936, um decreto oficial institucionalizou Solano López como herói 

da nação, e a criação do “Instituto de Investigaciones Historicas”,23 em 1937, como veículo 

catalizador e difusor desse discurso, são as marcas definitivas da construção da legitimidade 

dessa vertente historiográfica.24 (BORGES; PERARO, 2016) 

Ao longo das décadas que se sucederam a Guerra do Chaco, mesmo em meio a certa 

instabilidade política e sucessivos golpes, esse modelo de história político-militar e patriótica 

se manteve de forma central dentro da produção historiográfica paraguaia. Nomes como Efraim 

Cardozo25 e Júlio Cesar Chaves26, construíram suas obras mantendo esse viés e ajudaram a 

solidificar essa vertente historiográfica. Essa postura geral de glorificação nacionalista do 

passado com certo tom de tragédia, onde os inimigos estrangeiros espreitavam das fronteiras, 

se tornou um importante elemento de apoio de todo o ideário dos governos ditatoriais que 

regeram o país até os anos de 1990. (SANSÓN, 2012) 

Com a ascensão de Alfredo Stroessner27 ao poder em 1954, o processo de 

institucionalização do discurso nacional-patriótico sobre a Guerra teve seu apogeu. Segundo 

Nicson: “el regimen de Stroessner utilizo habilmente el discurso de la identidad nacional para 

realzar su ligitimidad” (2010, p. 286), de forma que o ditador foi idealizado como legitimo 

continuador do processo iniciado pelos López. Esse processo de isolamento em relação a 

intelectualidade dos países vizinhos, e de centralização da produção historiográfica ao redor do 

Estado, assim como a aberta perseguição aos opositores, fez com que a historiografia paraguaia 

 
23 Herdeiro do antigo “Instituto Histórico Nacional”, criado em 1895 por membros da dita geração de 900, o IIH 

encerrou o caráter liberal de seu antecessor e instituiu um perfil mais nacionalista e antiliberal em suas 

publicações. Depois de uma existência muito atribulada, à mercê das variações políticas do país Guarani, em 1966 
seu nome é novamente alterado para “Academia Paraguaya de la Historia”, saindo do controle dos militares e 

assumindo um caráter mais acadêmico. 
24 Em 1948 houve a criação da Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, embora tenha sido criada a partir 

de uma parceria entre Brasil e Paraguai que visava a aproximação dos dois países, ela se configurou rapidamente 

como um dos bastiões desse revisionismo nacionalista paraguaio, contando inclusive com a intervenção direta do 

Estado na configuração do quadro de professores e em suas propostas educacionais, até pelo menos o fim da 

ditadura de Stroessner. (SANSÓN, 2017) 
25 Político e historiador paraguaio (1906 – 1973), que teve ativa participação durante os conflitos entre Paraguai 

e Bolívia durante os anos de 1930, e se tornou um importante nome de uma historiografia nacionalista que marcou 

o país em meados do século XX (BREZZO, 2003). 
26 Historiador paraguaio (1907 - 1989) com importante participação como divulgador e defensor dos interesses 
paraguaios durante a Guerra do Chaco.  
27 Militar paraguaio (1912 – 2006), responsável pela mais longeva ditadura sul-americana, se mantendo no poder 

por 35 anos e sendo acusado de diversas atrocidades contra seus opositores políticos. 
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se mantivesse sensivelmente fechada às discussões que eram feitas fora do país, sobretudo sobre 

nacionalismo e história, ou qualquer outra corrente ou movimento historiográfico, pelo menos 

até o fim da ditadura de Stroessner. (BREZZO, 2004) O discurso histórico lopista, portanto, é 

a base para a política paraguaia, já que ele legitima os golpes e a construção de um Estado Forte, 

intervencionista e constantemente preocupado com as intervenções externas. (FERNANDES, 

2006) 

Essa determinada visão sobre o conflito platino nascido no Paraguai, e que é chamada 

comumente de “revisionismo”28, foi difundida para muito além de suas fronteiras, através de 

intelectuais de diferentes origens, como os argentinos Ernesto Quesada29 e David Peña30, ou o 

uruguaio Luís Alberto de Herrera31, entre outros. Essa circulação da visão político-militar e 

patriótica da Guerra do Paraguai entre os países sul-americanos, ratifica a existência de uma 

certa rede de sociabilidade entre intelectuais de diferentes nacionalidades na região, rede essa 

que certamente foi fortalecida pelos frequentes exílios a que muitos deles foram submetidos. 

Quinteros e Moreira (2016) propõem que o processo de divulgação dessa visão historiográfica 

sobre a Guerra se deu fundamentalmente em três etapas, sendo iniciada pela própria figura de 

O´Leary como um personagem central na consolidação e difusão dessas ideias dentro do país. 

Em seguida, as discussões foram ampliadas por Natálicio González através de sua editora e das 

publicações periódicas que participava, além do próprio exílio a que foi submetido. Por fim, se 

consolidou a apropriação dessa postura por autores argentinos que tiveram um efeito 

multiplicativo, fazendo com que essa vertente alcançasse até intelectuais de países distantes do 

palco da Guerra, como México e Venezuela.  

Além desse modelo historiográfico que se tornou hegemônico, outra vertente merece 

menção: foi aquela desenvolvida por Oscar Creydt, com forte inspiração marxista, e que embora 

não tenha tido nem de perto o alcance dos modelos historiográficos discutidos anteriormente, 

representa ainda a existência de alguma produção historiográfica marginal àquela patrocinada 

pelo Estado paraguaio. Creydt, como intelectual politicamente engajado dentro do Partido 

Comunista Paraguaio e com importante circulação entre Alemanha, URSS além da 

 
28 Embora usado de forma genérica, esse revisionismo específico, estando firmemente conectado a seu contexto 

político e social, carrega as características e peculiaridades aqui discutidas e se difere de outros revisionismos que 

serão discutidos posteriormente. 
29Advogado e historiador argentino (1858 - 1934) com formação na Alemanha é reconhecido como um dos 

precursores da história de aspiração positivista na argentina, no sentido de seu apelo a primazia das fontes e 

pretensão científica (DEVOTO; PAGANO, 2013). 
30 Advogado e escritor argentino (1862 – 1930) é considerado um dos precursores do revisionismo na argentina. 
31 Advogado e político uruguaio (1873 - 1959) com intensa participação na vida política de seu país através do 

Partido Nacional, exercendo diversos cargos públicos e disputando a presidência repetidas vezes. 
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intelectualidade de esquerda na América Latina, publicou seu principal trabalho em 1963, sob 

o título: Formación histórica de la nación paraguaya. Ele buscou compreender principalmente 

a formação social paraguaia, o que já o diferia em muito dos moldes da história política e militar 

comuns no período. Sua concepção singular dos López como líderes autoritários, oriundos de 

uma burguesia nascente, mesmo que em grande medida progressistas, mas que ainda 

representavam em última instância os interesses das elites burguesas e latifundiárias do país em 

detrimento da grande massa de pequenos camponeses livres que compunham a base da 

sociedade paraguaia, era certamente inovadora dentro do contexto do país (MAESTRI, 2013). 

Dessa forma, a Guerra do Paraguai, para o autor, foi essencialmente um:   

 

choque entre dos sistemas económico-sociales”, ou seja, entre duas “vías 
opuestas de desarrollo económico y social”. De um lado, as formações liberal-

mercantis escravista imperial e burguesa importadora/exportadora argentina, 

do outro, a formação social paraguaia, apoiada substancialmente na pequena 
propriedade camponesa. (MAESTRI, 2012, p. 22)  

 

Embora Creydt não tenha alcançado grande impacto dentro da historiografia paraguaia 

dos anos de 1960, sua postura geral acabou sendo em parte apropriada por autores importantes 

fora do país, como o próprio León Pomer, que será melhor estudado nesse trabalho. Para além 

da Guerra, o trabalho de Creydt demonstra a existência e perseverança de certa intelectualidade 

de esquerda dentro do Paraguai, mesmo depois de tantos anos de regimes autoritários que se 

esforçaram para desmobilizar esses movimentos. Mesmo sua produção sendo marginal às 

grandes discussões historiográficas do país, e tenha sido produzido essencialmente a partir de 

seu exílio, sua obra demonstra que a hegemonia dos discursos sobre a história do Paraguai, 

apropriados pelo Estado, não eram a única voz existente, mesmo sendo inequivocamente aquela 

com maior alcance. 

A identificação geral desses três caminhos discursivos sobre a Guerra do Paraguai, 

dentro da historiografia do país Guarani até os anos de 1960, obviamente não esgota sua riqueza 

ou até mesmo as sutis variações entre cada autor que tratou do tema, mas oferece um panorama 

sobre essa produção e permite ao leitor compreender em linhas gerais os caminhos 

argumentativos que essa discussão percorreu.  

Cabe salientar ainda, que esse caráter extremamente multifacetado das análises sobre a 

Guerra não se limitaram as fronteiras de um único país. Na verdade, essa multiplicidade, mesmo 

que por vezes limitada dentro de contextos específicos, marcou a produção historiográfica de 

todos os países que fizeram parte do conflito. Não é a proposição desse trabalho, no entanto, 



25 
 

exaurir as discussões sobre a produção historiografia sobre a Guerra, mas somente oferecer as 

linhas gerais dessa produção até os idos de 1960, quando é publicada a obra de Pomer. Dessa 

forma, o capítulo pretende oferecer os elementos mínimos para a compreensão da obra La 

Guerra del Paraguay – Gran Negócio! e o lugar que está veio a ocupar dentro da historiografia 

nesses países. 

 

1.2.  Historiografia argentina 

 

Diferente do Paraguai, a Argentina possui dentro das leituras sobre a Guerra do Paraguai 

um debate significativamente mais intenso e multifacetado, o que é obviamente influenciado 

por questões locais de cunho político, social, editorial e acadêmico. Essa historiografia 

argentina marcada por seus intensos debates de apoio ou oposição a figura de Bartolomeu 

Mitre32 e as suas questões de identidade nacional, que acabam se misturando aos discursos sobre 

a Guerra, foi definitivamente a grande influenciadora do revisionismo em diversos outros países 

da América Latina. Os intensos fluxos de intelectuais argentinos ao longo do século XX, 

carregaram para além de suas fronteiras parte das discussões que se desenvolviam de forma 

acalorada em seus círculos intelectuais locais sobre a Guerra.  

De modo geral, a historiografia argentina mantém certa estrutura básica, comum a todos 

os países que participaram do conflito, de uma produção historiográfica inicial de interesse 

nacional (Estado), com certa homogeneidade, que paulatinamente perde sua hegemonia 

enquanto discurso para uma historiografia marcada pelo ataque brutal aos paradigmas 

constituídos sobre a Guerra até então, num processo dialético de disputa de legitimidade entre 

diferentes autores de pressupostos teóricos e também ideológicos distintos. Esse trabalho se 

propõe a recuperar os aspectos gerais desse desenvolvimento a fim de que possamos 

compreender sobretudo onde e de que forma León Pomer se insere nesse processo, além de suas 

bases de diálogo, seja pela negação ou pela assimilação de seus pressupostos.  

 Sendo assim, a partir do conceito de “história erudita” proposto por Pagano e Devoto 

(2013), como sendo uma historiografia que respeite algum critério teórico e metodológico, em 

detrimento da simples narrativa heroica, podemos observar a centralidade de Bartolomeu Mitre 

na estruturação e institucionalização da história nacional com esse perfil na Argentina já no fim 

 
32 Político, escritor e militar argentino (1821 - 1906), foi presidente do país entre 1862 e 1868, tendo importante 

participação durante a Guerra do Paraguai e sendo sucedido por Domingos Sarmiento. Mitre foi ainda uma 

importante liderança portenha contra o sistema federalista liderado por Urquiza. 
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do século XIX33. Foi a partir desse momento que diversos processos correlatos34 consolidaram 

a construção de um campo historiográfico centrado ainda em percepções ético políticas da 

história, mas que aos poucos se aproximava do positivismo com seu rigor metodológico, sua 

preocupação com as fontes e com a busca de leis gerais. No entanto, ainda se tratava de uma 

historiografia presa ao Estado e preocupada com a consolidação do mesmo, e sobretudo do 

modelo de país liberal, centrado em Buenos Aires, proposto por Mitre. Modelo historiográfico 

fortemente marcada pela produção de biografias dos “hombres notables” que serviam de 

alguma forma ao projeto de nação que era gestado naquele momento.  

De modo geral, portanto, na tentativa de compor um quadro historiográfico panorâmico, 

e por isso mais útil didaticamente do que como um retrato fiel da realidade, temos de forma 

mais visível a presença de cinco grupos principais dentro da historiografia argentina até os anos 

de 1960: os liberais-mitristas, os nacionalistas-oligárquicos, os nacionalistas-populares e os 

marxistas, sendo que entre os membros dos três últimos, por vezes chamados de revisionistas, 

muitos flertaram com o peronismo, formando o que talvez seja o quinto grupo, um tanto mais 

ecumênico ideologicamente e comprometido politicamente. Devemos ainda considerar que as 

fronteiras entre esses grupos eram fluidas e que nenhum deles seguia rigorosamente um 

conjunto estático de princípios, e é justamente isso que nos possibilita, erroneamente, os 

classificar simplesmente como revisionistas, ignorando a complexidade de suas relações com 

os contextos políticos, ideológicos, e intelectuais em que viveram e do qual participaram. 

Quando nos detemos sobre a Guerra do Paraguai especificamente, o mesmo quadro 

plural se desenha, dificultando definições sumárias sobre as filiações de determinados 

discursos. A situação se torna ainda mais complexa quando descolamos um autor como León 

Pomer, objeto desse trabalho, que dedicou boa parte de sua produção à Guerra dentro do 

contexto historiográfico argentino e o colocamos como a principal referência de uma certa 

revisão historiográfica no Brasil. Compreender o Pomer a partir da publicação de sua obra no 

Brasil em 1980, no contexto de professor universitário exilado, apagou para a maior parte dos 

 
33 Dois trabalhos importantes para essa historiografia do período imediatamente após a Guerra foram escritos pelo 

engenheiro inglês que participou do conflito, Jorge Thompson, e pelo diplomata norte-americano, também 

contemporâneo aos eventos, Charles A. Washburn. Os textos foram publicados com os títulos de 

Historia de la guerra del Paraguay e Historia de Paraguay, sendo traduzidos para o espanhol e publicados na 

Argentina em 1869 e 1871, respectivamente. Esses trabalhos circularam por toda América Latina e influenciaram 

diversas leituras posteriores sobre a Guerra (BREZZO, 2004).  
34 Os principais acervos documentais de Buenos Aires foram estatizados já no fim do século XIX, além da criação 

da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires (UBA), em 1886. Diversos institutos também 
foram criados nesse período, como a Junta Numismática Americana, Instituto Histórico e Geográfico do Rio da 

Prata, Instituto Historico de la Confederacion e o Instituto Bonaerense de Numismática y Antigue. (PAGANO; 

DEVOTO, 2013) 
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analistas brasileiros, toda a riqueza de discussões e diálogos que a obra trazia em seu contexto 

de produção, e acabou sendo definida aqui de forma simplificada simplesmente como 

revisionista.  

 

1.2.1 – Mitristas e antimitristas35 

 

A necessidade de consolidação do Estado-Nação argentino, presente no discurso 

historiográfico, e a participação determinante de Mitre nesse processo, fez com que a Guerra 

do Paraguai assumisse um papel de destaque na historiografia argentina desse período, sendo 

largamente estudada e usada como referencial de legitimidade do modelo mitrista de nação, ou 

mesmo como ferramenta de ataque a sua figura por seus opositores. Segundo Barata (2014), 

essa disputa de discursos se iniciou já durante o confronto e se estendeu até o fim do século 

XIX, fazendo intelectuais importantes como Juan Bautista Alberdi36, Carlos Guido Spano37, 

Olegario Víctor Andrade38 e Miguel Navarro Viola39, se posicionarem contra a contenda, e 

usarem sobretudo a imprensa local como veículo para amplificar suas posições. Enquanto isso, 

autores como George Masterman40, Bartolomé Mitre, León Palleja41, Mariano Pelliza42, Vicente 

 
35 Segundo Túlio Halperin Donghi, Mitre "Talvez seja o mais qualificado para ser reconhecido no papel de pai da 

Argentina Moderna, paradoxalmente, é lembrado com frequência no papel mais modesto de fundador de uma 

nova historiografia argentina, caraterizada por uma seriedade erudita e uma objetividade cientifica até então 

inexistente [...] agora a Nação é elevada a protagonista única do processo histórico" (1994, p. 200). Desta forma, 

Mitre inaugura na historiografia argentina uma metodologia mais empirista e pretensamente cientifica, onde o 

Estado Liberal se confunde com a figura da Nação argentina. É na obra de Mitre que começa a ser valorizada a 

imagem de uma argentina buenarista urbana em oposição a ruralizada das províncias, mais europeizada e menos 

indígena e mais afeita ao constitucionalismo liberal e democrático que ao caudilhismo autoritário. (1994) 
36 Alberdi foi um renomado advogado e político argentino do século XIX, sendo um dos idealizadores da 

constituição de 1856 de forte inspiração liberal. Sua proximidade a Justo José de Urquiza e suas críticas a Juan 

Manuel de Rosas, Bartolomeu Mitre e a Guerra do Paraguai, lhe garantiram cargos diplomáticos e também muitos 
anos de exílio no Uruguai, Chile e em diversos países da Europa (PILLADO; BIEDMA, 1897). 
37 Poeta e escritor argentino (1827 - 1918) atrelado ao romantismo, que sofreu perseguições por defender posições 

anti-mitristas. Foi um ferrenho crítico à Guerra do Paraguai, que teve sua obra incluída na coleção Procesos, 

dirigida por León Pomer e publicada pela Caldén. 
38 Poeta e jornalista brasileiro (1839 - 1882) radicado na Argentina onde participou significativamente da vida 

política local. 
39 Político e jornalista argentino (1830 - 1890), que foi perseguido por suas publicações em periódicos locais, 

vivendo parte da vida exilado nos países vizinhos a Argentina. 
40 Farmacêutico e militar de origem desconhecida que exerceu cargos de comando durante a Guerra do Paraguai 

e publicou suas memórias em 1870 sob o título Siete años de aventuras en el Paraguay. 
41 Militar de origem espanhola (1816 - 1866), radicado no Uruguai, que participou de diversos conflitos na região 
platina durante o século XIX 
42 Escritor, historiador e poeta argentino (1837 - 1902), com ativa participação na imprensa argentina de fins do 

século XIX. 
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Fidel López43, Ramón J. Cárcano44 e Juan Beverina45, através da publicação de suas memórias 

ou de trabalhos de pesquisa buscaram reforçar os aspectos negativos do inimigo paraguaio e o 

heroísmo argentino.  

Mesmo com a presença de importantes dissidências na imprensa e no universo político, 

a versão mitrista dos eventos acabou por se consolidar dentro da historiografia argentina nessas 

primeiras décadas após o conflito, só sendo firmemente questionada, dentro deste campo, no 

início do século XX, mesmo que tenha se mantido predominante até os anos de 1950. Segundo 

Galasso, essa vertente historiográfica se trata de uma história que "ofrece una visión de nuestro 

pasado desde la óptica de la oligarquía, integrada por los grandes estancieros de la pampa 

húmeda y los grandes comerciantes importadores y exportadores de Buenos Aires" (1999, p. 

4). 

Segundo Barata, Ramon Cárcano, um importante expoente dessa corrente 

historiográfica, defende em seu trabalho Guerra del Paraguay. Orígenes y causas publicado já 

nos anos de 1930, “que la concordia entre Brasil y Argentina es un punto esencial para el 

desarrollo de América del Sur, aunque critica las ansias de expansionismo brasileño” (2014, p. 

103) deixando claro sua ênfase nos elementos diplomáticos do conflito e o enfoque ético e 

político de sua análise. Essa vertente historiográfica manteve folego durante boa parte do século 

XX e foi predominante na Argentina a até pelo menos os anos de 1950, embora nunca de forma 

hegemônica. 

Segundo Sansón Corbo: 

 

La emergencia de esta corriente fue contemporánea con la institucionalización 

y la profesionalización de los estudios históricos, proceso que tuvo como 

principales referentes a la Junta de Historia y Numismática Americana, la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1896) y la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata (1920) [..] El campo historiográfico argentino se 
dinamizó debido a la competencia por preeminencia epistemológica y 

hegemonía funcional entre los agentes que actuaban em los centros 

referidos.”(2017, p. 57) 

 

Esse processo de institucionalização da produção historiográfica desses grupos acabou 

por reforçar os mecanismos de legitimação de seus discursos, de forma ampla e para além da 

 
43 Político, advogado e historiador argentino (1815 - 1903), opositor de Rosas com ativa participação na vida 

política argentina, sendo eleito deputado e também nomeado reitor da UBA. 
44 Político, advogado e historiador argentino (1860 - 1946), de inclinações conservadoras, foi membro da 
Academia Nacional de História. 
45 Militar e historiador argentino (1877 - 1943), que chegou ao posto de Coronel de Artilharia e foi um dos maiores 

nomes da historiografia militar do período em que viveu. 
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especificidade da Guerra, e nos ajudam a compreender sua longevidade dentro da Argentina, 

mesmo mediante a coexistência de múltiplas vozes dissidentes ao longo de todo o século XX. 

As primeiras propostas de revisão do discurso sobre a guerra começam a aparecer na 

historiografia argentina entre os anos de 1900 e 1910, através de nomes como Ernesto Quesada 

e David Peña, autores que possuíam relativa circulação entre a intelectualidade paraguaia e 

uruguaia e ajudaram a difundir as propostas de revisão da guerra entre esses países, além de 

também trazerem para Argentina parte do revisionismo destes lugares. (REALI, 2006) 

As características gerais desses esforços de revisão historiográfica foram definidas por 

Reali como: 

 

este primer revisionismo se genera en estrecha relación con la denominada 
cuestión “nacional” y con una apremiante necesidad de producir relatos 

identitarios, de instalar una continuidad histórica entre el presente y un pasado 

heroico, de crear panteones nacionales y/o provinciales. (2016, p. 9) 
 

Dessa forma, essa empreitada de revisão historiográfica de viés patriótico e anti-mitrista 

sobre a Guerra foi fortalecida a partir dos anos de193046, em parte incorporando e corroborando 

com o processo em curso dentro da historiografia paraguaia desde o cinquentenário do conflito, 

através de nomes como Manuel Domingues, Natalicio González e Juan O’Leary (BREZZO, 

2004). O fato de Buenos Aires possuir uma importante estrutura editorial já na virada do século 

XX, centralizando a editoração e impressão de boa parte dos livros dos países do Cone Sul, 

somado ao esforço de divulgação desse revisionismo nacionalista dentro da Argentina, 

promovido por autores como o próprio Juan Natalicio González, nos ajuda a compreender a 

circulação e a rápida assimilação das premissas desse tipo de revisionismo, que por fim 

atendiam bem os anseios anti-mitristas e anti-liberais de parte da intelectualidade argentina47, 

sobretudo aquela mais distante do ambiente portenho (QUINTEROS, 2017).  

Esse revisionismo de inspiração paraguaia expressou intensa preocupação em enaltecer 

o passado promissor do país Guarani e resgatar a figura dos López. Outra postura marcante 

 
46 Reali aponta que expressões regionais de revisionismo são um tanto comuns dentro da Argentina, e que algumas 

delas precederam as principais linhas argumentativas do revisionismo dos anos de 1930. A autora aponta que a 

Guerra foi mais uma vez um ponto importante nessas contra-histórias regionais, assim como o posicionamento 

em relação as fronteiras e a dominação portenha das províncias. (2016) 
47 Quinteros demonstra ainda a intensa aproximação de González, a partir dos anos de 1930, junto a importantes 
grupos políticos dentro da Argentina, como a União Cívica Radical e a Força de Orientação Radical da Jovem 

Argentina (FORJA), ampliando a penetração e circulação das visões revisionistas paraguaias entre a 

intelectualidade argentina (2017). 
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desse revisionismo é a sua inversão da concepção proposta por Domingos Sarmiento,48 de 

Civilização e Barbárie:  

 

JNG (Juan Natalicio González) toma a antinomia sarmientina 

"civilização/barbárie" para ressiginificá-la. No Paraguai, o liberalismo 
representa a "barbárie" - que, com "atitude simiesca", repete os 

estrangeirismos - enquanto que a "civilização estaria representada pela raça 

paraguaia. O liberalismo teria cometido atos bárbaros, como permitir a ação 
do capital estrangeiro no território.  (QUINTEROS, 2017, p. 215) 

 

Dessa forma, incorporando esses elementos da historiografia revisionista de cunho 

nacionalista paraguaio, a produção argentina sobre a Guerra ainda inseriu no debate as 

preocupações tipicamente nacionais, como o ataque à figura de Mitre e a crítica a centralidade 

portenha e ao liberalismo.49 A quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929 e a crise econômica e 

política que se seguiu dentro da Argentina, reforçaram o movimento de ataque as bases 

ideológicas do mitrismo, tendo importantes reflexos dentro da historiografia do país através de 

nomes como os irmãos Irazusta50, Ramón Doll51, Raúl Scalabrini Ortiz52, entre outros, 

reforçando os elementos nacionalistas típicos desse revisionismo (GARCIA, 2018). Segundo 

Goebel, os revisionistas acreditavam que “los traidores esgrimían una historia falsificada - 

denominada "liberal" u "oficial", en forma intercambiable - como su arma ideológica más 

eficiente para prolongar el ignominioso envilecimiento de la Argentina” (2013, p. 17), dando o 

tom de suas críticas. 

Ainda que a crítica ao ideário mitrista tenha sido um elemento comum entre as diferentes 

formas de revisionismo que se desenvolveram na historiografia argentina, não podemos 

 
48 Jornalista e escritor argentino (1811 – 1888), foi grande opositor de Urquiza e Rosas, tornando-se presidente 

do país entre 1868 e 1874. Sarmiento também é conhecido por sua produção literária e estudos sobre a educação 

na América do século XIX. Sua principal obra, Facundo, publicada anonimamente em 1845 durante seu exílio 

no Chile, é considerada uma das mais importantes produções literárias românticas da América Latina do século 

XIX. Sua associação do caudilhismo e do centralismo Rosista ao conceito de barbárie, em oposição absoluta ao 
liberalismo europeu como sinal de civilização, marcou gerações de intelectuais dentro e fora da Argentina. 

(CONTRERAS, 2012) 
49 O mesmo acontece no Uruguai, onde talvez o uso da crítica a pretensa face “heroica” da Guerra, tenha sido 

usada como ferramenta de ataque aos governos estabelecidos de forma ainda mais precoce em relação aos demais 

países platinos (SANSÓN, 2015), mas ainda assim sua historiografia mantêm certa estrutura básica de uma 

produção historiográfica inicial de interesse nacional (Estado) que paulatinamente perde sua hegemonia enquanto 

discurso para uma historiografia marcada pelo ataque brutal aos paradigmas constituídos sobre a Guerra até então. 
50 Julio foi um jornalista e político argentino (1899 – 1982) que junto a seu irmão mais velho, Rodolfo Irazusta 

(1897 - 1967), também com carreira jornalística e política, defendeu ideias nacionalistas bem próximas as 

defendidas pelo fascismo europeu da primeira metade do século XX. 
51 Jornalista, advogado e escritor argentino (1896 - 1970) membro do Partido Socialista Argentino e do Instituto 

de Investigaciones Historicas "Juan Manuel Rosas". 
52 Jornalista e historiador argentino (1898 - 1959) de inspiração marxista que foi membro da revista FORJA e 

importante crítico do imperialismo britânico na região platina, e por vezes defensor do resgate da imagem de 

Rosas dentro da historiografia argentina. (RUBIO; RUBIO, 2016) 
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compreender esse movimento como algo uniforme, uma vez que muitos foram os grupos que 

encontraram na revisão histórica a base para a afirmação de suas ideias. Desta forma, Pagano e 

Devoto afirmam que: “A la manera de un rio correntoso, las sucesivas epocas revisionistas se 

dilatan, se contraem, se reformulan, se combinan con diferentes contextos políticos y culturales” 

(2013, p. 146).  

Nesse contexto, a “verdade histórica” sobre Guerra do Paraguai se torna um elemento 

de disputa dentro da historiografia argentina do período, voltando recorrentemente a pauta das 

discussões entre liberais e nacionalistas. Para Crespo, “La construcción de un imaginario 

nacionalista en Argentina tuvo en la guerra del Paraguay un campo muy amplio de desarrollo, 

reflexión y polémica, tanto en su vertiente aristocratizante como en la “nacional-popular””. 

(2012, 174) 

 

1.2.2 – Revisionismo de Izquierda 

 

Em meio a essa pluralidade de revisionismos característico da historiografia argentina 

da primeira metade do século XX, um grupo merece nosso destaque, justamente por se 

aproximar ideologicamente do autor objeto desse trabalho, que é aquele revisionismo que de 

alguma forma dialoga com elementos do socialismo ou do comunismo sendo marxista ou não.53 

Esse grupo que longe de ser homogêneo foi qualificado por Sansón (2015), ao se referir aos 

historiadores uruguaios, mas que facilmente se aplica também aos argentinos, como um 

revisionismo de izquierda, também centrado na crítica a historiografia oficial, mas que acaba 

por trazer outras demandas para a discussão, vindas de outros grupos e sujeitos sociais. O 

crescimento dos movimentos antifascistas dos anos de 1930 e 1940 no mundo, e sobretudo 

dentro da Argentina, também contribuíram para o crescimento e difusão dessa versão específica 

de revisionismo, alimentado também pelo contexto de crise econômica e política do país com 

sucessivos golpes de Estado e intensa repressão intelectual (PAGANO; DEVOTO, 2013).  

Segundo Barata: 

 

 En el país guaraní esta contra-historia empezaría a desarrollarse muy 

tempranamente, en los albores del siglo XX más ligada a un nacionalismo 

conservador. En cambio en Argentina, el desarrollo de los partidos de 

 
53 Segundo Pagano e Devoto, na primeira metade do século XX, “el conocimento doctrinario do marxismo entre 
los intelectuais latino-americanos era em geral bastante deficitario y las citas más frequentes con que los 

estudiosos argentinos abonaban sus escritos procedián de publicistas como Achille Loria, Enrico Ferri o Bakunin” 

(2013, p. 215)   
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izquierda y del peronismo proporcionaron una oportunidad y los interrogantes 

para llevar adelante una contra-historia en nuestro país. (2014, p. 103) 

 

Nesse universo temos a presença marcante de nomes como Milcíades Peña54, José 

Ingenieros55, Raul Scalabrini Ortiz, Rodolfo Puiggrós56, Anibal Ponce57, Rodolfo Ghioldi58, 

Hector Agosti59, entre tantos outros que possuíam e sobretudo traziam para suas discussões seus 

vínculos com organizações de esquerda, ou até mesmo do próprio partido comunista ou 

socialista argentino. Intelectuais, em sua maioria, com trajetórias políticas relevantes dentro da 

Argentina e com um histórico importante de exílios por toda a América Latina, e pela Europa, 

que vez por outra conquistaram espaços de legitimidade dentro do país, como cargos públicos 

ou espaço em universidades e institutos de acordo com a direção que sopravam os ventos 

políticos nacionais60. 

Essa intelectualidade de esquerda argentina de forma geral não dedicou especial atenção 

a Guerra do Paraguai, embora alguns o tenham feito, mas alargaram sensivelmente as 

possibilidades de discussão sobre a formação do Estado-Nação argentino. Além da introdução 

de uma análise que priorizava elementos econômicos nos estudos da história argentina, diversos 

personagens tiveram sua imagem redefinida, como é o caso de Rosas61. Dentro desse processo 

 
54 Intelectual argentino que nasceu em 1933 e faleceu em 1965. Mesmo jovem, teve ativa participação política 

junto ao Partido Revolucionário dos Trabalhadores (POR) e junto a revistas de esquerda como a Fichas de 

Investigación Económica y Social, criada e dirigida por ele entre 1964 e 1965, além de uma importante produção 

historiográfica, em sua maioria editada e publicada depois de sua morte, com destaque para Historia del Pueblo 
Argentino, de 1968. 
55 Médico e escritor italiano, radicado na Argentina (1877 - 1925), possui ainda diversos textos na área de 

sociologia e filosofia, sendo eleito vice decano da UBA em 1918, devido ao apoio dado da reforma universitária 

realizada no mesmo ano. Forte defensor de ideias comunistas e anarquistas, além de uma declarada militância 

anti-imperialista, Ingenieros é um dos precursores das análises históricas de inspiração marxistas na Argentina 

(DEVOTO; PAGANO, 2013). 
56 Historiador e político argentino (1906 - 1980), membro do Partido Comunista Argentino desde 1928, sendo 

expulso do mesmo em 1946 por sua proximidade com o peronismo. Foi um intelectual de esquerda muito ativo 

na América Latina, sendo ainda professor da UNAM e também reitor da UBA, até seu exílio no final dos anos de 

1970. 
57 Escritor argentino (1898 – 1938), com importante participação na reforma universitária argentina de 1918, ao 

lado de Ingenieros, é também um dos maiores difusores do pensamento marxista na Argentina do início do século 
XX. 
58 Jornalista e político argentino (1897 - 1985) que dirigiu por anos o Partido Comunista Argentino, depois de 

também participar do Partido Socialista Argentino, sendo ainda representante Sul-americano do III Congresso da 

Internacional Comunista. 
59 Jornalista e político argentino (1911 - 1984), membro do Partido Comunista Argentino e um importante difusor 

do trabalho de Gramsci na Argentina. 
60 A riqueza do universo editorial e de periódicos na Argentina do período criou um importante espaço para 

discussões e a difusão de ideias. Todos os grupos intelectuais aqui citados possuem revistas, jornais ou editoras 

nas quais divulgam seus escritos e promovem polêmicas e debates públicos, fazendo com que a figura do 

intelectual argentino da primeira metade do século XX seja indissociável desse universo editorial.  
61 Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas foi um militar e político argentino (1793 – 1877) com ativa 
participação na constituição do Estado argentino na primeira metade do século XIX. Personagem controverso na 

historiografia argentina, sendo definido ora como ditador cruel, ora como herói nacionalista e defensor do 

federalismo. 
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de reabilitação62 de certas figuras históricas Rubio afirma que Scalabrini Ortiz, por exemplo, 

"utilizó la historia para argumentar la existencia de una línea ideológica continua entre 

diferentes figuras argentinas –Juan Manuel De Rosas, Yrigoyen, Mariano Moreno, y Perón" 

(2016, p. 17).  

No tocante a Guerra do Paraguai, entretanto, essa vertente de esquerda do revisionismo 

argentino foi responsável por difundir e aprofundar as críticas aos elementos imperialistas 

presentes no conflito. Esse aspecto comum a diversas expressões do revisionismo argentino63 

ia desde a crítica do modelo liberal como sendo uma teoria europeia pouco ajustada a realidade 

sul-americana, até as acusações de intervenção e manipulação direta do conflito platino. Brezzo 

identificou três principais variações dessa argumentação anti-imperialista relacionada a guerra: 

 

la que establecía que la guerra fue provocada por Gran Bretaña para abrir en 
el Paraguay un campo de rentables inversiones y un mercado para las 

exportaciones británicas, la teoría basada en la crisis del algodón de mediados 

del siglo XIX, que sostenía que la guerra civil en los Estados Unidos había 

creado tan grave alteración del mercado que los británicos consideraron al 
Paraguay como un proveedor que compensaría la declinante oferta de los 

estados confederados; y por último el argumento basado en que la 

incompatibilidad política del gobierno liberal al estilo europeo y el capitalismo 
estatal al estilo paraguayo habría conducido a Gran Bretaña a financiar una 

guerra encubierta mediante préstamos a los gobiernos brasileño y argentino. 

(2004, p.5) 

 

Desta forma, os autores revisionistas deste grupo, que de modo geral se propuseram a 

discutir o imperialismo e a inserção da Argentina nesse contexto, acabaram por adequar estas 

novas perspectivas de análise ao discutir a guerra. Alguns membros dessa vertente de esquerda 

foram responsáveis por popularizar um olhar economicista e anti-imperialista do conflito, 

dentro e fora das fronteiras argentinas a partir dos anos de 1960.64  

 
62 Desde as primeiras iniciativas da historiografia revisionista nacionalista já nos anos de 1940, alguns autores 
buscaram no resgate da figura de Juan Manuel de Rosas como elemento opositor ao centralismo urbano e portenho 

dos miitristas. Rosas será reabilitado por esse grupo como exemplo de liderança federativa e patriótica que se 

opôs veementemente a intervenção estrangeira. Nas décadas seguintes, o processo de resgate da imagem de Rosas 

leva a associação do caudilho do século XIX a Perón, ressaltando possíveis semelhanças nacionalistas e anti-

imperialistas entre os líderes nacionais (GALASSO, 1999). 
63 Esse posicionamento anti-imperialista não é exclusividade do revisionismo de esquerda argentino, se 

popularizando mesmo entre autores mais próximos de um nacionalismo autoritário, conservador e reacionário 

como os irmãos Irazusta ou Carlos Ibarguren em sua fase mais madura. (DEVOTO; PAGANO, 2013) 
64 Brezzo destaca os principais trabalhos que trazem esse viés ao tratar da Guerra: “En Argentina, la aparición de 

los trabajos de García Mellid, Atilio. Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay. Buenos Aires, Teoría, 

1963. Pomer, León. La guerra del Paraguay Gran Negocio!. Buenos Aires, Caldén, 1968. Ortega Peña, R. y 
Duhalde, E. L. Felipe Varela y el Imperio Británico. Buenos Aires, Teoría, 1967, fueron trasuntos de aquellos 

modelos explicativos. Desde una perspectiva más general, pero en definitiva en la misma línea intelectual, 

Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina .1978.” (2004, p. 11) 
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Cabe salientar que nem todos aqueles que compartilhavam do mesmo campo intelectual 

das esquerdas argentinas foram meros reprodutores dessas leituras da Guerra. Milcíades Peña, 

por exemplo, ainda nos anos de 1950, “refutava a explicação da Guerra como iniciativa inglesa, 

responsabilizando por ela plenamente as classes dominantes do império e a oligarquia liberal e 

unitária portenha”, no capitulo de seu livro intitulado De Caseros a la Guerra de la Triple 

Infamia (MAESTRI, 2013, p. 225). A obra de Peña “foi marcada por inúmeras críticas a 

esquerda local, sem, contudo, abandonar em momento algum à perspectiva trotskista. Elaborou 

uma concepção historiográfica da política nacional que se orientava principalmente em 

desmistificar os heróis que a burguesia preocupava-se em criar” (CASTILHO, 2014, p. 968), 

fazendo dele um ícone entre a historiografia de inspiração marxista na Argentina de meados de 

1900. 

Em meio a essa pluralidade de abordagens e leituras da história nacional argentina que 

“se organizaba desde la refutacion tanto a la historiografia liberal mitrista e sus versiones de 

izquierda como al revisionismo oligarquico, asumiendo uma formulación anti-imperialista y 

recorrentemente latinoamericanista, fundada en la dupla nacional-popular” (DEVOTO; 

PAGANO, 2013, p. 226), temos ainda o crescimento de um importante movimento político que 

acabou assumindo sua própria percepção e leitura da história do país, os peronistas65. Esse 

grupo, em sua grande maioria, embora não exclusivamente66, vindo do universo das esquerdas 

argentinas, encontrou na figura de Domingos Perón67 e seu discurso desenvolvimentista, 

nacionalista, reformista e popular o ponto de convergência de seus anseios sociais e políticos. 

A partir dos anos de 1940, parte desses intelectuais buscou em um certo tipo de revisionismo 

histórico construir e justificar o movimento que crescia em torno do presidente. Essa 

 
65 Um dos principais intelectuais e ideólogos do peronismo no campo da história foi Juan José Hernández Arregui 

(1913 - 1974), inclusive participando ativamente de seu braço político, o Partido Peronista. Outros historiadores 
importantes ligados abertamente ao movimento são Raul Scalabrini Ortiz e José Maria Rosa, entre tantos outros 

que pontualmente se aproximaram ou apoiaram o movimento. 
66 Diversos grupos intelectuais se aproximaram total ou parcialmente do peronismo. Alguns se mantiveram 

críticos a aspectos gerais do peronismo, mas abraçaram suas políticas sociais como positivas, ou seu discurso 

nacionalista, e é justamente essa flexibilidade do peronismo que permitiu que nacionalistas populares ou 

oligárquicos convergissem em seu apoio ao movimento, mesmo partindo de bases ideológicas e políticas distintas. 

(DEVOTO; PAGANO, 2013; NEIBURG, 1997) 
67 Militar e político argentino (1895 - 1974) que assumiu o cargo de Secretário do Trabalho e Segurança Social, 

compondo o governo militar que havia impetrado um golpe de estado em 1943. Perón, com grande apoio popular 

devido a suas reformas trabalhistas e promessas democráticas, foi eleito presidente em 1946 e se manteve no 

poder até 1952, quando foi reeleito ainda com grande apoio. Seu segundo mandato terminou em 1955, quando 
foi deposto e exilou-se na Espanha até 1973. Nesse mesmo ano, em uma manobra política, ele retornou ao poder, 

mas veio a falecer em 1974. Sua esposa, vice de sua chapa, assumiu o poder até 1976, quando foi novamente 

destituída por um novo golpe militar. 
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aproximação de setores da esquerda ao peronismo levou a expulsão em massa do PCA68 e 

PSA69, que mesmo contrariando o apoio popular maciço a Perón, se mantiveram oficialmente 

críticos a ele. 

Segundo Devoto e Pagano: 

 

El peronismo no generó demandas especificas sobre la disciplina, como lo 

hizo el liberalismo conservador [...] Esta circunstancia remite a la doble 

relacíon que el peronismo estableció com los historiadores y con los relatos 
por ellos producidos, en tal sentido, la presion más política que ideológica que 

las burocracias estatales impusieron a la universidad – y mas genericamente 

al mundo intelectual – explican entre otras cosas los alejamentos y 

substituiciones de algunos intelectuales, asi como las permanências y 
reacomodamiento de otros. (2013, p. 136) 

 

Desta forma, temos a paulatina construção da legitimidade daqueles que apoiaram Perón 

através do acesso a espaços de poder institucional, como as Universidades. Campo dominado 

pela visão liberal-mitrista da história argentina até os anos de 1940, mas que aos poucos se viu 

inundado por intelectuais revisionistas, que passaram a produzir e formar gerações de 

historiadores de um novo lugar de fala, menos ensaístico e mais formal, além de contarem a 

partir desse momento com o apoio oferecido pela estrutura do Estado. As sucessivas idas e 

vindas de Perón no poder criaram um clima de instabilidade dentro das Universidades, uma vez 

que seus apoiadores eram desligados ou reintegrados aos seus quadros de acordo com o 

momento político enfrentado pelo país, pelo menos até 1976, quando o exílio se tornou o 

caminho para a maioria absoluta deles. (NEIBURG, 1997) 

Segundo Quinteros e Moreira, “Com o crescimento do Peronismo como figura política 

central [...] os revisionistas peronistas deram as bases para uma interpretação da história 

compatível com as antinomias do novo governo: Pátria / antipatria e Pueblo / Oligarquia” (2016, 

p.105) e com isso aos poucos ocuparam as instituições oficiais de produção desse conhecimento 

histórico, como universidades e institutos, ganhando a chancela do Estado para legitimar suas 

produções. Os grupos ligados a esse revisionismo peronista, em seu período democrático, 

entenderam que essa vertente historiográfica era uma forma eficiente de atacar as bases do 

autoritarismo/militarismo que rondava os centros de poder político argentino ao longo de todo 

o século XX, “daí a acolhida sem crítica e o êxito nos meios intelectuais do revisionismo sore 

 
68 O Partido Comunista Argentino foi fundado em 1918 como uma dissidência do Partido Socialista Argentino 
por apoiar a Revolução Russa. 
69 O Partido Socialista Argentino foi fundado em 1896 agregando diversas organizações socialistas menores 

formadas por imigrantes europeus. 
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a Guerra do Paraguai por atacar o pensamento liberal, por denunciar a ação imperialista ou por 

criticar o desempenho dos chefes militares aliados.” (QUINTEROS; MOREIRA, 2016, p. 106) 

Além de manter esse tom de crítica ao positivismo e aos liberais, uma das marcas desse 

revisionismo produzido do interior do peronismo70 foi certa visão dualista da Argentina, uma 

dirigida pelas oligarquias aliadas as potências imperialistas e, portanto, cumplice de seus 

interesses e a outra a do povo, alijado da participação política, de forte presença indígena e 

sobretudo explorado pelos grupos no poder. É justamente dentro dessa dualidade que a simpatia 

pelos aspectos sociais, nacionalistas e de mobilização popular de Perón foram exaltados. 

Segundo Neiburg “Essa combinação entre passado, presente e futuro, entre tradição e 

modernidade é responsável pela pretensão normativa de toda formulação sobre nação e pela 

naturalização do país como uma entidade ao mesmo tempo nova e ancestral”. (1997, p. 86) 

Quanto a Guerra do Paraguai, uma das primeiras propostas de releitura específica do 

conflito feita por um intelectual próximo do peronismo, foi o livro José Hernández y La Guerra 

del Paraguay, de Enrique Rivera71, publicado pela editora Indoamérica, em 1954. Sua obra já 

atribui o conflito as demandas do capitalismo internacional, mas responsabiliza também as 

oligarquias locais pela destruição do Paraguai dos Lopez, usando pela primeira vez o termo 

“genocídio”. Na década seguinte, as publicações revisionistas com essa temática, aproveitando 

o centenário do conflito, se proliferaram com nomes como Fermín Chaves72 (1966), León 

Pomer (1968), José Maria Rosa73 (1965), Atílio Garcia Mellid74 (1964), entre outros. 

(BARATA, 2014) 

Temos, portanto, dentro do chamado revisionismo de esquerda, também um quadro 

heterogêneo, que nos leva a se defrontar com apreciações ligeiramente diferentes sobre a Guerra 

do Paraguai, mesmo que os elementos básicos como a luta anti-imperialista e o antimitrismo 

sejam recorrentes. Nesse quadro geral, ainda temos que considerar o apelo peronista pelo uso 

político da história em uma perspectiva mais imediata e de ataque as bases ideológicas dos 

 
70 O próprio Perón também abraçou os escritos históricos com as características desse revisionismo peronista com 

a publicação de dois livros em 1956 e 1957, durante seu exílio, com os títulos "La Fuerza es el Derecho de las 

Bestias" e "Los Vendepatria", respectivamente. 
71 Historiador argentino (1922 - 1995) de orientação trotskista que participou do periódico Frente Obrero e 

aproximou-se do peronismo. 
72 Jornalista e historiador argentino (1924 - 2006) próximo do peronismo. 
73 Historiador argentino (1906 – 1991) contemporâneo a Pomer, e profundamente identificado com o revisionismo 

dos anos 1960. Sua trajetória foi marcada pela aproximação com o peronismo e pelas perseguições que sofreu em 
diversas ocasiões dentro de seu país, o levando ao exílio no Uruguai, Espanha e Grécia. 
74 Intelectual argentino (1901 – 1972) fortemente identificado com o peronismo e que militou ativamente junto 

ao “Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA)”. 
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governos militares argentinos, onde a Guerra volta a possuir algum destaque, ao mesmo tempo 

em que estabelecem certa teleologia dos heróis argentinos até Perón.  

Esse processo de disputa historiográfica resgata o tempo todo lideranças proscritas e 

antigas conspirações e discussões intrinsecamente ligadas ao presente de seus autores, o que 

não pode ser ignorado quando analisamos alguma obra da historiografia argentina, que em 

algum nível, irremediavelmente, dialogará com esse contexto e é, portanto, indissociável do 

mesmo. 

 

1.3. Historiografia brasileira 

 

No caso brasileiro, contamos com uma ampla divergência sobre a inspiração e o caráter 

do conflito platino através da imprensa, que possuía veículos apoiadores e contestadores da 

Guerra, inflamando as paixões dos brasileiros com publicações regulares sobre os avanços e 

retrocessos da contenda, e amplificando os debates entre os políticos do país. Para efeito de 

nossa análise, no entanto, consideraremos somente aquela produção que se pretendeu como 

esforço de síntese explicativa posterior a conclusão da Guerra, que embora esteja muito distante 

da concepção atual de historiografia, já cumpria certa função de organização do discurso e 

reivindicação de legitimidade de certa memória a respeito do evento, e que diferente da 

imprensa, se configurou significativamente menos heterogênea. 

 Para tanto, temos como premissa inicial a divisão proposta pelo historiador Mario 

Maestri a respeito da produção historiográfica sobre a Guerra, que embora um tanto genérica, 

responde bem ao objetivo de uma construção panorâmica sobre as discussões desse tema no 

país ao longo das últimas décadas. O autor identifica quatro momentos fundamentais no 

desenvolvimento desses estudos, quando inicialmente (1870 – 1900) as produções se 

concentraram fundamentalmente no seio do exército, e basicamente procuram glorificar os 

feitos dos mesmos em batalha e ao mesmo tempo contribuir para a construção positiva da 

imagem do próprio império.  

Em um segundo momento (1900 -1960), o historicismo e o positivismo dominaram as 

produções a respeito do tema. Embora sua roupagem teórica e metodológica tenha se alterado, 

seus objetivos se mantiveram semelhantes, construindo as bases para o que se convencionou 

chamar de “história oficial” com seus mitos e heróis nacionais, servindo agora aos interesses 

republicanos, mas ainda com uma lógica um tanto semelhante ao momento anterior.  
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A partir dos anos de 1970, algumas dissidências desse discurso ganharam mais força 

culminando na obra símbolo deste período “revisionista”, o livro Genocídio Americano: A 

guerra do Paraguai, de J. J. Chiavenato (1979), onde temos, pela primeira vez no país, o 

imperialismo britânico como definidor do conflito, ao mesmo tempo que todos os heróis de 

outrora foram sistematicamente atacados e desconstruídos. Somente a partir dos anos de 1980 

que se inicia o período chamado por Maestri (2013) de “restauração historiográfica”, quando 

há um grande esforço para desconstruir os alicerces argumentativos do momento anterior, ao 

mesmo tempo em que se ampliou imensamente o leque de abordagens a respeito do conflito, 

abandonando paulatinamente as análises de caráter mais global do mesmo. Esse novo momento, 

marcado por um maior rigor metodológico no tratamento das fontes, assim como uma produção 

mais acadêmica e menos ensaística, parece não ter esgotado totalmente as múltiplas abordagens 

possíveis sobre o conflito, que conta com produção substancial dentro dos programas de pós-

graduação por todo o país.75  

Não se pode, porém, tomar esta divisão como algo estanque ou extremamente rígida, 

uma vez que ao longo do processo alguns nomes da historiografia brasileira como Sergio 

Buarque de Holanda e Caio Prado Jr., já nos anos de 1930, ensaiaram posturas dissidentes do 

que se estabelecia de forma quase hegemônica. Embora nenhum dos dois tenha se dedicado 

exclusivamente ao estudo da Guerra do Paraguai, eles apresentaram algum esforço de análise 

da história nacional concomitante ao conflito, através de outros prismas que não o da história 

tradicional e sua narrativa cronológica, política e criadora de heróis. Tanto Sergio Buarque de 

Holanda quanto Caio Prado Jr tenderam a usar a Guerra mais como um marco temporal do que 

tema de análise, mas ainda assim, do ponto de vista contextual, ajudaram a ampliar a 

compreensão histórica do evento, sendo que a própria negativa em tratar do tema de forma 

específica reforça a prerrogativa de negação desta história oficial presente na obra destes 

autores.76 

Optou-se aqui, ao se discutir a historiografia brasileira, um mergulho maior nas 

particularidades de algumas obras77, não só pela obvia facilidade de acesso as mesmas e a maior 

 
75 A historiadora Ana Paula Squinelo propõe uma divisão em três fases sobre a historiografia da Guerra, 

desconsiderando, porém, as obras de cunho militar que transitam entre memória e história típicas do fim do século 

XIX. Para efeito deste trabalho, portanto o modelo proposto por Maestri parece mais adequado, uma vez que até 

meados do século XX são justamente estas obras produzidas no século anterior que ditam os principais caminhos 

argumentativos da historiografia brasileira. 
76 As obras História da Civilização Brasileira e Evolução Política do Brasil de Sergio Buarque de Holanda e 

Caio Prado Jr., respectivamente, que tem propostas de análise panorâmica da história do país, serão mais 
detalhadamente analisadas posteriormente. 
77 Cabe salientar que os autores tratados neste trabalho não compõem a totalidade de publicações sobre a Guerra 

em território nacional neste período. A opção por uma análise panorâmica implica na seleção e na exclusão de 
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familiaridade com seu universo historiográfico, mas sobretudo para compreender o impacto que 

o discurso de Pomer causou diante daquilo que era desenvolvido aqui até os anos de 1980. 

Embora a historiografia brasileira também possua apreciações diversas sobre o caráter da 

Guerra, não tivemos até meados do século XX nenhum importante debate especificamente 

sobre essa temática, que permaneceu relativamente secundária dentro da historiografia nacional. 

Sendo assim, dado o caráter menos contrastante das divergências de discurso acerca do conflito, 

se fez necessário um olhar mais detido sobre a especificidade de algumas obras em detrimento 

da análise mais panorâmica adotada anteriormente. Para tanto, escolheu-se um mergulho mais 

detalhado em duas obras do Visconde de Taunay, que embora não sejam as únicas a discutir o 

conflito, reúnem todos os principais elementos da historiografia tradicional brasileira no tocante 

a análise da Guerra. A riqueza dessas obras está justamente na capacidade que elas têm de 

agrupar toda uma cadeia de argumentos e olhares sobre a Guerra que foram hegemônicos no 

país até os anos de 1980, nos ajudando a compreender o quanto a obra “pomeriana” significou 

um ponto de ruptura na compreensão do conflito no país. 

  

1.3.1 – História a serviço do imperador 

 

O conhecimento produzido a respeito da Guerra do Paraguai durante o conflito, e 

mesmo imediatamente após o seu término, foi construído principalmente pela imprensa, que 

manteve a cobertura dos acontecimentos do front, se posicionando diante do conflito de acordo 

com a tendência política do grupo que representava. A crítica ou o apoio ao conflito variou 

entre os diversos veículos da imprensa, e imediatamente depois do término das hostilidades 

através de publicações oficiais de coleções de documentos, cartas, diários e memórias. 

 Encabeçando essas produções, tivemos o IHGB (Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro), que segundo Reis, “deveria eternizar os fatos memoráveis da pátria e salvar do 

esquecimento os nomes dos seus melhores filhos.” (1999, p. 26) E ainda: “Seu texto deverá ser 

patriótico, despertando o amor ao Brasil. Em sua defesa do Brasil unido, monárquico, cristão, 

precisará lutar contra a desconfiança entre as províncias, contra a fragmentação do território e 

a agitação republicana” (1999, p. 28). O instituto aglutinou um grande grupo de intelectuais 

brasileiros desde o século XIX e se tornou um veículo, não só de divulgação e publicação destes 

autores, mas também de legitimação destes discursos. 

 
autores em nome do esforço de composição de um quadro geral do tema. Para ampliar as discussões sobre as 

diversas leituras presentes na historiografia brasileira recomendo a obra do Prof. Dr. Mario Maestri. 
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 No tocante ao conflito platino, um destaque importante78, pela sua forte presença e 

longevidade dentro desse universo da historiografia militar ou daquela produzida dentro do seio 

do Estado referentes a Guerra do Paraguai,79 são as obras A retirada de Laguna (1867) e o 

Diário do Exército (1870) de Alfredo Maria Adriano d'Escragnolle Taunay80, o Visconde de 

Taunay, que produziu pelo menos 30 títulos com alguma relação com o conflito (SQUINELO, 

2016). A biografia do autor, e sua estreita relação com a elite imperial, assim como sua 

dedicação política e literária, aliada a grande repercussão de sua obra, nos ajudam a 

compreender a publicação quase imediatamente após o termino de sua primeira obra, e o 

convite oficial para a participação da parte final da campanha unicamente como redator do 

diário do conflito. Além disso, ao autor foram rendidas diversas homenagens póstumas pelo 

“prodigioso” trabalho desenvolvido, como uma placa com os seguintes dizeres: 

 
78 Diversos são os autores que publicaram sobre a Guerra do Paraguai dentro da historiografia militar, e que 

contribuíram para consolidação de um certo discurso sobre o conflito, com destaque para o Cel. Antônio de Sena 

Madureira, Gen. Paulo Queiróz Duarte, Gen. Dionísio Cerqueira, Gen. Joaquim Silvério de Azevedo, Gen. Tasso 

Fragoso e mesmo o então engenheiro do exército André Rebouças, que publicou suas memórias sobre o conflito. 

Essas publicações, todas com certa homogeneidade discursiva, atravessaram o século XX sendo reeditadas, mas 

nenhuma com o folego e alcance da obra de Taunay, escolhida aqui como objeto de análise. A historiadora Dra. 

Silvânia de Queiróz, e o historiador Dr. Mario Maestri, possuem importantes trabalhos de análise mais detalhada 

dessas obras aqui citadas. 
79 Somente a Editora Biblioteca do Exército, instituição fundada em 1881 pelo Barão de Loreto com apoio do 

imperador Pedro II, conta em seu catálogo geral com 12 títulos específicos sobre a Guerra do Paraguai, com 

múltiplos volumes e tomos, englobando livros de memória, biografias e também trabalhos de pesquisa, publicados 
e reeditados ao longo de todo século XX. Ela possui ainda coleções específicas sobre o Visconde de Taunay e o 

General Benício com diversas outras obras que remetem diretamente ao conflito platino. (Disponível em: 

<https://pt.calameo.com/read/003296834c4eda603b37e> Acesso em: 08/2019)Diversas outras publicações 

escritas por militares que sustentam essa abordagem militar/patriótica sobre a Guerra foram feitas ao longo do 

século XX por outros veículos oficiais ou não, como a Editora Typographia Nacional, antiga Imprensa Régia, 

Companhia Melhoramentos de São Paulo e pelo próprio IHGB, entre outras, carecendo até o momento, porém de 

uma catalogação mais minuciosa deste material. 
80 Alfredo de Taunay (1843 – 1899), filho de um renomado artista francês, veio ao Brasil a convite do Imperador 

para desenvolver o projeto da “Academia Imperial de Belas Artes”. Seus estudos se desenvolveram no Colégio 

Pedro II, onde se formou Bacharel em Literatura (1858), e na Escola Militar da Praia Vermelha no Rio de Janeiro, 

onde estudou Física e Matemática (1863). Durante a Guerra do Paraguai participou das campanhas de Mato Grosso 

(1867) e da caçada a Solano López na cordilheira, à oeste do Paraguai (1869 – 1870). Ainda quanto à sua vida 
militar, ele atingiu o posto de major do exército em 1875, e durante sua vida política manteve sempre estreita 

relação com os interesses do exército. Logo após sua volta do conflito, por indicação do Barão de Rio Branco, foi 

eleito por duas vezes Deputado pelo estado de Goiás (1872 e 1875), além de presidente da província de Santa 

Catarina (1876), sendo mais duas vezes eleito, anos mais tarde, como deputado por Santa Catarina (1881 e 1886), 

e nomeado como presidente da província do Paraná em 1885, sendo por fim também nomeado Senador por Santa 

Catarina em 1886. Taunay teve ainda uma expressiva produção literária com obras como Lágrimas do Coração - 

Manuscrito de uma Mulher de 1873, Ouro sobre Azul, de 1875, e Amélia Smith, de 1886, e também Inocência, 

sua obra mais celebre (1872), além de ter sido um grande colaborador do IHGB, deixando inclusive suas memórias 

a cargo do instituto para sua públicação póstuma. Foi ainda fundador da cadeira numero 13 da Academia Brasileira 

de Letras, além de ter sido condecorado pela “Imperial Ordem da Rosa”, “Ordem de São Bento de Avis” e pela 

“Ordem de Cristo”, sendo por fim nomeado “Visconde com Grandeza de Taunay” pelo próprio Imperador, as 
vésperas de sua queda em 1889. Alfredo Taunay faleceu em 1899, tendo se afastado da política, abandonando o 

partido conservador do qual fez parte durante toda sua carreira, após a queda do monarca. 

(http://www.academia.org.br/academicos/visconde-de-taunay/biografia) 
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O presidente da república dos Estados Unidos do Brasil Dr. Arthur da Silva 
Bernardes, e o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra 

General Fernando Setembrino de Carvalho. 

 Esta homenagem consagra em nome da nação a memória do escriptor 
illustre que ao narrar com as simples vozes da verdade os feitos gloriosos e os 

sacrifícios indizíveis das forças empenhadas na campanha de Matto Grosso e 

na retirada da Laguna, tão alto celebrou a constância e o valor dos soldados 

do Brasil.81 
 

 Seria impossível discutir a obra de Alfredo de Taunay sem apreciar também o trabalho 

de seu filho, Affonso d’Escragnolle Taunay (1876 – 1958), que foi certamente o maior 

patrocinador da memória de seu pai, publicando diversas edições e compilações dos trabalhos 

do Visconde durante toda sua vida. Affonso desenvolveu larga e respeitável vida acadêmica, 

sendo aluno e professor da Escola Politécnica de São Paulo e da USP (Universidade de São 

Paulo), sendo ainda curador do Museu Paulista, e um dos organizadores da Biblioteca e do 

Arquivo do Ministério das Relações Exteriores, além de ter desenvolvido junto ao IHGB, e aos 

institutos históricos estaduais do país, expressiva colaboração, tendo produzido vastas 

pesquisas sobretudo sobre o bandeirantismo paulista e o período colonial, sendo eleito membro 

da American Historical Association em 1944. Acadêmico respeitado, Affonso de Taunay 

publicou pela primeira vez uma obra de seu pai, de nome Reminicências, já em 1908, reunindo 

diversos artigos publicados em revistas históricas e mesmo na imprensa pelo Visconde ao longo 

de sua vida, que dizem respeito à vida política de homens como José de Alencar, Benjamim 

Constant e Zacharias de Góes e Vasconcellos. Nos anos seguintes, muitas foram as publicações 

feitas por Affonso de Taunay, sempre com a preocupação de resgatar a memória do pai, 

dedicando largos prefácios, e prólogos a fim de contextualizar a obra e seu autor. Na 13º edição 

brasileira de A Retirada de Laguna, publicada pela Biblioteca do Exército, em 1952, por 

exemplo, das 196 páginas da obra, 80 estão compreendidas entre o prefácio, prólogo, e anexos 

de autoria de Affonso de Taunay, ou seja, toda as publicações feitas por ele contam com grande 

esforço para valorização da obra, e certamente também de seu autor. Toda a importância e 

respeito relegado à Affonso de Taunay é consequentemente transmitido a obra de seu pai, e isso 

nos ajuda a compreender, em certa medida, um dos motivos da sobrevivência do pensamento 

do Visconde sobre o conflito, ao longo do século XX. Certamente sua expressão enquanto 

referência sobre o tema não teria se constituído tão fortemente sem a intensa preocupação de 

seu filho em manter viva as suas palavras; por outro lado, é importante percebermos que a 

 
81 A placa foi inaugurada em 1923 e encontra-se na cidade de Aquidauana-MS. 
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imensa quantidade de edições publicadas também reflete certa demanda existente, mostrando, 

por fim, a força do discurso construído pelo Visconde, e sua impressionante capacidade de 

permanência.  

 A primeira publicação, fora do círculo do exército, da obra A retirada da Laguna, se 

deu no ano de 1867, na França, antecedendo sua edição em português do mesmo ano, produzida 

e distribuída pela Editora Typografia Nacional. O mesmo acontecendo dois anos depois com o 

Diário do Exército, este sim prioritariamente de circulação nacional. Já no início do século XX, 

outras reedições destas obras foram feitas, porém já com o apoio de Affonso de Taunay, através 

de uma editora não oficial, a Companhia Melhoramentos de São Paulo.82 Entretanto, isso 

antecedeu uma longa série de reedições feitas pela editora Biblioteca do Exército, com apoio 

do Ministério da Guerra, fazendo parte de uma grande coleção das principais obras do 

Visconde. A folha de rosto da 15º edição de A retirada da Laguna, de 1959, traz os dizeres: 

“traduzida da quinta edição francesa”, deixando claro que as publicações internacionais deste 

texto também não se restringiram somente à primeira edição. Ainda quanto a esta edição em 

especial, trata-se de uma reprodução fiel da 13º edição de 195283, e é a primeira publicação das 

obras do Visconde posterior à morte de seu filho, o que indica que o interesse pela obra 

continuou para além do esforço de Affonso em manter viva a obra do pai.  

 Esta breve análise do histórico das publicações dos textos de Taunay nos dá a noção 

da abrangência que estas obras tiveram, sendo reeditadas tantas vezes, sendo que algumas delas 

tiveram uma tiragem de mais de 6000 exemplares, conforme indicação presente nas páginas 

finais das obras. Estes números são certamente expressivos para a época e para o gênero da 

publicação, mas, além disso, ela nos dá os primeiros elementos para discussão do “acolhimento” 

feito pelo Estado do discurso expresso na obra do Visconde, da força de uma política 

institucional de consolidação de uma determinada visão sobre a Guerra do Paraguai e, sobretudo 

como, mesmo com o desenvolvimento de outras leituras sobre o conflito, essa determinada 

visão se manteve presente e representativa. Não cabe aqui discutir as implicações políticas ou 

ideológicas que essa permanência possa implicar, mas somente ilustrar que a historiografia 

brasileira do século XX sobre a Guerra se manteve multifacetada, não havendo uma substituição 

 
82 Conglomerado empresarial fundado em 1877 por Antonio Proost Rodovalho, que explorava múltiplos ramos 

de atividade desde o fim do século XIX, indo da produção de cal a de papel. A fusão com a Weiszflog Editora 

em 1915 introduziu a companhia no ramo gráfico e levou a criação de uma editora (Edições Melhoramentos) em 
1938. (QUEIROZ; BARRICHELO, 2008) 
83 O texto base para os comentários desenvolvidos aqui é exatamente está 13° edição pela Editora Biblioteca do 

Exército, já que é uma das últimas compilações feitas por Affonso. 



43 
 

linear e absoluta de discursos, mas sim a convivência paralela dessas múltiplas visões e 

abordagens. 

 É importante observar que os textos analisados aqui enquanto fonte apresentam 

características singulares, uma vez que coexistem duas obras, dois contextos e dois autores 

simultaneamente em cada obra. Se por um lado, temos um trabalho produzido no século XIX 

por um erudito monarquista que foi exaustivamente republicado por mais de um século, o 

mesmo foi revisado, editado e comentado por outro autor, que embora pareça corroborar 

irrestritamente com tudo que é dito pelo primeiro, o faz de outro lugar social e histórico. Aquém 

do quanto isso pareça interessante e o quanto essa relação possa ser discutida e explorada, ela 

nos serve sobretudo para ilustrar o quanto a visão militar/patriótica do Visconde sobre a Guerra 

extrapolou os interesses de legitimação do governo imperial de Pedro II, e pareceu servir bem 

a interesses maiores de construção de um panteão de heróis nacionais a partir de suas epopeias 

militaristas, mesmo já dentro de um regime republicano. A ruptura com o regime monárquico 

que sucede a Guerra e está intrinsecamente ligado a ela, parece passar distante do discurso de 

Affonso de Taunay sobre seu pai e consequentemente das discussões sobre o conflito. 

 No livro A Retirada da Laguna, Affonso de Taunay, em um trecho que precede a obra 

do Visconde, deixa claro a postura que o leitor deve ter diante do texto que ele apresentará. 

Escrito em 1952, ele dá os principais elementos de sua visão a respeito do pai, e 

consequentemente da forma como a obra do mesmo vinha sendo compreendida nos últimos 70 

anos. 

 

Mais nobre, mais eloqüente fórmula não se poderia encontrar para, em perene 
rememoração, perante a nação, recordar os serviços de sangue e de paz 

prestados à Pátria Brasileira pelo historiador do inesquecível feito daqueles 

guerreiros seus irmãos de armas, de cujos sacrifícios foi comparte. Desses 
soldados da Constância e do Valor, que, acabrunhados por inexcedíveis 

privações, perseguidos por inimigo cruel e incomparavelmente mais forte, 

cercado pelo incêndio, dizimados pela cólera e os combates, exinanidos (sic) 
de forças, mas nunca de ânimo, salvaram as bandeiras e os canhões que o 

Brasil lhes confiara. (1952, p. 8) 

 

 “Serviços de sangue e de paz” é como o Affonso de Taunay define a campanha de 

invasão do norte do Paraguai descrita no livro, deixando claro a definição da empresa brasileira 

no conflito como a reação a um inimigo que assumiu a dianteira da Guerra; a reação ao agressor, 

antes de uma agressão de igual ou até maior proporção. O que é reforçado pelos adjetivos 

atribuídos ao inimigo, como sendo “cruel” e mais forte, obviamente buscando a valoração do 
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conflito, justificando a retirada e glorificando a sobrevivência. “Soldados da Constância e do 

Valor”, se transformou no jargão recorrente em sua obra, ao se referir aos sobreviventes da 

campanha de Mato Grosso, que foram dizimados sobretudo pelo mal planejamento e as 

dificuldades logísticas da própria campanha, antes mesmo do que pelo fogo inimigo, cabendo, 

no entanto, a negação destas falhas e o enaltecimento do esforço de sobrevivência. 

 O primeiro texto disponível no livro, escrito de fato pelo Visconde, é a dedicatória de 

sua obra ao Imperador D. Pedro II. Este trecho abre os escritos do Visconde de Taunay com a 

seguinte frase: “Ao se render Uruguaiana, inaugurou Vossa Majestade, na América do Sul, a 

guerra humanitária” (1952, p. 27). O termo escolhido pelo autor parece a priori um tanto 

contraditório; “guerra humanitária”, porém, compõe a base da argumentação do discurso 

institucional sobre a Guerra do Paraguai, ao estabelecer a noção de que o conflito se desenrolou 

como uma marcha civilizadora, e uma reação às hostilidades e à barbárie dos paraguaios, se 

traduzindo como um fardo da nação.  O elemento “humanitário” da Guerra se refere diretamente 

à postura das tropas quanto ao tratamento dos vencidos, dos feridos e dos “sacrifícios 

indispensáveis ao sólido estabelecimento da paz” (1952, p. 27), e indiretamente a causa da 

afirmação da integridade nacional, e imposição da “civilização” brasileira na América do Sul. 

É indispensável compreender que o texto busca mostrar àquele que o lê, que o conflito não foi 

motivado por nenhuma outra causa senão aquelas aqui citadas, e assim negar qualquer violação 

da soberania de outra nação, inerente ao processo da guerra.  

 Essa postura geral um tanto ufanista e patriótica está presente em toda a obra, 

corroborando com o que propõe Ferro, para quem “nenhuma história oficial ousaria colocar em 

dúvida a legitimidade de sua anexação; [...] uma das características dessa história é 

precisamente cantar qualquer expansão, qualquer anexação, como um hino à felicidade. ” 

(1988, p. 28).  

 Outro elemento interessante dos textos do Visconde está presente já em sua nota de 

abertura da obra: a sua postura diante dos indígenas. Ele se refere aos mesmos como auxiliares 

do inimigo tradicionalmente cruéis e vingativos. Durante a obra esta postura de desprezo por 

vezes é repetida, com a designação dos serviços mais pesados às tribos que acompanhavam as 

tropas.  

 Curiosamente, ao observarmos a obra de memórias do Visconde, confiada ao IHGB e 

publicada postumamente sob o título: Dias de Guerra e de Sertão84, o autor demonstra uma 

 
84 Depois que as memórias do Visconde de Taunay foram publicadas em fascículos na revista do IHGB, a obra 

foi impressa em formato de livro pela Editora Melhoramentos de São Paulo em 1923, e editada pela editora 

Monteiro Lobato & Cia, com prefácio de Affonso de Taunay. 
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postura menos pejorativa dos povos indígenas, ou talvez menos agressiva, mas ainda refletindo 

sua época. É recorrente a presença de diversas gravuras feitas pelo autor das diferentes tribos 

com as quais travou contato ao longo da campanha, fazendo inclusive alusão à ideia do “bom 

selvagem” de Rousseau. 

 

[...] a doçura da vida não civilizada e o contacto do homem bom de índole, 

mas inculto e agreste [...] achava intenso prazer em estar com eles, em buscar 

aprender-lhes a língua doce, cheia de vogais, rudimentar nas suas 
combinações e merecer-lhes elogios e estima. (1923, p.66) 

 

 Esta postura diferente apresentada pelo Visconde a respeito dos povos indígenas, 

levanta mais uma vez a questão do comprometimento social a que seus textos oficiais estão 

sujeitos, já que em suas memórias ele não deixa de refletir seu tempo, mas talvez com menos 

amarras ao grupo social ao qual pertencia. A sua recomendação de publicação póstuma talvez 

indique exatamente esse desejo de expressar-se de forma menos comprometida com seu círculo 

social.  

 Já ao discutir as motivações do conflito, Alfredo Taunay alega que o Brasil foi 

invadido pelas tropas paraguaias, assim como a Argentina e o Uruguai: 

 

sem maior motivo do que os ditames da ambição pessoal, quando muito a 
invocar o vão pretexto da manutenção do equilíbrio internacional [...] O Brasil 

obrigado a defender honra e direitos, dispôs- se, denodadamente, para a luta. 

(1952, p. 31) 

 

 Ou seja, as motivações do conflito são atribuídas à personalidade instável do 

governante guarani, buscando assim construir a imagem de déspota cruel e bárbaro do chefe de 

Estado inimigo, justificando uma marcha civilizadora sobre Paraguai, ao mesmo tempo em que 

exime o Brasil da culpa de agressor, dando-lhe sim o salvo conduto da reação justificada. 

 Outras alegações interessantes e um tanto recorrentes durante sua obra dizem respeito 

ao descaso dos paraguaios com a religião católica, através da violação e saque de templos e 

igrejas nas regiões invadidas. Ainda na proposta de delinear os níveis de barbárie do “invasor” 

é coerente que o autor ataque um elemento tão forte e caro para os brasileiros naquele período, 

à fé católica; a suposta postura herética dos paraguaios reforçaria os motivos do combate, além 

de distinguir os dois povos, impedir qualquer tipo de identificação, ou complacência para com 

o inimigo. Ainda dentro desta lógica, é descrita por vezes a crueldade das tropas guaranis, não 

poupando nem mesmo os prisioneiros, as mulheres ou as crianças, compondo assim o 
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combustível perfeito para alimentar uma marcha militar sobre as terras inimigas, como uma 

forma de justiça moral diante das atrocidades de um adversário inculto e cruel. 

 Já a obra Diário do Exército sofreu menos interferências de Affonso de Taunay, 

exceto pelo fato de essa ser a junção de dois textos independentes. Coube ao filho do Visconde 

ainda a inserção de um sumário, um mapa da região do Prata, com a designação de pontos 

importantes da campanha, algumas gravuras e os anexos (fundamentalmente trechos de 

documentação oficial), se dedicando somente a um breve prefácio para contextualizar a obra. 

O texto tem um caráter menos contemplativo, sendo estritamente um texto oficial, de narrativa 

linear e sistemática. Sua forma segue o padrão de um diário de fato, com uma sucessão datada 

das ocorrências durante a campanha. 

 É curioso observar que nem o prefácio de Affonso de Taunay, e nem o capítulo de 

introdução feito pelo próprio Visconde, oferecem qualquer discussão sobre a baixa de Caxias, 

já que a posse do Conde D’Eu é sim largamente apresentada85. A imagem pública de Caxias 

permanece incólume na obra, e o patrono do exército brasileiro tem sua baixa do comando das 

tropas ignorada. O Conde D’Eu, por sua vez, é tratado o tempo todo com a distinção cabida a 

sua condição.  

 Mais uma vez Taunay apresenta as tropas imperiais como sendo símbolos máximos 

de civilidade e reforça o argumento de guerra “humanitária” ao escrever: “a humanidade com 

que os prisioneiros paraguaios, quer feridos, quer sãos, tem sido invariavelmente tratados pelos 

aliados, gozando hoje em dia a maior parte deles de plena liberdade”. (1958, p. 58) 

 A análise mais detida de algumas obras de Alfredo D’Escragnolle Taunay, nos permite 

transitar por entre muitas das “verdades” constituídas a respeito da Guerra do Paraguai dentro 

da historiografia brasileira. Os arranjos discursivos e caminhos explicativos presentes nas obras 

do Visconde, acabam por refletir sua rede de comprometimentos e, claro, toda uma visão de 

história firmemente calcada nas percepções comuns a segunda metade do século XIX. Esta 

história oficial, centrada numa perspectiva episódica, moralizante e patriótica, se torna: 

 

Uma visão baseada na crença quase mística [...] na objetividade e na 
supremacia dos fatos históricos, o que exige do historiador e lhe dá o direito 

de, em nome da história, com um tipo de poder supra-histórico, emitir 

 
85 Segundo Doratioto, o então Marques de Caxias, que havia assumido o comando das tropas brasileiras em 1966, 

recusou-se a continuar a Guerra depois da tomada de Assunção em 1869, abandonando seu posto e partindo para 

o Rio de Janeiro, contrariando a vontade de Pedro II. O comando das tropas foi atribuído então à Gastão de 
Orleans, o Conde D’Eu, genro do imperador, até o fim do conflito no ano seguinte.Aquém do desconforto 

causado, Caxias foi largamente condecorado e nomeado Duque após o conflito, sendo considerado também o 

patrono do exército brasileiro. (2012) 
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julgamentos morais sobre a participação dos indivíduos nos acontecimentos 

históricos. (CARR, 1996, p. 110)  

 

 E é justamente essa a base em que se construiu a primeira forma de compreensão 

teórica a respeito da Guerra do Paraguai no país, instituindo-a como um grande marco do 

período Imperial, e um símbolo da supremacia do Brasil diante de seus vizinhos. A exploração 

épica deste conflito, feita por Taunay, dá o tom da forma como se compreendeu o mesmo nas 

décadas seguintes, e consequentemente como se transmitiria este “conhecimento” através do 

sistema educacional da nação até meados do século XX, quando um outro contexto social 

permitiu que uma nova leitura sobre este episódio ganhasse força, nos chamados revisionistas. 

São evidentes as limitações da obra de Taunay enquanto uma produção historiográfica strictu 

sensu, mesmo para o período em que foi escrito, mas não impediu o seu sucesso enquanto 

reprodutor de uma determinada visão de Brasil, e também da Guerra, fazendo dele um dos 

grandes construtores do saber sobre a Guerra do Paraguai, além de um rico expoente do 

pensamento da elite imperial brasileira. 

 Dessa forma, analisando aqui a obra de Alfredo de Taunay, e sua presença marcante 

durante toda a primeira metade do século XX, sendo sucessivamente publicado e reeditado, 

percebemos sobretudo a perenidade dos pressupostos históricos defendidos pelo IHGB desde o 

século anterior86. Ao que parece, a obra do Visconde de Taunay permaneceu alinhada com as 

expectativas do Estado quanto à leitura do conflito, mesmo com o fim do sistema monárquico 

e a instituição, primeiramente de uma república centrada no poder e influência dos militares e 

num segundo momento sendo estendida às elites econômicas do país. 

 

 

1.3.2 – História a serviço da nação 

 

 A partir do início do século XX, surgiram outros trabalhos que buscavam dar conta de 

discutir minimamente a Guerra do Paraguai para além do campo da memória. Diversos foram 

os intelectuais, das mais variadas formações, que se prestaram a desenvolver algum esforço 

 
86 Segundo Reis: “O projeto do IHGB era geográfico e histórico. Geográfico, teria a tarefa de situar as cidades, 

vilas, rios, serras, portos, planícies; de conhecer e engrandecer a natureza brasileira, seu céu, clima, matas, 

riquezas naturais, flora e fauna; de definir os limites do território. Histórico, deveria eternizar os fatos memoráveis 

da pátria e salvar do esquecimento os nomes dos seus melhores filhos. Para isso, deveria coletar e publicar os 

documentos relevantes para a história do Brasil, incentivar os estudos históricos, manter relações com as 

instituições congêneres do exterior, especialmente com a instituição que foi o seu modelo, o Institut Historique 
de Paris. Deste então, o Brasil procurou os franceses como referência intelectual. O IHGB será o lugar privilegiado 

da produção histórica durante o século XIX, lugar que condicionará as reconstruções históricas, as interpretações, 

as visões do Brasil e da questão nacional” (2002, p. 26) 
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explicativo em relação ao conflito, ou ao menos tentaram inseri-lo em suas visões de Brasil. 

Nenhuma obra, porém, fora dos círculos do exército87, ou do campo da memória, se prestou a 

discutir exclusivamente o tema da Guerra, embora o mesmo apareça eventualmente em obras 

de história geral do Brasil. Sendo assim, optou-se aqui por transitar por algumas obras 

emblemáticas do período a fim de identificar como a temática foi abordada e sobretudo a 

amplitude das divergências que a cercaram entre autores renomados. 

 Um exemplo interessante da historiografia produzida nessa primeira metade do século 

XX, desta vez em um contexto civil e sem conexão com o governo imperial, é a obra História 

da Civilização, de Manuel de Oliveira Lima88, publicado pela primeira vez em 1921 pela 

Editora Weizsflog, já sob controle da Companhia Melhoramentos de São Paulo, e que foi 

reeditado inúmeras vezes ao longo do século XX, sendo caracterizada por um importante 

esforço de compilação de uma história geral do país com forte apelo didático (MALATIAN, 

2013). A obra traz somente alguns comentários gerais sobre a Guerra do Paraguai, dentro da 

sua análise sobre a participação do exército durante o segundo reinado, não merecendo mais do 

que uma página. Ainda assim, a imagem de López é construída como um governante autoritário 

e megalomaníaco, um invasor descuidado e ambicioso. O autor desenvolve sua narrativa com 

um forte apelo patriótico, envolvendo o leitor e integrando ele aos movimentos históricos do 

país quase com a dinâmica de um romance histórico. Os termos “nosso” ou “nós”, são repetidos 

incessantemente, demonstrando bem a expectativa do autor de construir e cultivar um certo 

sentimento de identidade entre os seus leitores. Não se percebe na obra nenhuma importante 

distinção entre sua leitura da Guerra e aquela desenvolvida pelos Taunay, sendo somente a 

reafirmação do mesmo discurso. 

 Pedro Calmon89, outro ícone dessa historiografia do início do século XX que conta 

com larga vida acadêmica dentro e fora do Brasil, participando de diversos institutos ligados à 

 
87 É um tanto difícil trabalhar aqui com a ideia de uma história acadêmica, já que o campo da história dentro das 

universidades brasileiras permanece embrionário ou quase insipiente durante as primeiras décadas do século XX, 

diferente da Europa, onde diversas correntes historiográficas disputavam legitimidade e as universidades eram 

seu espaço de disputa. Segundo Guimarães, “deste lado do Atlântico outro será o espaço da produção 

historiográfica. Não o espaço sujeito a competição acadêmica própria das universidades européias, mas o espaço 

da academia de escolhidos e eleitos a partir de relações sociais” (1988, p. 5) 
88 Escritor, historiador e jornalista brasileiro (1867 – 1928), membro fundador da Academia Brasileira de letras 

que defendeu abertamente a monarquia durante toda sua vida. Oliveira Lima se formou em Letras em Lisboa e 

desenvolvido larga vida diplomática a serviço do governo brasileiro (EUA, Japão, Bruxelas, Venezuela, etc). 
Segundo Malatian, foi “o ofício de historiador que fez de Oliveira Lima um dos principais intérpretes da História 

do Brasil durante a Primeira República” (2013, p.138). 
89 Historiador, político e professor brasileiro (1902 – 1985), formado em direito pela Universidade do Rio de 
Janeiro, além de conservador do Museu Histórico Nacional, membro da Academia Brasileira de Letras e 

presidente do IHGB. Foi também deputado estadual e federal pela Bahia, assim como Ministro da Cultura no 

Governo Dutra, além da presidência do conselho editorial da Biblioteca do Exército. 
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história, como da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia Portuguesa da História, 

além de próprio IHGB, não foi muito além do que seus contemporâneos. Autor que ao mesmo 

tempo que conquistou prestígio em alguns círculos ligados as elites governantes como 

historiador, foi relegado a segundo plano pelo universo acadêmico pela sua história política 

ultraconservadora (REIS, 1999).   

 Em sua obra mais celebre, História da Civilização Brasileira, de 1937, o autor 

discorre com maior atenção sobre o tema da Guerra. Calmon coloca o conflito entre Brasil e 

Uruguai, que antecedeu o conflito com a nação guarani, como um “pretexto” para o exercício 

da vaidade e dos desejos expansionistas do Paraguai. A essa introdução se sucede uma narrativa 

linear das atividades militares com os avanços e retrocessos das tropas. O autor destaca a 

formação do corpo de “Voluntários da Pátria”90 como um ato de extremo patriotismo dos 

cidadãos brasileiros: “Desenvolveu-se em todo o país um entusiasmo marcial sem precedentes” 

(CALMON, 2002, p. 215), levando ao alistamento de grandes contingentes. Quanto à 

continuidade do conflito até a morte de Solano López, ele acrescenta: “Não é verdade que fosse 

intenção do Imperador concluir a Guerra com a morte do marechal López. Indignou-se até a 

primeira notícia sobre o fim trágico do Presidente paraguaio, que realmente não pensou em 

render-se” (CALMON, 2002, p. 215), numa clara tentativa de salvaguardar a imagem de Pedro 

II. 

 Já em seu livro História do Brasil91, publicado em sete volumes já no fim da década 

de 1950, por um Calmon já consolidado e amadurecido, que busca dar conta da história do país 

desde a vinda de Cabral até os princípios da República, a “Guerra do Paraguai” não merece 

nenhum destaque, sendo meramente mencionada sem maiores discussões em seu quarto livro. 

Ambas as obras não mostram um claro distanciamento entre o posicionamento defendido pelo 

autor e aquele defendido pela historiografia militar, sendo no geral, uma mera reafirmação dos 

mesmos pressupostos. 

 
90 Tropas formadas pelo alistamento de civis, voluntariamente ou por meio de arregimentações compulsórias 

empreendidas pelas Guardas Nacionais das províncias. Aos mais despossuídos restavam poucas estratégias para 

fugir do alistamento, enquanto os mais ricos adotaram práticas como a doação de escravos para o exército, como 

forma de escapar a convocação. (TORAL, 1995) 
91 O livro foi publicado pela editora José Olympio, fundada em 1931 para atender as demandas da intelectualidade 

e da elite cafeeira de São Paulo e Rio de Janeiro, se tornando uma das maiores do país entre as décadas de 1930 
e 1950. "Entre meados das décadas de 1930 e 1950, ser editado pela Livraria José Olympio, do Rio de Janeiro, 

era o desejo de todo autor. Significava consagração, inclusão em um catálogo que reunia os autores e títulos das 

obras percebidas como ‘autenticamente brasileiras’. A marca bastava. " (SORÁ, 2011)  
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 Uma das primeiras obras a apresentar mínimas diferenças em relação ao que fora 

estabelecido pela historiografia militar/patriótica sobre a Guerra foi o livro de João Ribeiro92, 

datada dos primeiros anos do século XX, sob o título de História o Brasil, que contava com 

uma linguagem didática e a presença de ilustrações. A obra foi publicada pela primeira vez pela 

Editora Cruz Coutinho e reeditada e ampliada pelo autor mais de uma dezena de vezes nos anos 

seguintes, e novamente reimpressa por seu filho já nas décadas de 1950 e 1960. 

 Ele traz uma breve análise do conflito no Prata, dividida em dois capítulos onde se 

desenvolve primeiramente a descrição das suas causas e somente em seguida o desenrolar do 

episódio. A análise de Ribeiro trata-se basicamente de uma narrativa linear dos combates, 

enumerando os contingentes aliados e inimigos, os feridos, os vitoriosos, os comandantes, sem 

nenhuma discussão nova, ou elemento diferente daqueles trazidos por Taunay. Talvez a única 

diferença, ou o único elemento trazido pelo autor que destoe da narrativa do Visconde, seja o 

fato de ele deixar evidente a repercussão negativa que o “tratado da tríplice aliança” teve 

internacionalmente, colocando o governo imperial em uma posição diplomática delicada diante, 

sobretudo, das nações europeias, porém ainda assim não se alonga demais neste aspecto.  

 João Ribeiro foi um dos primeiros historiadores a buscar fazer uma história do Brasil 

menos política, menos ligada aos acontecimentos diplomáticos, se concentrando nos aspectos 

sociais mais particulares da cultura do povo brasileiro, constando, inclusive, entre a bibliografia, 

a obra de Gilberto Freyre, com Casa Grande e Senzala (ANDRADE, 2013). No entanto, quanto 

a “Guerra do Paraguai” ele acaba por fazer muito pouco além de repercutir aquilo que a 

historiografia oficial do século XIX já havia construído. 

 Já Capistrano de Abreu93, também discorre brevemente sobre o conflito contra o 

Paraguai, em algumas de suas obras, sem grandes diferenças em relação a seus contemporâneos. 

Em dois artigos publicados pelo autor, sendo um deles no “O Jornal”, em 02/12/1925, e o outro 

publicado no jornal “A Notícia” em 01/01/190094, fica claro seu posicionamento quanto à 

“Guerra do Paraguai” que simplesmente reproduz o que se havia produzido até então.  

 Capistrano de Abreu foi oficial da Biblioteca Nacional, além de professor do “Colégio 

Pedro II” nos últimos anos do século XIX, e durante sua produção historiográfica foi defensor 

 
92 Jornalista, professor e historiador brasileiro (1860 - 1934), foi membro da Academia Brasileira de Letras e 

também do IHGB. Segundo Andrade, o autor, trazendo certa familiaridade com a historiografia alemã, "rompe 

com a abordagem política factual e amplia o campo dos estudos históricos através de conhecimentos 

antropológicos, étnicos e culturais" (2013, p. 192), embora ainda estivesse preso aos mesmos círculos sociais e 

intelectuais. 
93 Historiador, jornalista e professor brasileiro (1853 – 1927), sendo também membro do IHGB.  
94 Os textos foram reunidos no terceiro volume do livro “Ensaios e Estudos” publicado em 1932 pelo Sociedade 

Capistrano de Abreu e sob direção de Eugênio de Castro e Rodolfo Garcia. 
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do “realismo histórico alemão”, ressaltando sempre a análise rigorosa das fontes e a influência 

do povo no processo histórico, diminuindo a importância atribuída aos chefes e heróis 

(ARAUJO, 1988). No entanto, durante suas explanações a respeito do conflito no Prata, pouco 

se observa destes pressupostos históricos.  

 O autor atribui o início do conflito mais uma vez a invasão insensata de López, o 

“tirano hereditário do Paraguai”, ao território brasileiro, sem qualquer motivo, levando o 

imperador a intervir em defesa da nação. A respeito do efeito da Guerra sobre as pessoas, ele 

acrescenta: “Acompanhou-o [D. Pedro II] unânime a nação, voluntários surgiram de todos os 

cantos; com passeatas, poesias, discursos patrióticos eram acolhidos nos lugarejos mais remotos 

as vitórias mais insignificantes” (ABREU, 2003, p. 84). No entanto, Capistrano se limita 

unicamente a estes pequenos comentários, não desenvolve nenhum aspecto da discussão a 

respeito do conflito. Ainda assim, podemos perceber a mesma postura negativa quanto à pessoa 

de López, assim como a salvaguarda da figura do Imperador. A Guerra continua sendo 

compreendida como uma reação à uma agressão descabida, e sem fundamentos, sendo mero 

fruto da insensatez e falta de escrúpulos de um tirano. 

 Todas as obras aqui tratadas, escritas durante a primeira metade do século XX, tiveram 

sucessivas reedições para além dos anos de 1950, demonstrando a força que o discurso 

militar/patriótico possuiu no tocante a Guerra. A própria permanência em circulação dos livros 

de Alfredo de Taunay, durante este período, torna bastante claro que os estudos sobre a “Guerra 

do Paraguai”, ou mais propriamente, o conhecimento a respeito deste episódio, se solidificaram 

como “verdades históricas”, não dispensando maiores reflexões e estudos por parte dos 

intelectuais preocupados com a história nacional. A acomodação do discurso instituído sobre o 

conflito aos interesses e objetivos do Estado, seja ele monarquista ou republicano, e mesmo da 

visão das elites sobre o Brasil, promoveu o engessamento, quase que completo, de sua 

compreensão e dos estudos a seu respeito. Estes autores, embora em sua grande maioria não 

historiadores de formação, se dedicaram ao ofício entendendo que: 

 

o conhecimento histórico se basearia na observação indireta dos fatos 
históricos através dos testemunhos conservados. Ao tratar-se de fatos 

passados, chegar a conhecê-los dependeria estritamente daquilo que, sobre 

eles, nos dissessem as fontes, e muito especialmente os documentos escritos. 
(CARDOSO, 1988, p. 50) 

 

 

 Por isso devemos nos lembrar que a documentação oficial, onde a própria obra de 

Taunay se insere de certa forma, refletem uma determinada compreensão do Brasil, além de 
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atender uma série de prerrogativas inerentes ao caráter desta documentação. Porém, estas fontes 

não são tratadas neste nível de subjetividade, elas são encaradas, ao menos no tocante a Guerra, 

como portadoras da verdade literal e absoluta. Esse perfil geral de análise de fontes só foi 

paulatinamente rompido no cenário acadêmico europeu com as novas correntes 

historiográficas, como o materialismo histórico dos marxistas e a história-problema dos 

Annales, que vieram alargar sensivelmente a concepção de fontes, assim como mudar 

radicalmente a abordagem quanto a estas. No entanto, no Brasil, o desenvolvimento destas 

novas concepções é um tanto tardio, e de forma nenhuma hegemônico. Mesmo com a criação 

da USP (Universidade de São Paulo), na década de 1930, e a vinda da missão Francesa 

(incluindo Fernand Braudel, um dos grandes símbolos da “Escola dos Annales”), a penetração 

dessas novas correntes foi lenta e gradual. 

  Quanto a Guerra do Paraguai, no entanto, esta ocupou uma posição um tanto ambígua 

nesse processo durante a maior parte do século XX, flutuando entre o ostracismo, a reprodução 

dos discursos patrióticos do século anterior, e sua utilização como marco temporal. O lugar ao 

qual o tema foi relegado se alinha com os grandes movimentos da historiografia nacional, nos 

quais a paulatina profissionalização do campo da produção historiográfica, e consequente 

abandono dos antigos modelos da história política tradicional, fizeram com que as narrativas 

épicas de heróis guerreiros perdessem legitimidade, dificultando ainda mais com que algum 

intelectual se prestasse a rever o tema da Guerra, sob novas abordagens teóricas e 

metodológicas.   

 Dessa forma, observamos aqui que a discussão sobre a Guerra do Paraguai 

permaneceu relativamente intocada até as décadas de 1960 e 1970, sendo reproduzido, quase 

que exclusivamente, o discurso oficial construído sobre o tema ainda no século XIX. Podemos 

observar, através da análise das bibliografias de autores como Doratioto, Chiavenato e mesmo 

o argentino Leon Pomer, que se especializaram, ou se dedicaram com notoriedade a temática 

da “Guerra do Paraguai”, que são tremendamente escassas as produções historiográficas 

brasileiras a respeito do conflito, anteriores a década de 1960, exceção feita as publicações 

produzidas e financiadas diretamente pelo exército. A maioria dos textos produzidos neste 

período, fazem da disputa contra Solano López, no máximo, um mero apêndice dentro de 

propostas globais de história do Brasil, não se constituindo quase nenhuma expressiva obra, 

especifica sobre o assunto, durante mais de meio século.  

 Para compreensão destas permanências, é importante perceber que a história 

institucional cumpre fundamentalmente o papel de ratificação do poder instituído, de 
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construção de suas raízes e de justificativa para suas condutas. Devemos considerar que “essa 

valorização do Estado-Nação transgride os regimes e as instituições que lhe servem de porta 

voz” (FERRO, 1988, p. 13), ou seja, o objetivo final da construção das “verdades históricas”, 

por parte do Estado, ou mesmo de uma elite econômica ou intelectual, é invariavelmente a 

afirmação do poder, seja num regime monárquico, republicano ou ditatorial. Desta forma, “O 

ponto importante é que a função é, desse modo, independente do signo ideológico em que se 

baseia a instituição, foco de história” (FERRO, 1988, p. 13).  

 Sendo assim, mesmo que já se percebesse nessa historiografia de fins do século XIX 

e início do século XX certo esforço em enquadrar a produção historiográfica dentro de certos 

limites teóricos metodológicos e atribuir-lhes alguma cientificidade95, a única diferença 

consistente presente nessa historiografia tradicional, civil e nascida na república e sua 

antecessora militar e monarquista, referente a Guerra do Paraguai, é a expressividade que a 

temática tem em relação ao todo das obras destes autores. Enquanto os militares ainda se 

preocuparam em destacar a Guerra e suas conexões com as origens do exército brasileiro, os 

novos historiadores do século XX relegaram o tema a um papel secundário na história do país, 

reproduzindo o discurso constituído, mas sem a mesma relevância em relação a história do país 

como um todo.  

 

1.3.3 – História revisada 

 

 Até este momento esta análise se restringiu a discutir com maior atenção o 

posicionamento da historiografia oficial, marcadamente influenciada pelos pressupostos do 

positivismo e do historicismo, através da obra de Alfredo D’Escragnolle Taunay. Foram 

apresentadas também algumas das pequenas variações presentes nos discursos de outros 

grandes nomes da historiografia brasileira, que acabaram por repercutir, em termos gerais, a 

mesma abordagem nacional-patriótica. Ficou claro que ao longo da primeira metade do século 

XX, a compreensão sobre a Guerra do Paraguai permaneceu presa aos “dogmas” construídos 

nos últimos anos do século anterior, sendo paulatinamente, relegada a uma posição secundária 

 
95 Segundo Cardoso, em relação a historiografia produzida no período: “entre os historiadores professava-se com 

freqüência, em matéria de metodologia, uma síntese das posições positivas e historicistas. O ‘otimismo 

cientificista’ próprio da concepção positivista se manifestava no plano da crítica externa e interna, com seus 

métodos rigorosos postos a serviço do ‘estabelecimento dos fatos’; já no domínio da síntese histórica, da 

construção de textos e explicações a partir de tais fatos, aparecia o pessimismo radical do historicismo” (1988, p. 

38) 
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dentro dos estudos sobre a história do Brasil, se mantendo distante do interesse historiográfico, 

e permanecendo sem nenhum grande esforço de revisão.  

 Durante a década de 1930, é perceptível que outras abordagens historiográficas 

ganharam força nos meios acadêmicos brasileiros, sendo que universidades como a USP 

(Universidade de São Paulo) criadas neste período, se tornaram portas para estas novas leituras, 

tendo na aproximação da história com a sociologia e a antropologia, talvez a principal inovação 

trazida para o campo da historiografia brasileira desta década.  

 

A historiografia da elite oligárquica empenhada na valorização dos feitos dos 

heróis da raça branca, representada pelo Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (fundado em 1838), vai ser contestada de maneira radical por um 

conjunto de autores que representarão os pontos de partida para o 

estabelecimento de novos parâmetros no conhecimento do Brasil e de seu 

passado. Esse momento é marcado pelo surgimento da obra de Caio Prado Jr. 
(1933), Gilberto Freyre (1933), Sergio Buarque de Holanda (1936) e Roberto 

Simonsen (1937). (MOTA, 1994, p. 69) 

 

 No entanto esta abertura de novas perspectivas temáticas presentes em obras de 

autores como Gilberto Freyre96 e Sergio Buarque de Holanda97, acabaram por distanciar ainda 

mais a atenção dos estudiosos sobre a Guerra do Paraguai. A cultura ganhou cada vez mais 

espaço dentro das discussões historiográficas, enquanto as narrativas de combate, entre elas a 

Guerra do Paraguai, eram encaradas como discussões essencialmente oligárquicas, e 

representavam o passado a ser superado (NOVAIS, 2005). Desta forma, mesmo as inovações 

teóricas e metodológicas introduzidas no campo da historiografia brasileira a partir da década 

de 1930, não renovaram as explanações a respeito do conflito platino até meados da década de 

1970. 

 Sergio Buarque de Holanda, um dos mais renomados estudiosos da formação cultural 

do Brasil, empreendeu através de sua obra significativas contribuições no campo da história e 

da sociologia, entretanto seus recortes temáticos o afastaram das discussões a respeito da 

Guerra. Ainda quando se propôs a organizar, junto a diversos outros pesquisadores, um 

compêndio da história do Brasil, na perspectiva de rediscutir diversas temáticas, intitulado 

 
96 Historiador e escritor brasileiro (1900 - 1987) com formação nos EUA do início do século XX, multipremiado 

e considerado um dos mais importantes nomes da historiografia brasileira através de obras como Casa Grande e 
Senzala (1933) e Sobrados e Mocambos (1936). 
97 Historiador e jornalista brasileiro (1902 - 1982) foi professor de diversas universidades do Brasil e do mundo, 

além de diretor do Museu Paulista, sendo largamente reconhecido por sua obra Raízes do Brasil, de 1936. 
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História Geral da Civilização Brasileira98, não relegou grande destaque ao conflito com o país 

guarani. Essa gigantesca obra, dividida em diversos volumes, reuniu artigos e estudos que 

abrangem temporalmente toda a história do país, desde sua colonização até os momentos mais 

próximos do cotidiano dos pesquisadores; sendo que o tomo II do 5º volume se propõe a discutir 

especificamente o Brasil monárquico, se tratando de um estudo não somente organizado, mas 

também escrito por Holanda, e que trabalha o recorte temporal do conflito. 

 Embora sua obra discuta minuciosamente múltiplas temáticas, é interessante observar 

como a Guerra do Paraguai não mereceu qualquer estudo mais detido, sendo meramente citada, 

vez por outra, como um marco de tempo e não como objeto de análise. O conflito é, desta forma, 

sumariamente descartado, ou relegado a uma posição extremamente secundária dentro da 

proposta do autor. Esse silêncio voluntário sobre o tema obviamente não diminui o valor da 

obra, mas revela claramente que a preocupação do autor caminhou em outra direção, e acaba 

por reforçar a ideia de negação da história oficial e suas narrativas épicas, e como a Guerra do 

Paraguai é, dentro da perspectiva de Holanda, um símbolo dessa postura. 

 Outro símbolo desta abertura teórica ocorrida no país, na primeira metade do século 

XX, e que assim como Holanda, se constitui como um dos maiores ícones desta renovação 

teórica e metodológica, foi Caio Prado Junior.99 Historiador de orientação marxista que se 

dedicou a constituir as bases da teoria marxiana aplicada às especificidades da realidade 

brasileira, tendo ainda grande participação dentro da vida política nacional de seu tempo. Em 

seus estudos apresenta uma postura radical de negação da historiografia oficial, oferecendo uma 

proposta de releitura desta produção pelo viés teórico marxista, negando-se, portanto, a aceitar 

inclusive as divisões temporais “tradicionais” e concentrando-se na perspectiva econômica do 

processo de constituição de nossa história. 

 Desta forma, em sua obra Evolução Política do Brasil, publicada pela primeira vez 

em 1933, foi proposta uma síntese histórica da constituição das estruturas políticas brasileiras, 

compreendidas pela lógica da consolidação do capitalismo. Sua proposta de análise política da 

história do país o conduz a discutir exaustivamente o posicionamento dos partidos e sobretudo 

os movimentos na cúpula do poder, reagindo as mudanças econômicas e sociais ao longo dos 

anos (NOVAIS, 2005). Entretanto, sua análise quanto ao Império se mantém em torno da 

questão da abolição, do desgaste do sistema monárquico e da própria figura do Imperador. A 

 
98 O projeto foi iniciado nos anos de 1960 e permaneceu ativo por mais de uma década, contando com a 

participação de diversos historiadores e sendo dirigido a partir de 1980 pelo também historiador Boris Fausto. 
Sua versão mais atualizada (2010) contou com 11 volumes divididos em 3 tomos. 
99 Historiador e político brasileiro (1907 – 1990) com forte ligação com o PCB (Partido Comunista Brasileiro) é 

um dos principais nomes da historiografia de orientação marxista no país. 
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Guerra do Paraguai, por sua vez, é somente citada, assim como na obra de Holanda, como uma 

marcação temporal.100  

 Desta forma podemos, a partir das análises feitas até aqui envolvendo importantes 

nomes da historiografia brasileira, posteriores ao Visconde de Taunay, compreender em linhas 

gerais o estado em que se mantiveram os estudos sobre a Guerra do Paraguai durante quase um 

século após o conflito. Os historiadores afinados com os pressupostos do positivismo e do 

historicismo, ou mesmo comprometidos, seja economicamente ou ideologicamente com o 

Estado, mantiveram o tom glorioso e épico presente na obra de Taunay a respeito do conflito. 

Já aqueles que os seguiram e trouxeram em suas bagagens novas abordagens metodológicas, se 

viram enredados por um universo de críticas e negativas veementes de toda e qualquer 

argumentação ou temática que se remetesse à historiografia oficial. Essa disputa teórica, 

ambientada em um contexto de profissionalização do campo da história no país, nos ajuda a 

compreender por que temas como a Guerra do Paraguai estiveram fora da pauta acadêmica. 

 Enquanto nas décadas de 1960 e 1970 a América Latina viveu um ambiente fértil para 

as discussões a respeito da Guerra do Paraguai, com os múltiplos revisionismos que se 

proliferaram e se se preocuparam em fazer a releitura do conflito a historiografia brasileira se 

manteve atrelada a um esforço negacionista da visão oficial da Guerra. Nesse período 

observamos uma intensa preocupação da historiografia brasileira, de modo geral, em rediscutir 

as posturas oficias a respeito de nossa história, com a inserção de novos sujeitos e a abertura 

para novos pontos de observação, mantendo sempre a perspectiva de negação de uma história 

oligárquica que sustentava, ideologicamente, o poder, o que não se estendeu a Guerra. A 

profissionalização da historia no Brasil e o amadurecimento das discussões acadêmicas, 

somadas ao enrijecimento político trazido pelas ditaduras Sul-americanas, ou mais 

precisamente a resistência à este processo, desencadeou um fenômeno de desconstrução mais 

radical de tudo que reforçasse as bases em que se alicerçavam estes regimes de exceção, 

relegando o conflito ao quase completo ostracismo. A obra de Caio Prado Jr, A Revolução 

Brasileira, de 1966, ganhadora do prêmio Juca Pato pela União Brasileira dos Escritores, por 

exemplo, propõe a discussão dos rumos do Brasil pós 1964, avaliando importantes aspectos da 

formação econômica e social do país e constitui uma importante referência nessa luta pela 

 
100 Caio Prado introduziu uma série de novos elementos na discussão historiográfica brasileira, além de ser um dos 

precursores da teoria marxista aplicada aos estudos históricos, de cunho acadêmico, no Brasil. No entanto, mesmo 
em suas obras posteriores, o autor não retoma a discussão a respeito da Guerra do Paraguai em nenhum momento, 

mantendo o mesmo silêncio de seus contemporâneos.  
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legitimidade histórica da oposição aos regimes militares, mas praticamente não toca no tema da 

Guerra do Paraguai. 

 Nesse contexto de resistência intelectual aos regimes políticos instalados na América 

do Sul, e a reboque das iniciativas revisionistas sobre a Guerra do Paraguai dos anos de 1960 

na Argentina, foi publicada a obra do jornalista brasileiro Júlio José Chiavenato.101 Seu livro 

Genocídio Americano: A guerra do Paraguai se constitui como a mais expressiva obra desse 

revisionismo sessentista sobre a Guerra no Brasil102 e influenciou diversas gerações de 

historiadores e entusiastas do tema com sua linguagem fácil e dinâmica (MAESTRI, 2013). Ela 

foi publicada em 1979 pela editora Brasiliense,103 e contou com 32 edições, sendo largamente 

difundido durante a década de 1980 e rendendo ao autor publicações correlatas de conteúdo 

didático e a participação na coleção “Tudo é História” da mesma editora. Queiroz, ao tratar da 

recepção da obra, reuniu as apreciações de diversos autores durante essa primeira década de 

publicação compondo um quadro um tanto heterogêneo destas opiniões. Seus destaques 

positivos são sobretudo a criticidade da obra, sua linguagem acessível e o rompimento com a 

história tradicional; enquanto os aspectos entendidos como negativos mais evidenciados são 

sua falta de rigor metodológico, falta de patriotismo e até a deturpação inescrupulosa dos fatos 

(2014). 

 Mesmo contrariando a historiografia oficial e atacando os heróis militares, os anos de 

1980 no Brasil já não contavam com os rigorosos sistemas de censura dos anos anteriores, 

permitindo que a obra fosse então largamente publicada e distribuída, embora o autor tenha se 

queixado repetidas vezes das limitações impostas a sua divulgação em grandes veículos de 

imprensa. Seu sucesso, de certa forma, se apoiou em toda frustração e desaprovação represadas 

 
101 Jornalista e historiador brasileiro nascido em 1939, participou de diversos jornais do interior de São Paulo e 

conquistou notoriedade depois da publicação de sua obra sobre a Guerra do Paraguai, sendo convidado para 

inúmeras outras publicações do gênero, além de romances e livros didáticos sobre os mais variados temas da 

história nacional. Chiavenato ainda atua como colunista político do portal Cidade On de Ribeirão Preto, 
pertencente ao grupo EP, dono de diversos jornais e afiliadas da Rede Globo no interior de São Paulo e Minas 

Gerais. 
102 Duas obras publicadas no Brasil anteriormente a obra de Chiavenato já traziam uma leitura revisionista sobre 

a Guerra do Paraguai, mas não foram objeto de análise nesse trabalho. A primeira delas, uma versão romanceada 

sobre o conflito no Prata, dos intelectuais italianos Manlio Cangogni e Ivan Boris, sob o título de Solano López: 

O Napoleão do Prata, publicada na Itália em 1970, e no Brasil em 1975 pela editora Civilização Brasileira em 

uma única edição. A outra obra, embora não seja especificamente sobre o conflito, já o aborda numa perspectiva 

anti-imperialista e de denúncia dos horrores da guerra, sob o título de As veias abertas da América Latina do 

uruguaio Eduardo Galeano, publicado originalmente em 1971 e no Brasil em 1978 pela editora Paz e Terra. O 

livro se tornou um clássico latino americano e foi traduzido para mais de 30 línguas, mas por seu caráter 

multitemático não impactou particularmente a compreensão sobre a Guerra do Paraguai no Brasil, mesmo que já 
antecipasse os principais elementos discursivos da obra de Chiavenato. 
103 Fundada em 1943 pelo historiador Caio Prado Jr. com apoio do escritor Monteiro Lobato, ficou conhecida pelo 

apoio e publicação de autores de esquerda e títulos considerados subversivos pelo Estado autoritário brasileiro. 
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pela intelectualidade brasileira durante décadas sob um regime de exceção e que certamente 

viram em sua crítica aguda e direta a vazão desses sentimentos. 

 A obra de pouco mais de 200 páginas apresenta certo tom jornalístico e praticamente 

nenhum rigor acadêmico. A obra não possui nenhuma forma de citação, nota de rodapé ou 

referenciamento teórico e metodológico, mantendo uma estrutura semelhante a uma matéria 

jornalística. Sua bibliografia possui 27 títulos em português e espanhol e uma nota explicativa, 

aparentemente do autor, justificando a escassez de indicações por se tratar de uma síntese 

introdutória ao tema e não a totalidade do que fora usado em sua produção. Seus apêndices 

oferecem documentos diversos sobre a Guerra, de tratados a jornais sem nenhuma indicação de 

origem ou localização. 

 Sua estrutura discursiva e argumentativa é muito próxima a produzida pelo argentino 

León Pomer em sua obra ” de 1968. A organização de seu índice segue o mesmo padrão criado 

pelo argentino com pequenos capítulos, organizados cronologicamente e com títulos 

provocativos. Parte de suas indicações bibliográficas foram inclusive publicadas dentro da 

coleção dirigida por Pomer a frente da editora argentina Caldén. A argumentação anti-

imperialista que coloca a Inglaterra como centro do processo também está presente em ambos, 

assim como o constante ataque a imagem dos líderes militares que fizeram parte do processo. 

Chiavenato mantem o mesmo tom de denúncia sobre os crimes cometidos contra o Paraguai, 

assim como a concepção de que o país Guarani era a superpotência latente da América do Sul 

que poderia abalar as relações imperialistas da Inglaterra com a região. 

 As principais diferenças entre as duas obras ficam por conta do peso dado a análise da 

participação argentina e brasileira, que é maior ou menor de acordo com a origem do autor. 

Chiavenato apresenta ainda uma escrita mais fluida e simplificada, assim como uma 

preocupação menor em referenciar sua argumentação. O autor brasileiro também dá um peso 

ligeiramente menor para as questões econômicas em sua análise, em relação a seu colega 

portenho, se concentrando mais na crueldade inerente ao evento. 

 Sua substancial semelhança, embora ainda longe de ser um plágio grosseiro, levou o 

próprio argentino a qualificar a obra de Chiavenato como um trabalho de divulgação do assunto 

e não uma produção historiográfica original.104 Aquém da disputa entre os autores, o fato é que 

a reboque do sucesso da obra do brasileiro, o livro de Pomer sobre a Guerra do Paraguai ganhou 

 
104 Entrevista concedida ao Prof. Dr. Mario Maestri em 2011 e publicada no n° 176, ano XV da revista Caros 

Amigos (p. 36 - 38). 
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uma tradução e foi publicado um ano depois de seu colega105, sendo também prestigiado com 

outras edições, mas sem o alcance de Chiavenato, sobretudo fora do ambiente acadêmico, onde 

o estilo provocativo e quase jornalístico do autor brasileiro garantiu a publicação regular de sua 

obra por mais de uma década (QUEIROZ, 2014).  

 Chiavenato foi responsável por popularizar um certo tipo de revisionismo de esquerda 

em território nacional, já que até o fim dos anos de 1970 não havia nenhum expressivo esforço 

de revisão a respeito da Guerra, o que em muito difere de nossos vizinhos que ao longo de todo 

século XX contaram com alguma iniciativa divergente da história oficial a respeito do tema. 

Ao que tudo indica a historiografia brasileira nunca compreendeu o conflito como elemento 

fundamental na construção da sua história nacional, fazendo com que o mesmo passasse a 

margem de grandes debates, enquanto os outros países que participaram da contenda têm nela 

um elemento fundamental na construção de seus Estados-nações. O caminho geral das 

discussões sobre a Guerra no Brasil foi paulatinamente da apologia ufanista dos heróis militares 

a um mero marco temporal do II Reinado. Situação que se manteve estável até a popularização 

da obra de Chiavenato, que reposicionou o evento como passível de debate e de múltiplas 

análises, o que de fato se deu a partir da década seguinte com nomes como Ricardo Sales, 

Wilma Peres Costa, Ana Paula Squinelo, Mario Maestri, André Toral, Marcela Cristina 

Quinteros, Francisco Doratioto, entre tantos outros. 

 

1.3.4 – História restaurada? 

 

 O recorte proposto para esse trabalho se mantém circunscrito a década de 1960 e 1970, 

porém ao tratar da historiografia brasileira se faz necessária um vislumbre sobre a produção 

posterior, já que o revisionismo pomeriano só chega ao país nos anos de 1980, sendo um dos 

motores de uma ampliação significativa das discussões sobre o conflito nos anos seguintes. 

Autores brasileiros como Ricardo Salles, Ana Paula Squinelo, Mario Maestri, Francisco 

Doratioto, André Toral, Wilma Peres, entre tantos outros, construíram parte importante de suas 

carreiras estudando o conflito platino, e todos estes terão como um dos pilares de seus trabalhos 

o revisionismo do qual Pomer é um expoente importante, seja para negá-lo ou superá-lo. Seus 

 
105 Antes de ter publicado sua obra sobre a Guerra do Paraguai, Pomer já havia publicado duas obras no Brasil 
pela mesma editora Brasiliense: Os conflitos da Bacia do Prata, em 1979, e América: Histórias, delírios e outras 

magias, em 1980. Ainda em 1981, publicou pela Brasiliense As independências da América Latina, como parte 

da coleção Tudo é História da editora. 
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argumentos centrais sempre serão discutidos em algum momento dado o impacto dessa corrente 

no estudo da Guerra.  

O discurso pomeriano sobre a Guerra se fez quase hegemônico, dentro do universo 

historiográfico crítico a história oficial, por muitos anos, sendo assim, é importante salientar 

que somente a partir dos anos de 1990, que o tema ganhou espaço dentro da historiografia 

acadêmica no país. Novais nos chama a atenção para a paulatina aproximação teórica e 

metodológica do universo acadêmico da historiografia brasileira em relação a Europa, ao longo 

do século XX, e salienta que esse processo levou a um distanciamento das temáticas políticas, 

patrióticas e das biografias, abrindo-se, porém, um novo leque de temas e abordagens (2005). 

Esse processo limitou ainda mais as possíveis releituras da Guerra, uma vez que dentro dos 

poucos centros de produção historiográfica profissional, as universidades, revistas e grupos de 

pesquisa, as demandas gerais eram de abandono dos antigos paradigmas. O “revisionismo” no 

país, portanto, mesmo indo na contramão da tendência geral da historiografia nacional, ainda 

assim abriu portas para novos olhares sobre esse tema. A ampliação da oferta de cursos de pós-

graduação no país após os anos de 1970 possibilitou ainda o crescimento exponencial das 

pesquisas, abrindo assim o leque de possibilidades temáticas (FICO; POLITO, 1996), onde 

certamente o sucesso do revisionismo acabou inspirando novos olhares sobre a Guerra. 

Esse esforço de releitura da Guerra iniciado a partir dos anos de 1990, é analisado de 

forma divergente por autores como Ana Paula Squinelo (2003) e Mario Maestri (2013). A 

primeira enxerga nesse esforço um processo legitimo e importante de renovação teórica e 

metodológica com a ampliação substancial do leque de estudos possíveis dentro da temática da 

Guerra. Enquanto o outro qualifica essa fase da historiografia como sendo um processo de 

restauração dos antigos paradigmas da história tradicional-militar, com uma substancial perda 

daquilo que foi trazido de positivo a discussão pelo revisionismo.  

Aquém das disputas de legitimidade dentro do campo da história e da historiografia 

sobre a Guerra do Paraguai, é certo que no Brasil somente a partir da abertura interpretativa 

proposta pelo revisionismo, é que se criou algum espaço para esse debate, espaço que vem se 

alargando e enriquecendo inclusive com a progressiva aproximação entre os estudiosos dessa 

temática oriundos de toda América Latina. Essa última sessão do capítulo somente propõe 

indicar a proliferação das discussões sobre a Guerra do Paraguai e demonstrar que esse tema 
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não é mais um simples marco temporal e nem um tabu para a historiografia profissional e 

acadêmica, mas sim um rico campo de estudo a ser desbravado e explorado106. 

 

 

  

 
106 Cabe salientar que este trabalho considerou para análise somente parte das obras publicadas e impressas 

formalmente, que correspondem a uma pequena fração do que de fato é produzido sobre a Guerra, não se 

debruçando, portanto, sobre a imensa quantidade de material que é feito dentro das universidades de todos os 

países aqui abordados. Assim como as publicações de artigos em jornais e periódicos especializados, ou mesmo 

os diversos encontros de pesquisadores, simpósios, congressos e grupos de pesquisa que se proliferam dentro das 
universidades da região. Seria um esforço hercúleo buscar esquadrinhar todo esse universo, mas a simples 

observação de sua proficuidade já corrobora não só com a importância do estudo do tema, mas também com a 

substancial ampliação de suas fronteiras analíticas nas últimas décadas. 
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2. LEÓN POMER – TRAJETÓRIA E REDES DE SOCIABILIDADE 

 

Obviamente esse trabalho não se propõe a ser uma biografia do autor León Pomer, na 

acepção tradicional do termo, mas ainda assim é importante não dissociar o indivíduo de sua 

obra e por isso se faz necessário certo resgate dos elementos que, conscientemente ou não, 

ajudaram a constituir suas posições enquanto intelectual. Devemos, porém, ter certo cuidado 

para não romantizar ou tratar os elementos biográficos de forma romanesca ou teleológica, 

preferindo assim a utilização do conceito de “trajetória” trazido por Bourdieu, entendida como: 

“uma série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) 

num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações” (2006, 

p.189). Sendo assim, os elementos aqui elencados sobre sua vida pessoal servem sobretudo para 

elucidar ou ainda buscar a melhor compreensão do autor enquanto sujeito social, inserido em 

um determinado meio, mas que ao mesmo tempo que ajuda a molda-lo é também moldado por 

ele. 

Do ponto de vista teórico, o estudo desse contexto onde se desenvolveu esse 

revisionismo argentino de León Pomer, deverá se dar à luz dos conceitos de Habitus e de 

Campo, emprestados do sociólogo Pierre Bourdieu. Habitus que deve ser entendido como o  

“sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturantes, 

constituem o princípio gerador e unificador do conjunto de práticas e das ideologias 

características de um grupo de agentes” (BORDIEU, 2005, p.191), e também de Campo, que 

se define como “sistema de desvio de níveis e nada, nem nas instituições ou nos agentes, nem 

nos actos ou nos discursos que eles produzem, tem sentidos senão relacionalmente, por meio 

do jogo de oposições e das distinções.” (idem, p.170). 

Ferramentas teóricas que oferecem um importante ponto de partida para compreender 

as demandas a que Pomer, enquanto intelectual produtor de um determinado discurso, esteve 

sujeito no jogo de poder inerente aos seus círculos sociais, políticos, ideológicos, culturais e 

mesmo editorias e profissionais. As perspectivas oferecidas por estes conceitos nos ajudarão a 

pensar o quanto o discurso produzido pelo autor é, em última estância, o resultado de um longo 

e complexo processo de disputa entre diferentes forças e agentes que acabam por deixar suas 

marcas no produto final entregue pelo autor, como sua militância precoce no PCA, ou até sua 

expulsão do mesmo junto a diversos outros intelectuais que simpatizaram de alguma forma com 

os impulsos peronistas que ganharam força na argentina de meados do século XX.  

A sua postura revisionista marcada por um anti-mitrismo nacionalista, anti-imperialista 

e um economicismo estruturalista, buscou encontrar na exploração e na opressão do “povo” 
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latino-americano um certo elemento de identidade regional transnacional, e é certamente o 

resultado da equação entre seu contexto de vida, as demandas e também as disputas do campo 

no qual estava inserido, assim como as redes de sociabilidade a que estava submetido, que nos 

ajudam a explicar seus elementos discursivos. 

 

O percurso retraçado é a um tempo menor e mais que uma biografia. [...] Com 

muita frequência ele está descentrado, e essa biografia intelectual pretende 

também fazer reviver os múltiplos itinerários daqueles que cruzaram em 
momentos e em redes diferentes [...] Os sentidos de uma vida de si se leem no 

olhar dos outros, não como fidelidade restituída por algum espelho, senão 

como recriação constante, obra no trabalho, mundo do texto tornado fonte de 

identidade. (DOSSE, 2009, p. 376) 

 

Sendo assim, o resgate da trajetória social do intelectual León Pomer passa a ser o ponto 

de partida do trabalho, a fim de estabelecer qual o contexto em que o mesmo estava inserido e 

o universo de estímulos que conduziram sua formação e produção intelectual, assim como o 

estabelecimento de quais campos este estava ligado e que tipo de pressão os mesmos 

demandaram sobre seu trabalho. Além da observação atenta da própria obra em questão, em 

suas múltiplas edições, em busca dos padrões discursivos ali desenvolvidos, a análise das 

diversas revistas que de alguma forma contaram com a contribuição do autor no período anterior 

a publicação de seu livro sobre a Guerra do Paraguai, fornecem os indícios necessários para 

delimitação, em alguma medida, do campo a que ele estava submetido.  

A discussão promovida pelo historiador Michel de Certeau quanto às questões políticas 

e institucionais que acabam por influenciar a produção historiográfica, também podem 

enriquecer esta análise. Ao considerar que:  

 

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 
socioeconômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração que 

circunscrito por determinações próprias: una profissão liberal, um posto de 

observação ou de ensino, uma categoria de letrados, etc. Ela está, pois, 
submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma 

particularidade. É em função deste lugar que se instauram os métodos, que se 

delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as questões, que 

lhes serão propostas, se organizam. (CERTEAU, 2000, p. 66) 

 

O autor acaba por iluminar parte dos caminhos que esta pesquisa pretende traçar, 

buscando assim, nas dimensões concretas da produção historiográfica e da vida do autor, os 

gatilhos que conduzem, influenciam ou condicionam seu trabalho enquanto historiador. Desta 

forma, o cruzamento da dimensão do intelectual enquanto sujeito socialmente constituído com 
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o resultado da análise das diversas influências a que o autor estava sujeito, oferece um rico 

material para compreensão de tudo que cerca esse dito “revisionismo” sobre a Guerra do 

Paraguai. 

 

2.1 - Aspectos Biográficos 

 

León Pomerantz (Pomer) é natural da cidade de Bahia Blanca, importante cidade 

portuária e industrial ao sul da província de Buenos Aires, na Argentina. Nascido em 1928, é 

filho de comerciantes de classe média de origem judaica e desenvolveu uma longa e profícua 

carreira dentro do universo editorial argentino, participando de diversas editoras e periódicos 

ao longo de sua vida (BARATA, 2011). Pomer alega que, junto a seu irmão que dedicou sua 

vida a poesia, mas faleceu precocemente, foi intensamente estimulado ao universo da leitura e 

dos estudos históricos e políticos pelo pai, “En mi casa paterna, el libro era considerado un 

objeto sagrado” (dez/2018).   

Segundo o próprio autor, em entrevista concedida ao Prof. Mario Maestri da UPF 

(Universidade de Passo Fundo), sua militância junto ao PCA também se iniciou de forma um 

tanto precoce, já aos 14 anos de idade, o que acabou por atrapalhar sua vida escolar básica, 

devido a incompatibilidade ideológica e perseguições políticas vividas dentro e fora da escola. 

O autor destaca ainda que foi junto ao PCA que travou contato com o marxismo através de 

autores como Maurice Dobb, e dos trabalhos de Engels e Marx, aprimorando sua predileção 

pela história. Sua militância, e radical oposição a Edelmiro Julián Farrell107, o levaram a prisão 

repetidas vezes entre 1944 e 1946 (2011). 

Em entrevista concedida por e-mail em dezembro de 2018108, o autor afirmou que sua 

principal atividade profissional, desenvolvida ao longo da juventude, foi junto ao universo 

editorial argentino. Além de publicar artigos diversos em jornais e revistas como Argentina 

 
107 Militar argentino (1887 - 1980) que presidiu o país após o mandato do também militar Pedro Pablo Ramírez, 

responsável pelo golpe de estado conhecido como "Revolução de 43". O mandado de Farrell foi marcado pela 

ascensão política e intenso apoio popular a figura do então Ministro da guerra Juan Domingos Perón, 

enfraquecendo o regime político ditatorial e levando a convocação de eleições em 1946, da qual Perón sai 

vitorioso. 
108 Por duas vezes foi estabelecido contato direto com León Pomer via e-mail, onde foram feitas perguntas 

pontuais sobre aspectos de sua biografia. O contato foi feito em tom informal e em nenhum momento buscou 
estabelecer uma nova fonte que mereceria um tratamento teórico, metodológico, e também ético/jurídico 

específico e fugiria da proposta desse trabalho. Ainda assim, diversas entrevistas do autor foram coletadas nos 

últimos anos e se tornaram públicas, sendo que as principais delas constam na bibliografia desse estudo.  
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Hoy, Frente Obrero, La Rosa Blindada e Aporte, foi também editor por um longo período, junto 

a Editora argentina Abril.109  

  A sua participação precoce junto aos setores mais progressistas da comunidade judaica 

argentina110, através de suas revistas, jornais e, sobretudo, das editoras ligadas às suas 

organizações sociais e culturais, marcaram definitivamente o início do desenvolvimento 

intelectual de Pomer. Essa porção específica da comunidade judaica argentina possuía ainda 

um importante enlace com o PCA, através de instituições beneficentes como La izquierda 

sionista de Poalei Zion111, La JevráKadisha112, e sobretudo o ICUF (Federación de Entidades 

Culturales Judías de la Argentina)113, entre outras (BACCI, 2005). Essa estreita relação entre 

o universo da comunidade judaica progressista e da esquerda ligada ao partido formam o eixo 

central do universo de relações de Pomer até pelo menos o fim dos anos de 1950. É nesse 

ambiente que o autor se constitui como intelectual e como militante de esquerda desde muito 

cedo. 

 Pomer aponta que foi somente no início dos anos de 1960, durante viagem ao Paraguai, 

que conheceu o revisionismo nacionalista de Juan O’Leary e pode ver as manifestações 

populares de rememoração do conflito platino. Durante a viagem travou contato pessoal com 

Miguel Chase Sardi114, além do próprio O’Leary, impactando fortemente sua compreensão da 

história argentina e latino-americana (BARATA, 2011). Em 1965, aproveitando o centenário 

 
109 A editora foi criada em 1941 na Argentina pelo judeu ítalo-americano César Civita, com a ajuda de Boris 

Spivacow, também imigrante de origem judaica, mas que já havia se estabelecido no mercado editorial argentino 

anos antes. Inicialmente a Editora Abril se dedicou exclusivamente a publicação de material do grupo Disney, 

mas foi sendo ampliada para outros nichos nos anos seguintes e chegou ao Brasil pelas mãos do irmão de César, 

Victor Civita somente em 1950. 
110 A Argentina foi o país da América Latina que mais recebeu judeus até meados do século XX, sendo estimados 

atualmente em mais de 250 mil pessoas. A migração iniciada já no século XIX se deu através de assentamentos 

rurais para judeus de diversas localidades da Europa, o que foi sensivelmente ampliado, já num contexto mais 

urbano, durante os anos de 1930 e 1940 com a ascensão do nazismo e do fascismo no continente. Mesmo com as 

leis anti-imigração impostas a Argentina no período e a presença de certa oposição antissemita, a comunidade 

judia argentina cresceu e se articulou através de associações, revistas, jornais, editoras e até mesmo alguns 

partidos políticos, ao longo do século XX. Fonte: <https://www.dw.com/pt-br/judeus-na-argentina-os-que-
chegaram-para-ficar/a-16493087> 
111 Movimento sionista de esquerda originado na Rússia, mas que se espalhou pelo mundo na primeira década do 

século XX, inclusive na Argentina, defendiam uma postura social democrata e acabaram se convertendo muitas 

vezes em partidos políticos. Fonte: <http://www.zionism-israel.com/dic/Poalei_Tziyon.htm> 
112 Sociedade beneficente criada no fim do século XIX que é responsável por organizar e celebrar os rituais 

mortuários da comunidade judaica, tendo expressões em diversos países. Fonte: 

<https://amia.org.ar/sepelioscomunitarios/jevra-kadisha/> 
113 Associação judaica argentina que congregou mais de 50 outras entidades, entre bibliotecas, centros culturais, 

escolas, jornais e revistas em 1948. Embora atualmente se defina somente como Progressista, humanista, 

antifascista e antidiscriminatoria, esta se desenvolveu intimamente ligada ao PCA. Fonte: 

<http://www.icufargentina.org/> 
114 Antropólogo paraguaio (1924 -2001) com diversas publicações sobre os povos guaranís da bacia do Prata, 

sendo largamente premiado dentro e fora do país. Foi ainda exilado no Brasil durante a ditadura de Stroessner, 

onde concluiu uma de suas principais obras ”, publicada na “Revista del Ateneo Paraguayo” em 1964.  
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do início da Guerra do Paraguai, publicou seu primeiro trabalho integral sobre essa temática115, 

sob o título de Insólito Paraguay, junto ao número 07 da revista La Rosa Blindada. A certa 

altura do trabalho, o autor cita em nota que este artigo iria compor um livro a ser publicado em 

1966, o que de fato se concretizou somente em 1968, com a obra objeto dessa dissertação, 

fazendo desse artigo um de seus capítulos. 

 Seu artigo agitou o universo intelectual argentino e suscitou duras críticas de Juan Pablo 

Oliver116, que alegava que o trabalho de Pomer era um texto “pseudorevisionista”, que distorcia 

dados e que usava o nacionalismo como ferramenta para uma ação política dos comunistas, ou 

da esquerda radicalizada.117 Oliver defendia que a Guerra se deveu a questões locais e que não 

restava a Argentina e Brasil nenhuma escolha diante dos desejos expansionistas de Lopez, e 

não a um plano de interferência imperialista inglês. Suas críticas trouxeram outros intelectuais 

para o debate em defesa da revisionismo de Pomer, com destaque para Ortega Peña118, 

Duhalde119 e Fermín Cháves120, que usaram o “Instituto Nacional de Investigaciones Historicas 

Juan Manuel de Rosas”121 para refutar Oliver e sua postura nacionalista e ufanista. Embora 

nenhuma conclusão oficial tenha sido dada a essa disputa, o Instituto foi acusado de privilegiar 

o ponto de vista de Oliver, dada sua relação quase visceral com a instituição, encerrando 

precocemente as discussões. (DEVOTO, 2004) 

 O debate em torno do artigo de Pomer e das acusações de Oliver ressalta ainda um 

contexto de negação e de filiação a determinados grupos que são típicos do período. Oliver 

 
115 Segundo Pomer, seu livro ”começou a ser elaborado em 1963 e somente foi concluído em 1967 (BARATA, 

2011) 
116 Advogado e historiador argentino (1906 - 1985), alinhado a um revisionismo nacionalista, foi professor de 

História Econômica na UBA e participou do “Instituto Nacional de Investigaciones Historicas Juan Manuel de 

Rosas”. 
117 As acusações se estenderam a outros autores de esquerda como Eduardo Astesano, Jorge E. Spilimbergo, 

Enrique Rivera, Rodolfo Ortega Peña e Eduardo L. Duhalde. (DEVOTO, 2004, p. 94) 
118 Advogado e político argentino (1936 - 1974) responsável por editar as revistas "Militancia Peronista" e "De 

Frente", importantes veículos do peronismo radical. Sua oposição pontual a Perón nos anos de 1974, entretanto, 
o colocaram em confronto com grupos peronistas de direita, como a "Alianza Anticomunista Argentina", 

conhecida como Triple A. 
119 Advogado e historiador argentino (1939 - 2012) identificado com o revisionismo de esquerda, foi professor da 

Faculdade de Ciências Sociais da UBA, além de possuir larga carreira como defensor dos Direitos Humanos 

dentro e fora da Argentina. Ele foi obrigado a exilar-se na Espanha após o golpe militar de 1976 na Argentina. 
120 Apontado pelo autor como um amigo íntimo durante a vida toda, mesmo com suas diferenças ideológicas. 

(BARATA, 2011) 
121 Atualmente funcionando com título de Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, 

foi fundado em 1938 com a finalidade de resgatar a imagem do ex-presidente General Rosas, e aglutinou diversos 

grupos de revisionistas durante o século XX. Durante os anos de 1990 o instituto foi integrado a Secretaría de 

Cultura de La Nación da Argentina, e oficializado como veículo de "enseñanza y la exaltación de la personalidad 
y gobierno de Don Juan Manuel de Rosas". Fonte: < 

https://www.cultura.gob.ar/institucional/organismos/instituto-nacional-de-investigaciones-historicas-jm-de-

rosas/> 
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atacou os partidários de Pomer como sendo membros da “Revista Izquierda Nacional”122 e 

comunistas, enquanto seus defensores se preocuparam em rechaçar rapidamente tais filiações, 

negando relação com a revista123 e atacando por sua vez diversos outros autores dentro da 

historiografia comunista (DEVOTO, 2004), sendo que o próprio Pomer, a quem a princípio 

defendiam, militou junto ao partido por anos e participou de revistas e editoras onde a maioria 

dos membros publicavam também junto a Izquierda Nacional. Essa recorrente preocupação de 

negação veemente de filiação a determinados grupos, mesmo que de forma mais ampla todos 

estivessem dentro de um mesmo espectro ideológico, denota antes de mais nada a complexidade 

do universo revisionista argentino do período. Ao mesmo tempo, essa postura tenta construir 

uma certa coerência ideológica e argumentativa a posteriori, entre o autor e sua própria 

trajetória intelectual, uma vez que a maioria desses autores circulou ao longo da vida por 

diversos grupos e linhas argumentativas distintas, e que ao assumirem determinada bandeira e 

acumularem algum prestígio diante de um determinado grupo, se esforçam para apagar 

qualquer possível “inconsistência” com seu passado, construindo para si e seu grupo rígidos 

limites argumentativos, embora na prática as fronteiras entre esses agrupamentos sejam um 

tanto mais nebulosas e fluidas. 

 Foi ainda durante os anos de 1960 que Pomer consolidou, em meio a seus círculos 

sociais, sua posição enquanto historiador, embora não possuísse formação acadêmica formal. 

Ele propôs a rediscussão ou resgate de personagens como Mitre, Alberdi, Hidalgo, entre outros, 

e acabou assumindo, nesse período, a direção da sessão de história da Revista La Rosa 

Blindada, assim como da editora Caldén124 de Buenos Aires, ambas dirigidas então por Luis 

Mangieri.125 Em 1968, finalmente foi publicado seu livro mais importante, sob o título de La 

 
122 Denominação atribuída a um grupo da esquerda socialista/trotskista argentino - embora tenha se espalhado por 

diversos países da América Latina ao longo do século XX - liderada por Jose Abelardo Ramos, Aurelio Narvaja, 

Alberto Converti, entre outros, criado em 1946. O movimento reuniu diferentes grupos de intelectuais argentinos 

promovendo a aproximação entre o pensamento marxista, trotskista, nacionalista e setores do peronismo. O grupo 
participou ativamente do campo político argentino durante o governo de Perón, e foi importante foco de 

resistência após o Golpe de 1955, chegando a formar um partido político (PIN) e influenciando outros grupos do 

peronismo radical. Eles contaram ainda com a criação de uma revista homônima que circulou por décadas, junto 

a outros periódicos de menor alcance sob controle do grupo. Fontes: < 

http://www.socialismolatinoamericano.org/que-es-el-ceen/> e < 

https://web.archive.org/web/20081001193851/http://www.izquierdanacional.org/web-anterior/marxla/e2.html> 
123 Devoto ainda aponta que “La polémica resonó en las paginas de Izquierda Nacional y fue aludida por Alfredo 

Terzaga - bajo el pseudónimo de Manuel Cruz Tamoyo - en um artículo aparecido en la misma revista en 1971 

con el provocativo titulo de Rosismo y Mitrismo: dos alas de un mismo partido" (DEVOTO, 2013, p. 233) 
124 A editora Caldén foi criada pelo jornalista José Luis Mangieri e se concentrou entre os anos de 1960 e 1980 

predominantemente em publicações de autores entendidos como de esquerda, em uma acepção bem ampla do 
termo, ou mesmo clássicos do universo da literatura ou das ciências humanas e sociais europeias. 
125 José Luis Mangieri (1924 – 2008) poeta e membro ativo do sindicato dos jornalistas, ele participou de 

periódicos dentro do PCA e também foi criador e dirigiu diversas editoras independentes como Caldén e Libros 
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Guerra del Paraguay – Gran Negocio!, ainda pela Caldén, e segundo o autor, suas principais 

influências para escrever o livro vieram de José Maria Rosa, Enrique Rivera, Adolfo Saldías126, 

Milcíades Peña, Raul Scalabrini Ortiz e Arturo Jauretche127 (BARATA, 2011). Mesmo que o 

autor por vezes tenha alegado que sua recepção foi ruim, foi a partir dessa obra que Pomer se 

introduziu junto ao meio acadêmico argentino. 

 Em 1974 foi integrado ao quadro de professores do Departamento de História da UBA, 

sob a reitoria de Rodolfo Puiggrós iniciada um ano antes, dirigindo também o Instituto de 

História Argentina e Latino-Americano Ravignani, fundado em 1921, e lecionando ainda junto 

a Universidad del Salvador, em Buenos Aires, entre 1976 e 1977 (MAESTRI, 2011; BARATA, 

2011). Sua amizade com Puiggrós, com quem compartilhava certos círculos sociais como o 

próprio PCA, somado à legitimidade acumulada nos anos anteriores, nos ajudam a compreender 

sua indicação como professor da UBA, ainda que ele não tenha seguido os caminhos 

tradicionais da carreira acadêmica, e acabam por colocar em xeque suas constantes alegações 

sobre a péssima recepção de sua obra. Durante sua estada na UBA, Pomer se aproximou de 

Ortega Peña e Duhalde, que o haviam defendido anos antes e compunham o quadro de 

professores naquele momento. Foi-lhe oferecido as cadeiras de História Social Geral e História 

Argentina e Latino-americana, junto a faculdade de Direito e de Ciências sociais 

respectivamente. (BARATA, 2011) 

 A reitoria de Puiggrós e a vida acadêmica de Pomer na Universidade de Buenos Aires 

coincidem com o início do terceiro mandado de Perón junto a presidência da Argentina, mesmo 

que o próprio tenha falecido em julho de 1974, e duraram enquanto sua esposa ainda se manteve 

no poder, uma vez que a partir de 1976128 todos os setores ligados ao Estado foram reformulados 

e tanto Pomer quanto Puiggrós se retiraram para a menos prestigiada Universidad del Salvador. 

Segundo o autor, o crescimento da atividade de grupos como o Triplo A129, a partir desse 

 
de Tierra Firme a partir dos anos de 1960. Além de organizar e dirigir a revista La Rosa Blindada em suas nove 

edições (1964 – 1966), tendo se exilado no México durante a década de 1980. 
126 Historiador e político argentino (1849 - 1914), foi um importante opositor de Mitre ainda no século XIX. 
127 Político e escritor argentino (1901 - 1974), defensor do revisionismo e próximo a Hipólito Yrigoyen, participou 

ativamente do cenário político argentino da primeira metade do século XX. 
128 Em 1976, através do golpe de estado liderado pelo General Jorge Rafael Videla Redondo, se iniciou mais um 

período de ditadura na Argentina com a destituição da então presidenta María Estela Martínez de Perón, que havia 

assumido a presidência após a morte de seu marido. O Estado Ditatorial se manteve até 1983 e, segundo o 

CONADEP - Comisión Nacional sobre la desaparición de Personas, o regime produziu cerca de 10.000 

desaparecidos ligados a repressão do Estado, além de diversos relatos de torturas e execuções.  
129 Grupo paramilitar de extrema direita intitulado Aliança Anticomunista Argentina, que foi responsável por 

centenas de mortes de opositores do regime ditatorial argentino de 1976. Suas atividades, porém, se iniciaram 

ainda em 1973, com certo apoio e respaldo do governo de Perón, para desarticular movimentos de oposição. O 
triplo A se configurou como o mais violento grupo peronista de direita da Argentina e se manteve em atividade 

até o fim da ditadura em 1983, sendo responsável por milhares de mortes (entre eles Ortega Peña morto a tiros 

em 1974), além de sequestros e o exílio de diversos intelectuais do país. (NOVARO; PALERMO, 2007) 
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período, acabaram inviabilizando a vida dos intelectuais de esquerda na Argentina, levando 

grande parte deles ao exílio130 (BARATA, 2011).  

 Em 1977, com a ajuda do brasileiro Moniz Bandeira131, Pomer partiu para o exílio no 

Brasil. Ambos se conheceram durante as pesquisas para o doutorado de Bandeira junto ao 

Arquivo General de la Nacion, em Buenos Aires, e, segundo Pomer, o brasileiro mediou não 

só sua transição e de sua família, assim como o seu ingresso como professor da PUC-SP 

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Sua circulação entre a intelectualidade 

brasileira o levou ainda a UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), já nos anos de 

1980, junto a diversos outros intelectuais sul-americanos também exilados no Brasil 

(BARATA, 2011). A sua integração imediata junto a PUC-SP não se deu de forma aleatória, 

mas está conectada ao contexto de reformulação que a universidade passava ao longo dos anos 

de 1970, além da criação e estruturação do Departamento de História132, assim como o contexto 

do regime militar brasileiro, que aos poucos já dava sinais de enfraquecimento ao fim dessa 

década. Pomer, entretanto, não se vinculou imediatamente ao Departamento de história que 

manteve em seus quadros somente professores formados no Brasil e sobretudo na própria PUC-

SP até meados dos anos de 1980 (CIAMPI, 2000). Sua vinculação se deu, embora em um 

primeiro momento não oficialmente, através do Departamento de Ciências Sociais e de 

Relações Internacionais da Universidade, onde ainda integrou o extinto Instituto de Relações 

Latino-americanas (IRLA) e participou da publicação do periódico mensal bilíngue 

“Informativo Popular Latinoamericano”. Pomer aponta ainda que participou junto a setores 

religiosos ligados a PUC-SP, liderados por Evaristo Arns133 e Jaime Wright134, de um grupo de 

 
130 Entre alguns dos nomes citados nessa parte do trabalho, Puiggrós, por exemplo, exilou-se no México junto a 

sua esposa em 1977. Já Duhalde, Luís Mangieri e Fermín Cháves se isolaram da atividade intelectual militante, se 
mantendo dentro do país a maior parte dos anos seguintes. 
131 Luiz Alberto de Vianna Moniz Bandeira (1935 - 2017), advogado e cientista político brasileiro especializado 

em política externa do Brasil, sobretudo em relação a Argentina e EUA. Foi membro do PSB - Partido Socialista 

Brasileiro e sofreu duras perseguições durante o regime militar no Brasil, sendo repetidas vezes preso ou exilado. 

Foi ainda professor junto a USP, UERJ, UNB e a PUC-SP durante os anos de 1970 e 1980, além de diversas 

universidades pela América Latina e Europa nos anos seguintes. 
132 O curso de História da PUC-SP iniciou suas atividades em 1971, com a fusão do Departamento de História da 

Faculdade de Filosofia São Bento e da Faculdade de Filosofia Sedes Sapientae, e passou por substâncias reformas 

em 1976 e 1983, sendo totalmente reestruturado, buscando atender as novas demandas dos alunos, assim como 

as legislações do período. (CIAMPI, 2000) 
133 Frade franciscano brasileiro (1921 - 2016), nomeado Cardeal e Arcebispo de São Paulo e reconhecido 
internacionalmente pela luta pelos direitos humanos e contra a ditadura no Brasil. 
134 Pastor presbiteriano brasileiro (1927 - 1999), com importante participação na luta pelos direitos humanos no 

país e por denunciar os crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura. 
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ajuda a exilados políticos, que deu abrigo a diversas pessoas durante os anos de 1970, além de 

ajudar a preservar a documentação produzida durante a ditadura.135 (MAESTRI, 2011) 

 A professora Helenice Ciampi, em seus estudos sobre a história da PUC-SP, e sobretudo 

do núcleo de história da universidade, apontou a força que os intelectuais de esquerda 

exerceram no departamento desde sua criação, moldando inclusive boa parte da bibliografia 

que as disciplinas vinculariam em seus cursos de graduação e pós-graduação. Dentro do 

departamento de história, além dos textos de Marx e Engels, autores como Nelson Werneck 

Sodré, Caio Prado Jr., Ciro Flamarion Cardoso, André Gunder Frank, Jacob Gorender, entre 

outros, ganharam cada vez mais espaço nas discussões acadêmicas e ementas das disciplinas 

entre as décadas de 1970 e 1980, se constituindo como um espaço singular de discussão, diante 

do quadro geral das universidades brasileiras e da repressão que as cercava. Aquém de sua 

conexão com a igreja e as implicações que se supõe nessa relação, a PUC-SP desse período 

contou com substancial autonomia acadêmica e política. (2000) 

 

[...] evidenciou-se uma tendência, a da presença de uma concepção de história 

fortemente marcada pelas Ciências Sociais e pela literatura marxista. [...] 

Houve uma exigência dos alunos, conjugada com uma aspiração dos 

professores, quanto ao engajamento político e no desejo de que o curso fosse 
instrumentalizado para a luta política. (CIAMPI, 2000, p. 21) 

 

 Dessa forma, essa estrutura e contexto universitário facilitaram a inserção de Pomer e 

do seu legado revisionista em meio ao universo intelectual brasileiro, trabalho que aos poucos 

foi sendo reconhecido internamente na instituição e também externamente, depois da 

publicação da tradução de sua obra mais importante em 1980, sob o título de A Guerra do 

Paraguai: A grande tragédia rioplatense136 (Anexo B). A reedição desse trabalho, e a 

publicação de outras obras de Pomer nos anos seguintes, denotam a aceitação e legitimidade 

que tanto o autor, quanto sua obra, certamente também influenciado pelo sucesso do trabalho 

de Júlio José Chiavenato, construíram no Brasil do período. 

 Já nos anos de 1980, o autor argentino integrou também o quadro docente da UNICAMP 

e da UNESP de Assis (Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita Filho). Segundo o 

 
135 O projeto referido por Pomer levou o nome de “Brasil: Nunca Mais”, e contou também com a ajuda do rabino 

Henry Sobel e conseguiu salvaguardar mais de 1 milhão de páginas de documentos referentes aos crimes 

cometidos durante a ditadura. 
136 O livro publicado no Brasil contou com 331 páginas, além de capa de Carlos Clémen, revisão de Jorge 

Vasconcellos e foi traduzido por Yara Pares. Ele foi impresso em São Paulo pela editora Global, em parceria com 
a Editora Parma. O livro ocupa o número 7 da coleção Passado & Presente, que congregava diversas obras 

historiográficas com um claro posicionamento político/ideológico de esquerda, publicados entre as décadas de 

1970 e 1980. 
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autor, durante sua estada nessas instituições, ele não sofreu "discriminaciones de ninguna 

índole: abundaban los profesores chilenos, argentinos y de otros países asolados por dictaduras 

[...] Me impresionó la notable liberta que existía dentro del campus." (BARATA, 2011, p. 288).  

Em 1983, Pomer organizou o número 35 da importante coleção didática “Grandes 

Cientistas Sociais”, coordenada por Florestan Fernandes, sobre Domingos Sarmiento. Ali ele 

foi apresentado como vice coordenador de Pós-graduação da PUC-SP e também professor da 

UNICAMP. Pomer, seguindo o padrão da coleção, escreveu uma extensa introdução e 

selecionou os textos que achou mais relevantes dentro da própria obra de Sarmiento, compondo 

um livro de 208 páginas. Segundo a professora Dra. Lidiane Soares Rodrigues (2018), da 

Universidade Federal de São Carlos, essa coleção publicada pela editora Ática137 se direcionou 

ao crescente público universitário brasileiro a partir dos anos de 1970, e do ponto de vista dos 

autores escolhidos como organizadores, se constituía em “uma oportunidade única de associar-

se nacionalmente a um (re)nome internacional, como também de tentar emplacar uma nova 

sumidade no mercado.”  

 Ainda em 1983, porém, o autor retornou a Argentina diante da expectativa de abertura 

política com a deposição dos militares138 e a eleição de Raúl Afonsín139, pela UCR (Unión 

Civíca Radical)140, sendo imediatamente reintegrado ao quadro de professores da UBA. 

 

Em 10 de dezembro de 1983, Raúl Afonsín assumiu a presidência da 

Argentina. Levantava a bandeira da democracia enlaçada com um conjunto de 

propostas de modernização da sociedade e do Estado. Com um discurso 

fundado na ética política, díspar do radical tradicional, atraiu para o partido 
uma massa de afiliados e simpatizantes. Assim, com a promessa de que a 

democracia seria a solução dos problemas, venceu as eleições nacionais. A 

herança recebida por Raúl Alfonsín consistia em uma crise econômica e de 

 
137 A coleção contou com 60 volumes entre 1978 e 1990, com 56 autores convidados para organizar as 

publicações. 
138 O desgaste político, social e econômico causado por anos de ditadura na Argentina, e o fracasso do modelo 
econômico liberal adotado, somado ao contexto de crise internacional, aceleraram o fim do regime no país. A 

derrota na Guerra das Malvinas, o aumento dos protestos populares e as divergências entre os próprios militares 

levaram a sua deposição e a convocação de novas eleições nas quais a UCR (União Cívica Radical) teve grande 

protagonismo e conseguiu eleger Raúl Afonsín como presidente em 1983. (STEINKE, 2011) 
139 Advogado e político argentino (1927 - 2009), filiado a UCR e eleito deputado repetidas vezes, além de exercer 

a presidência do país entre 1983 e 1989.  
140 Partido argentino fundado em 1891, que teve entre seus membros os presidentes Hipólito Yrigoyen, Marcelo 

Alvear, Raúl Alfonsín e Fernando de la Rua. O partido, em meados do século XX, se dividiu quanto ao apoio a 

Perón. O grupo simpático ao “peronismo” chegou a eleger Arturo Frondizi (1958 – 1962) como presidente. Seus 

partidários acabaram formando, nos anos seguintes, um novo partido com o nome de MID (Movimento de 

Integracion y Desarrollo), enquanto a sigla original permaneceu junto ao grupo que se opunha a Perón. Em 1983, 
a UCR venceu os peronistas nas eleições presidências, mas teve de promover um governo de intensa negociação 

diante da expressiva presença dos peronistas dentro do Legislativo e junto a instituições de classe como os 

sindicatos. (fonte: http://latinoamericana.wiki.br/) 
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hegemonia, o aparato repressivo da ditadura e os desaparecidos." (STEINKE, 

2011, p. 9) 

 

 Nesse contexto nacional conturbado de abertura política, e esperança diante dos 

discursos de justiça que acompanharam os processos dos militares acusados pelos crimes 

cometidos durante a ditadura e o receio, diante das reações armadas de grupos paramilitares em 

resposta aos julgamentos141, além de uma severa crise econômica, Pomer retornou ao seu país. 

Seu retorno o colocou em posição profissional semelhante a que havia deixado anos antes, 

sendo reintegrado ao departamento de história da UBA, mas tendo de ajudar a reestruturar uma 

universidade esfacelada pelo regime militar.  

O autor argentino e sua família tiveram, no entanto, sérias dificuldades de lidar com o 

contexto de baixos salários e hiperinflação em seu país, optando por partir novamente para o 

Brasil em 1990. As suas dificuldades econômicas foram ainda agravadas diante da negativa do 

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)142 de admitir Pomer 

como pesquisador, o que o autor atribuiu a divergências políticas e ideológicas com a gerência 

do instituto (MAESTRI, 2011; BARATA, 2011). 

 Novamente no Brasil, e ainda contando com prestígio e influência, foi rapidamente 

reinserido profissionalmente, dando início à sua titulação de Doutor em História junto a 

Faculdade de Ciências e Letras da UNESP de Assis. Em 1994 ele teve a defesa de sua tese 

aprovada143, no processo de doutoramento direto, com o título “Argentina: Frustração 

anunciada”,144 sob orientação de Manoel Lelo Belloto145, e com banca composta por: Anna 

 
141 O movimento militar em reação aos julgamentos pós ditadura na Argentina ganharam o nome de 

“Carapintadas”, em referência a camuflagem militar, e foram responsáveis por diversos atentados e tentativas de 

levante e golpe na segunda metade dos anos de 1980. Sua pressão levou ao afrouxamento das punições e o 
“apaziguamento” dos julgamentos, no que ficou chamado de “leyes de impunidad”. 
142 Instituição ligada ao Estado e responsável pelo financiamento e desenvolvimento da ciência na Argentina. 
143 Uma versão mais elaborada de seu trabalho, com o título La corrupción una cultura argentina foi indicado em 

2005 ao prémio "Libertador al Pensamiento Crítico" oferecido pelo Ministério da Cultura da Venezuela. O prêmio 

foi ganho pelo filósofo, teólogo e economista Franz Hinkelammert, com a obra El sujeto y la ley. 
144 Seu trabalho aborda a corrupção e os vínculos entre a burocracia estatal e o capital mercantil ao longo da 

história argentina como elemento estrutural da construção do seu Estado-Nação. A tese possui 389 páginas, 

divididas em duas partes, sendo a primeira com 14 capítulos e a segunda 7, mantendo os subtítulos provocativos, 

uma marca do trabalho do autor. 
145 Livre docente e professor titular da UNESP, USP, Universidade Federal do Amapá, entre outras, além de 

trabalhos realizados junto ao Museu da Emigração e das Comunidades, em Portugal. Belloto é considerado um 
dos principais responsáveis por ampliar os estudos sobre América Latina no Brasil, identificando e trabalhando 

intensamente para ampliar ao acesso a documentação sobre essa temática até sua morte em 2011 (BENDICHO 

BEIRED, 2011). 



73 
 

Maria Martinez Corrêa146, Laima Mesgravis147, Glacyra Lazzari Leite148 e Raquel Glezer149. 

Durante este período em Assis ainda compôs as bancas de mestrado de Paulo Roberto Cimó 

Queiroz150, Luís de Castro Campos Júnior151, Antônio Folquito Verona152, Adailson José Rui153, 

e o doutorado de Enrique Yamandu Peregalli Barbitta154. 

 Pomer permaneceu no Brasil até o ano de 2006, quando finalmente conseguiu sua 

aposentadoria como professor e assim pôde regressar ao seu país com alguma segurança 

financeira. Depois de dois anos em Gualeguaychú, província de Entre Rios, finalmente se fixou 

em Buenos Aires, onde mora até o presente momento (BARATA, 2011). Nessa sua volta a 

Argentina, em circunstâncias distintas das vezes anteriores, o autor pôde se dedicar a publicação 

de diversos trabalhos sobre a história argentina e latino-americana, além de participar 

eventualmente de congressos, entrevistas e debates públicos em universidades e programas de 

rádio. Sua maturação enquanto historiador o levou a novos desafios de pesquisa para além da 

Guerra do Paraguai, o aproximando mais dos estudos sobre a formação do Estado-nacional 

argentino em seu contexto interno e externo. Sua obra sempre manteve uma postura geral de 

esquerda, mas aumentou ainda mais sua proximidade teórica e metodológica com o marxismo, 

aproximando-se cada vez mais também do universo das ciências sociais e contando ao mesmo 

tempo em suas bibliografias com nomes como Michel Foucalt, e Pierre Bourdieu, 

demonstrando talvez as marcas de sua formação no Brasil através da presença dos autores 

franceses tão apreciados por aqui. Diferente do jovem Pomer dos anos de 1960, aquele que se 

apresenta nessas últimas décadas, com ares mais acadêmicos e menos ensaísticos, parece mais 

ponderado quanto a ação britânica durante a Guerra e menos preocupado em resgatar ícones 

 
146 Historiadora atualmente vinculada a UNESP, que dedicou seu trabalho a pesquisas sobre educação, história 

oral, metodologia e políticas públicas na América Latina. 
147 Historiadora atualmente vinculada a Universidade São Marcos, que dedicou seu trabalho a pesquisas sobre 

Brasil Colônia e Império. 
148 Historiadora atualmente vinculada a direção da UNIFIG de Guarulhos, dedicou-se sobretudo a História do 

Direito no Brasil. 
149 Historiadora atualmente vinculada a Universidade de São Paulo, dedicou-se aos estudos sobre a São Paulo do 

século XIX, e Urbanização. 
150 Historiador atualmente vinculado a Universidade Federal da Grande Dourados, que se dedicou a História da 

região Platina e suas relações internacionais. 
151 Historiador atualmente vinculado ao Centro de Ciências Humanas e Educação em Jacarezinho, dedicando-se a 

História da Educação, e História da Religião. 
152 Historiador atualmente dedicado a projetos de educação popular como ONGS, Congressos e Universidades 

livres, com destaque para a UNIPOL-Lins (Universidade Popular Livre) e o FREPOP (Fórum de Educação 

Popular. Como pesquisador se dedicou a História do Movimento Operário e da Imigração. 
153 Historiador vinculado a Universidade Federal de Alfenas, que se dedicou principalmente a História Ibérica. 
154 Historiador peruano atualmente vinculado a Universidade Nacional de Ingeniería, em Lima, no Perú, dedicou-

se a pesquisas sobre o papel dos Britânicos nos conflitos na América Latina do século XIX. 
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paraguaios e desconstruir personagens clássicos da história argentina, e, não à toa, conseguiu 

manter sua posição intelectual e profissional por tantas décadas e em dois países diferentes. 

 

2.2 – As Redes e o Campo 

 

A compreensão do universo intelectual na perspectiva de uma grande rede de 

sociabilidade intelectual (ou múltiplas redes conectadas e inter-relacionadas), proposta pelo 

historiador Jean-François Sirinelli (2003), nos oferece um caminho de análise não só sobre as 

formas como os intelectuais se relacionam entre si e com a sociedade da qual fazem parte. O 

conceito também chama a atenção para a importância de considerar suas afinidades identitárias 

e eletivas, e sobretudo como tudo isso de certa forma condiciona, ou ao menos os direciona, 

quanto a determinados posicionamentos políticos e ideológicos, transparecendo 

consequentemente em suas produções, ou nas palavras do autor: 

 

Relações estruturadas em rede que falam de lugares mais ou menos formais 

de aprendizagem e de troca, de laços que se atam, de contatos e articulações 
fundamentais... a noção de rede remete ao microcosmo particular de um 

grupo, no qual se estabelece vínculos afetivos e se produz uma sensibilidade 

que se constitui marca desse grupo. (SIRINELLI, 2003, p. 38) 

 

 Essa percepção integrada de esforço intelectual em rede, parece ser um elemento 

fundamental para compreensão do “revisionismo” historiográfico sobre a Guerra do Paraguai 

de meados do século XX, já que, ao que tudo indica, são justamente essas redes estabelecidas 

entre os autores revisionistas o que acaba por consolidar uma série de posturas e análises 

comuns. Em certa medida essas redes acabaram formalizando um determinado “olhar” sobre o 

conflito que era ao mesmo tempo acolhido pelo grupo, reforçado e replicado por ele, em 

diferentes países. Isso acontecia   às vezes de forma quase síncrona, como no caso de Argentina 

e Uruguai já na primeira metade do século XX, ou mesmo tardiamente, como no caso brasileiro, 

onde este tipo de revisionismo só se desenvolveu a partir dos anos de 1980. No caso específico 

de Pomer e sua obra, certamente nos ajudará a compreender não só sua constituição enquanto 

intelectual, mas também todo o contexto envolvendo seu exílio e estabelecimento no Brasil, 

assim como sua acolhida junto a certos grupos intelectuais locais, que certamente apoiavam, 

aceitavam ou ao menos ratificavam de certa forma seu capital intelectual. 

 Muitos são os pontos de contato com outros intelectuais que são passiveis de análise, e 

ao longo desse trabalho diversas vezes foi e será salientado em algum nível estas relações, seja 

dentro do universo acadêmico ou mesmo em seu trânsito pelos ambientes editoriais e políticos, 
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entretanto, este capitulo manterá o olhar sobretudo em sua participação junto a alguns 

periódicos argentinos. O objetivo é tentar, através da análise destes documentos, perceber as 

diversas redes intelectuais e as pressões de diferentes campos a que o autor estava submetido e 

vinculado, e sobretudo como esse universo social interferiu em sua produção e compreensão da 

Guerra do Paraguai. 

 Para tanto, é necessário alguma discussão sobre os diversos periódicos dos quais o autor 

fez parte em uma perspectiva contextual, passando pelas revistas Aporte, El Cronista, entre 

outras, presentes no período inicial de sua formação enquanto intelectual e a La Rosa Blindada, 

na qual Pomer, já mais maduro, teve uma participação mais importante, não só publicando seus 

ensaios e artigos mas também dentro do universo de produção da mesma, sendo por vezes 

editor, revisor ou coordenador de alguma seção deste veículo. A trajetória intelectual do autor 

se entrelaça com sua participação junto a estes periódicos e nos trazem um pouco do universo 

social a que ele estava submetido, assim como parte dos estímulos e desafios a que estava sujeito 

e que certamente estão presentes em sua principal obra. 

 A compreensão dessas revistas para além de um mero suporte para um determinado 

discurso, mas sim dotadas de intencionalidade e organizadas de modo a atender aos interesses 

políticos, ideológicos e também econômicos e intelectuais de um determinado grupo, é o que 

tornam essa fonte extremamente rica. Segundo Martins, “a pertinência desse gênero de 

impresso como testemunho do período só é válida se levarmos em consideração as condições 

de sua produção, de sua negociação, de seu mecenato propiciador, das revoluções técnicas a 

que se assistia e, em especial, da natureza dos capitais nele envolvidos” (2003, p. 60) e, no 

nosso caso específico, sobretudo as redes sociais tecidas entre os intelectuais que ali 

publicaram. 

 Desta forma, segundo Henrique Guimarães Silva: 

  

são as revistas espaços privilegiados de atuação intelectual e importantes 

fontes para a compreensão da dinâmica empreendida por intelectuais em certo 

lugar e período. O que, em grande medida, contribui para o entendimento 
sobre as particularidades históricas das proposições enunciadas nas páginas 

das revistas, refletindo sobre suas posições e papéis no ambiente intelectual, 

como a intervenção e mobilização no âmbito político, as reflexões sobre 
identidades nacionais e continentais, críticas ao sistema e as desigualdades, 

dentre outros temas. (2016, p. 2) 

 

O trabalho com essas fontes acaba, portanto, “exigindo de seu pesquisador o exercício 

da crítica permanente do documento, interna e externa, passível de aflorar o verso e reverso de 

uma mesma história, ou possibilitar as múltiplas histórias decorrentes do fato, do momento, do 
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período, de um processo histórico” (MARTINS, 2003, p. 61). Ainda que no caso específico 

desse trabalho os periódicos não sejam o objeto central, e sim a circulação de um intelectual 

entre eles, o trabalho de inter-relação entre texto e contexto continua sendo imprescindível para 

a análise. 

 Sendo assim, devemos começar pela análise da revista Aporte, que contou com a ativa 

participação de Pomer em diferentes níveis da produção, entre os anos de 1953 e 1956. Uma 

revista de cultura e literatura, inaugurada em 1953 pelo ICUF, com publicação bimestral. “La 

revista se caracterizaba por su apertura al tratamento de temas de cultura general, y no so sólo, 

judiá o progressista” (BACCI, 2005, p.163). O periódico atendia assim as novas diretrizes do 

PCA, que buscavam atingir o operariado argentino155 e não só a comunidade judaica, e nos 

ajuda a perceber como a confluência entre a participação de Pomer junto à comunidade judaica 

e a militância no PCA, marcaram o início de sua vida profissional e intelectual. 

 Os setores mais progressistas da comunidade judaica argentina, representados, entre 

outras instituições, pelo ICUF, se entrelaçavam intimamente na coordenação do PCA, 

trabalhando por vezes em parceria e compartilhando objetivos e diretrizes (BACCI, 2005). 

Embora o instituto atualmente não se qualifique, através de seu site156, tão a esquerda quanto 

seu passado sugere, preferindo se definir como “laica, progressista, humanista, antifascista e 

antidiscriminatória”, ele oferece digitalmente diversos artigos acadêmicos e gravações de 

conferências e congressos que ressaltam esse vínculo estreito entre o partido e a instituição em 

um passado próximo. Ainda que os judeus comunistas não fossem nem a maioria entre os 

comunistas argentinos, e nem o grupo majoritário entre a comunidade judaica, os judeus ligados 

ao PCA formavam um grupo bastante ativo e “Su militancia social, cultural, y educativa 

compitió exitosamente con sus competidores en la izquierda, los sionistas y los sectores 

tradicionales” (SVARCH, 2005). 

 
155 A partir de 1935 o PCA se uniu a diversos outros partidos para combater o crescimento do movimento fascista, 

o que somado às constantes reorientações que o partido sofreu nos anos anteriores, causou um afastamento de suas 

bases populares e operárias na Argentina. Essa “crise identitária” possibilitou o crescimento de outras lideranças 

junto as camadas populares e organizações de classe, com destaque para Juan Domingos Peron, então Secretário 

do Trabalho do governo militar que assumiu o poder em 1943, e criador de diversas leis trabalhistas no período. 

Em 1945, o triunfo do peronismo nas eleições marcou a intensa peronização do movimento operário argentino e a 

distância do PCA de suas bases populares, o que foi agravado pelas constantes perseguições aos membros do 

partido nos anos seguintes (SVARCH, 2005). Ainda que o PCA se opusesse a Perón, houve uma paulatina e 

relativa aproximação entre os dois espectros políticos ao longo das décadas, ao menos em apoio a seus programas 

sociais, ou nas palavras de Nerina Visacovsky “el PCA (en su XI Congreso de agosto de 1946) determinó que 
debía mantener una línea independiente y no recaer en el binomio peronismo-antiperonismo, apoyando las 

medidas de carácter popular que implementara el gobierno” (2015, p. 90). 
156 http://www.icufargentina.org/ 
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 A revista Aporte contou com 12 edições e esteve longe de imergir nas discussões 

identitárias e dogmáticas de parte da impressa ligada a comunidade judaica argentina, 

abandonando inclusive o idish157 (ídiche) como primeira língua em suas publicações. A revista 

esteve mais próxima das diretrizes de proletarização do PCA, que orientavam, a partir dos anos 

de 1940 e 1950, as entidades a ele ligadas a buscar a ampliação do alcance dessas publicações 

dentro do operariado argentino, então profundamente marcado pelo peronismo. A publicação 

deu espaço ainda a jovem escritores, mesmo que fora da comunidade judaica ou comunista, 

além de publicar eventualmente trabalhos de autores renomados dentro do cenário progressista 

argentino (BACCI, 2005). 

O periódico foi estruturado a partir do trabalho de três jovens intelectuais de origem 

judaica, por volta dos 30 anos de idade, Alberto Laufer158, Mauricio Slesinger159 e León Pomer, 

que compunham seu corpo editorial, sendo claramente direcionada às alas mais à esquerda da 

juventude judaica, e propunha uma abertura as discussões para além das questões étnicas 

(VISACOVSKY, 2009). Embora a revista tenha sido publicada pela primeira vez em abril de 

1953, foi somente em sua décima primeira edição, em junho de 1956, que seus organizadores 

foram formalmente apresentados, sendo que até então os mesmos somente assinavam seus 

próprios artigos. Bacci acredita que isso se deveu a crescente perseguição aos setores 

progressistas judeus e ao próprio PCA durante os primeiros mandatos de Perón160, sendo que: 

 

Desde 1952 la policia federal controlaba directamente las actividades 
culturales y habia prohibido diversas actividades del ICUF [...] En 1954 y 

1955 se prohiben también las conmemoraciones al Levantamiento del Ghetto 

de Varsovia, se detiene a dirigientes del ICUF, se prohíben las publicaciones 

en idisch, así como los actos públicos en ese idioma. (2005, p. 163) 

 

 Ainda assim é curioso observar que mesmo depois de se apresentarem na 11° edição da 

revista, León Pomer escolhe continuar com o pseudônimo de Luis Pomer, o que se manteve a 

até pelo menos 1965, quando então assumiu o nome pelo qual será lembrado dentro da 

 
157 Língua praticada comumente pelos judeus do Leste Europeu que mistura elementos gráficos, gramaticais e 

fonéticos do hebreu moderno e das línguas germânicas. 
158 Poeta argentino (1920 - 1994). 
159 Segundo Pomer, se tratava de um contista, embora não tenha sido encontrado nenhum registro do mesmo. 
160 O PCA foi declarado ilegal nesse período e mesmo o ICUF, que contava com certa autonomia, também acabou 

sofrendo perseguições. Os judeus progressistas que se mantiveram aliados ao PCA também acabaram sofrendo 
certo isolamento durante os anos de 1950 dentro da comunidade judaica, sobretudo após a crítica pública que os 

soviéticos fizeram ao desenrolar da criação do Estado de Israel e ao surgimento de denúncias de antissemitismo 

dentro da URSS. (Visacovsky, 2016). 
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historiografia brasileira e argentina161. A escolha que, segundo Pomer162, se deveu a uma 

questão meramente estética, aconteceu em um contexto um tanto complexo e delicado 

politicamente, possibilitando certa especulação a respeito dos reais motivos dessa troca de 

pseudônimos, sobretudo vinda de um militante de esquerda. Aquém das reais motivações dessa 

escolha, o fato é que isso gerou uma série de pequenas lacunas analíticas tanto quanto a revista 

Aporte, ou a La Rosa Blindada, editada na década seguinte, já que até hoje os nomes se 

constituíram como personagens distintos, e, salvo engano, nenhum pesquisador associou 

“ambos”, fazendo com que o legado de Luis tenha se encerrado abruptamente em 1965 e o de 

León se iniciado instantaneamente no mesmo ano.163  

Além de dedicar considerável espaço às discussões sobre a criação do Estado de Israel 

e as implicações identitárias desse processo, a revista ainda discutia a importância dos valores 

progressistas, nacionalistas e democráticos, claro que norteados pela perspectiva da 

comunidade judaica. Coube a Pomer, especificamente, o mais jovem do grupo, algumas 

publicações sobre personalidades históricas, como: “Aristofanes: el hombre que auidó todas las 

gracias”, no número 7, ou Dostoiévski, com o artigo “Raskolnikov, a la tragedia del rebelde 

solitário”164, junto ao número 11, além de pequenas notas e reportagens. Pomer ainda traduziu, 

em 1956, a obra O levante do Gueto de Varsóvia de Bernard Mark165, publicada originalmente 

em 1953, em polonês. Sua tradução foi publicada com o selo da revista Aporte, em um volume 

de 157 páginas ilustradas. 

Embora sua participação junto a revista Aporte não seja tão expressiva quanto a de seus 

colegas, o fato de constar como parte de seu corpo editorial nos dá os primeiros indícios sobre 

o campo intelectual ao qual pertencia nesse momento de sua trajetória intelectual, e como ele 

já possuía algum nível de legitimidade junto ao universo em que circulava. Embora o autor, ao 

longo de sua carreira, nunca tenha se referido às suas conexões com o universo judaico 

argentino, ressaltando sempre sua participação junto ao PCA, podemos perceber que essas duas 

dimensões são absolutamente indissociáveis quanto a sua formação e primeiros passos como 

ensaísta e historiador.  

 
161 Seu nome de registro civil “León Pomerantz” somente aparece em algumas de suas publicações estritamente 

acadêmicas durante sua passagem pelo Brasil, como sua tese de doutoramento. 
162 Entrevista concedida por e-mail em 10/2019. 
163 Confusão que pode ter sido aumentada pela coexistência temporal das publicações de um professor espanhol 

de linguística, da Universidade de Valencia, de nome Luis Pomer Monferrer. 
164 Rodion Românovitch Raskolnikov é o personagem central do romance Crime e Castigo de 1866. 
165 Historiador polônes (1908 - 1966) e membro ativo do braço judeu do Partido Comunista da Polônia, chegando 

a direção do Instituto Histórico Judaico de Varsóvia, após a II Guerra Mundial. 
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 Sua participação junto a periódicos ligados ao universo judeu progressista166 não se 

encerrou com a revista Aporte. Pomer, ainda como Luis, participou em 1953 no jornal diário 

bilíngue Tribuna (Espanhol-idisch), também ligado ao ICUF, junto a Rubén Sinay167, Luis 

Goldman168, Tzalel Blitz169, de uma crítica pública a comunidade judaica por seu apoio ao 

peronismo, que então havia criminalizado o PCA. Novamente, em 1958, participou ainda de 

um debate, no mesmo jornal, sobre o uso do espanhol em publicações judaicas. Assinando o 

editorial do jornal, ele criticou o fechamento linguístico da comunidade judaica e os intelectuais 

que apoiavam o uso exclusivo do idisch e de outras línguas hebraicas pelo mundo 

(VISACOVSKY, 2009). 

 Somente na segunda metade da década de 1950 Pomer começou a circular por um 

universo intelectual mais amplo do que a comunidade judeu-progressista, mas ainda dentro do 

espectro das esquerdas argentinas ligadas ao PCA. Sua consolidação como intelectual de 

esquerda o levou a novas empreitadas profissionais, mas até a década seguinte ainda era comum 

ver seu nome associado, mesmo que indiretamente, ao universo judaico, seja pelos periódicos 

que participou ou pela sua atividade profissional junto a editora Abril de Cesar Cívita. Embora 

o simples fato de publicar em um periódico de origem judaica, ou junto a outros descendentes 

de judeus, não signifique nada em absoluto, a análise contextualizada de sua trajetória e dos 

temas de seus textos, indica que esses eventos estão para além de meramente aleatórios, e 

demonstram sua intensa interação com esse campo intelectual específico, sobretudo na fase 

inicial de sua carreira e até pelo menos os anos de 1960. 

A segunda metade da década de 1950, diante da queda de Perón e da esperança de 

perspectivas mais democráticas, embora os governos que se seguiram ainda fossem ditaduras 

militares que se estabeleceram através de golpes de estado, o ambiente cultural e político 

argentino contou com especial florescimento170, demonstrado pela grande quantidade de 

 
166 Devemos considerar que esse nicho específico não era de modo algum irrelevante, ou irrisório, sendo composto 
por milhares de pessoas, e ainda que subdividido, esses periódicos tinham algum nível de circulação entre todos 

os seus subgrupos. Durante os anos de 1940 e 1950, Dujovne identificou 16 revistas ligadas as alas mais a 

esquerda do universo judaico argentino, sendo que nove deles diretamente aos comunistas. De todas estas, 

somente duas assumiram a bandeira do uso do espanhol como língua oficial, O Em Marcha, publicado entre 1946 

e 1949 e a revista Aporte, ambos voltados para a juventude judaica, e que pelas facilidades linguísticas tinham 

um potencial ainda maior de alcance (2008). 
167 Escritor e um dos dirigentes do PCA e do ICUF, além de fundador do jornal Tribuna em 1952. Foi também 

um nome importante nos debates dentro da comunidade judaica dos anos de 1960, negando o antissemitismo 

soviético. 
168 Escritor e cartunista judeu-argentino radicado no Brasil desde os anos de 1990. 
169 Também conhecido como Samuel Iser Kogan (1909 - 1986), judeu de origem lituana que chegou à Argentina 
em 1935 e teve larga participação junto ao ICUF. 
170 Segundo Petra, nesse período “aparecieron solo en Capital Federal y Buenos Aires más de 150 revistas 

literarias, culturales y político-culturales” (2014, p. 262) 



80 
 

periódicos que começaram a ser publicados, direcionado aos mais diversos nichos e públicos, 

dos quais as esquerdas argentinas também faziam parte (BONANO, 2007). Dentro desse 

contexto, Pomer aparece em sua primeira publicação fora dos círculos da esquerda judaica, 

publicando na Gaceta Literaria. Periódico criado em 1956, inspirado na Gaceta de Chile 

dirigida por Pablo Neruda, congregou diversos intelectuais argentinos e sul americanos, 

publicando textos de nomes como Mariategui e Roa Bastos, além de traduzir textos de 

pensadores europeus como Bertold Brecht e Hemingway. A revista publicou 21 números até 

1960, tendo sido fundada pelos jovens Pedro Orgambide171 e Roberto Hosne172, e foi marcada 

por manter um certo clima de flexibilidade ideológica, fugindo da ortodoxia do partido. 

(PETRA, 2014) 

Do ponto de vista da produção, a revista Gaceta Literaria conta com um claro 

orçamento e nível técnico substancialmente maior que a pequena Aporte. Embora as duas 

possuam cores em sua página de capa (Anexo D), somente a Gaceta (Anexo F) repete isso ao 

longo da revista, sendo inclusive recheada de fotos, gravuras, desenhos e charges. A Gaceta 

traz ainda pequenos espaços para publicidade, em sua grande maioria sobre outras revistas 

congêneres, ou livrarias e editoras, ligadas ao seu campo intelectual. Segundo Petra (2014), a 

Gaceta Literaria foi produzida por uma editora chamada Sticolgraf, dos irmãos Gregório e José 

Stilman, que ficaram famosos por publicar livros de esquerda, em uma compreensão muito 

ampla desse termo, dando espaço para aqueles que o partido tornou proscrito, e por fazê-lo 

dentro de uma perspectiva de mercado e não meramente militante.. 

A primeira aparição de Pomer na revista se dá em seu número 3, de abril de 1956, 

quando ele assina um pequeno artigo com o título "José Hernandez, soldado jordanista", 

fazendo uma homenagem ao poeta argentino do século XIX, autor de Martin Fierro, um dos 

mais importantes livros da literatura local. Seu texto enaltece a carreira do poeta e sobretudo 

sua luta pelo federalismo, contrapondo-se ao centralismo de Buenos Aires, postura que Pomer, 

de modo geral, defendeu ao longo de toda sua carreira, além de reforçar a importância da arte 

militante e do comprometimento político do artista para composição de sua obra. Outro aspecto 

que chama atenção em seu texto, é seu estilo rebuscado e provocativo de escrita, que talvez, em 

menor proporção, também esteve presente em grande parte de sua obra posterior, como no 

trecho: "Fascinante labor la de indagar el la entraña de la historia y descubrir en ella los líquidos 

genésicos que riegan las obras del ingenio" (POMER, 1956, Gaceta Literaria, p. 4). A outra 

 
171 Escritor argentino (1929 - 2003) de orientação marxista que participou do grupo de guerrilha Montoneros e foi 

obrigado a exilar-se nos anos de 1970 no México. 
172 Escritor argentino (1931 - ) que publicou mais de 50 obras sobretudo na área de história da Argentina. 
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publicação de Pomer no periódico se deu em junho do mesmo ano, agora já em uma matéria de 

página inteira, onde o autor homenageia Domingo Sarmiento com o título de “Pesca 

sarmientina”.  

Embora a participação de Pomer na revista seja pequena, ela nos oferece um indicativo 

importante sobre a paulatina migração do autor entre dois campos, embora conectados, 

significativamente distintos dentro do universo das esquerdas argentinas. Ele iniciou aqui sua 

transição do universo do progressismo judeu-comunista para uma “nova” esquerda comunista, 

nascente após a queda de Stalin em 1953 e as denúncias contra o socialismo soviético, e que 

ganhou seu impulso definitivo após a Revolução Cubana. Nota-se, entretanto, que ao se afastar 

do universo judaico, Pomer não caminhou em direção as entranhas do PCA com suas 

publicações e universo intelectual mais ortodoxo. Ele permaneceu na periferia da órbita do 

partido, se ligando a grupos e pessoas mais abertas a inovações argumentativas e de uma 

amplitude ideológica maior. Essa sutil distinção, que se manteve ao longo de toda sua carreira, 

é o que torna coerente seu período de afirmação intelectual nos anos de 1960, e as conexões 

que ali se estabeleceram, sobretudo com membros que foram expulsos do PCA nos anos 

anteriores, embora todos ainda continuassem dentro do universo das esquerdas argentinas. 

 Outro exemplo que reforça essa transição entre campos e essa flexibilidade ideológica 

foi a participação de León em uma coluna cultural semanal, junto ao jornal El Cronista 

Comercial173, ou simplesmente El Cronista174, entre o fim dos anos de 1960 e início da década 

de 1970, durante a gestão de Rafael Perrota (Cacho)175. O diário econômico, que aos poucos se 

tornou um tabloide de notícias e variedades, era um jornal de grande circulação em Buenos 

Aires e reuniu diversos intelectuais de múltiplos campos, dos mais variados posicionamentos 

progressistas, e que em sua maioria tiveram de buscar o exílio depois do golpe de 1976176. A 

presença de Pomer nas páginas desse jornal, além de indicar certa distância da ortodoxia do 

 
173 O jornal foi fundado em 1908 por Don Rafael Severino Perrotta como um informativo financeiro, mas foi 

ampliado, incluindo discussões sobre cultura, esportes e política a partir dos anos de 1960 sob a direção de seu 
filho, Rafael Andrés Perrotta, até 1976, quando o jornal foi vendido e paulatinamente voltou a se dedicar 

exclusivamente ao universo financeiro. (Fonte: https://www.cronista.com) 
174 Embora comumente utilizado, o nome “El Cronista” foi formalmente adotado somente a partir de 1989. 
175 Empresário e advogado argentino (1920 – 1977), com uma trajetória um tanto peculiar, indo dos mais altos 

círculos da burguesia portenha à participação junto a grupos guerrilheiros de esquerda. Segundo Seoane, "Era un 

católico ferviente que pudo ser peronista pero fue liberal cabal, amigo de los gobiernos cívico-militares anteriores 

al de 1976, y que derivó del humanismo católico al marxismo" (2011, p.5). Andrés Perrotta foi acusado em 1976 

de compor a inteligência do grupo guerrilheiro ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), tendo sido sequestrado, 

torturado por quase seis meses e morto em meados de 1977, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado 

(SEOANE, 2011).  
176 Conhecido como Processo de Reorganização Nacional, depôs a então presidente María Estela Martínez de 
Perón e teve como líderes os militares Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri 

e Reynaldo Benito Bignone, de 1976 até 1983, sendo um dos períodos mais repressivos e sangrentos da história 

argentina. 
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PCA, sugere também que o processo de acúmulo de capital intelectual empreendido pelo autor 

nos anos anteriores acabaram lhe conferindo legitimidade suficiente, ainda que até então se 

mantivesse longe de qualquer chancela acadêmica, para circular e publicar junto a nomes 

importantes do ambiente cultural argentino do período como Carlos Somigliana177 e Roberto 

Tito Cossa178, entre outros, e assim participar do ousado projeto de Perrotta. (SEOANE, 2011) 

Esse periódico que aos poucos abriu espaço para que intelectuais de esquerda 

ocupassem suas páginas, ao contrário dos outros veículos em que Pomer trabalhou, era 

tradicionalmente direcionado a um público empresarial ligado ao mercado financeiro argentino. 

A proposta de seu diretor em amplificar seu público leitor e flertar com o universo das esquerdas 

argentinas, parece combinar com a postura geral mais flexível ideologicamente, adotada por 

Pomer, que sempre apontou sua passagem pelo jornal como um aspecto importante de sua vida. 

Foi nesse periódico que o autor defendeu publicamente o pesquisador Moniz Bandeira, que foi 

impedido de frequentar o Arquivo General de la Nacion em Buenos Aires durante as pesquisas 

para seu doutorado no início dos anos de 1970, sendo tido pelo diretor da instituição como um 

potencial espião brasileiro. (BARATA, 2011) 

É curioso observar que essa aproximação relativamente fortuita,179 acabaria 

estabelecendo a ponte necessária para o exílio de Pomer anos mais tarde, uma vez que Bandeira 

foi quem mediou o processo, inclusive quanto ao ingresso do argentino junto ao quadro de 

professores da PUC-SP. Moniz Bandeira, que foi formado em direito pela Faculdade Brasileira 

de Ciência Jurídica, no Rio de Janeiro em 1960, no início dos anos de 1970 já possuía uma 

promissora carreira dentro do universo editorial brasileiro como diretor e editor de importantes 

editoras como a Laemmert e Banas. Nesse período, então com pouco mais de 30 anos, optou 

por buscar a titulação de doutor em ciência política pela USP, com o trabalho “O papel do Brasil 

na bacia do Prata: da colonização ao império”, que foi concluído somente em 1982. Ele dirigia 

ainda o departamento de política da Escola de Sociologia e Política, desde 1975. O primeiro 

ponto de contato com Pomer, portanto, se dá em momentos distintos das carreiras de ambos 

 
177 Dramaturgo argentino (1932 - 1987) criador do Teatro de la Campana e o Teatro del Pueblo. 
178 Dramaturgo argentino nascido em 1934 e ainda em atividade, que recebeu os prêmios Konex, Prêmio Nacional 

de Teatro, o Prêmio de la Ciudad de Buenos Aires por sua trajetória e o Prêmio de Honor de la Sociedad General 

de Autores, além de ser reconhecido como um importante nome na luta pelos direitos humanos na Argentina. 
179 É claro que ambos são intelectuais de esquerda com conexões com as representações socialistas e comunistas 

em seus países, e que tem pesquisas em zonas de interesse próximas, o que nos faz supor que embora não se 

conhecessem até então, de forma indireta suas redes de contato em algum momento se interligassem. O desfortuno 

de Bandeira junto ao arquivo provavelmente não se tratava de um evento isolado, mas ele especificamente foi 
capaz de catalisar uma reação dentro da Argentina, inclusive de Pomer, o que nos permite supor que a notícia 

tenha caminhado e se fortalecido através dessas redes, retirando um pouco do caráter absolutamente eventual da 

conexão entre ambos intelectuais. 
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intelectuais, sendo que o argentino, já na casa dos 40 anos e intelectualmente mais consolidado, 

se compadeceu da causa do jovem pesquisador brasileiro que só nas décadas seguintes se 

estabeleceria como um dos grandes cientistas políticos do Brasil no século XX, sendo 

recomendado inclusive ao prêmio Nobel de Literatura em 2015. É claro que a militância de 

esquerda de Bandeira no Brasil lubrificou essa relação, mas certamente não condicionou a 

escolha de Pomer em defender o colega no episódio do arquivo argentino. Mas ao fazê-lo, 

certamente contribuiu, anos mais tarde, para que a história de ambos tivesse o desenrolar e 

entrelaçamento que se seguiu. 

 Ainda dentro do contexto dos anos finais da década de 1960 e iniciais de 1970, é que 

Pomer integrou a equipe da revista La Rosa Blindada180, que por vezes é apontada pelo autor 

como um aspecto relevante de sua vida intelectual e que foi precocemente encerrada pela 

ascensão dos militares ao poder em 1973 (BARATA, 2011). A revista é uma expressão 

importante do crescimento do que Guilhermo Katchadjian (2007) chama de “nova esquerda” 

na Argentina. Um movimento em que diversos intelectuais se propuseram de alguma forma a 

repensar o próprio marxismo do lado de fora do PCA, no conturbado contexto dos anos de 1960, 

sendo em sua grande maioria expulsos de seus quadros nos anos seguintes.   

Para o autor: 

 

Las denuncias de Nikita Kruschev sobre los crímenes de Stalin, sumadas al 

impacto de la revolución cubana, la ruptura chino-soviética y la producción 

teórica del marxismo italiano, crearon en el mundo entero el clima de las 

aperturas del marxismo post-1956, post XX Congreso del Partido Comunista 
de la Unión Soviética (PCUS), impulsando en los años sesenta un debate 

abierto y un abordaje heterodoxo del marxismo desde diversas posturas 

marxismo-leninismo, trotskismo, guevarismo, gramscismo y otras para 
determinar en qué consistía el verdadero socialismo.” (KATCHADJIAN, 

2007, p. 2) 

 

Tendência essa que também é expressa em diversos outros periódicos do período como: 

Contorno, Pasado y Presente, Cuestiones de Filosofía, Fichas de Investigación Económica, 

caracterizando assim um movimento de grande abrangência e expressividade dentro do 

contexto intelectual argentino do período, e não uma mera dissidência isolada. 

A revista La Rosa Blindada, que estava ligada a uma editora homônima, foi criada e 

dirigida por José Luis Mangieri, intelectual e poeta de esquerda que iniciou sua carreira 

 
180 O nome da revista é uma referência ao livro homônimo de Raúl González Tuñón (1905 – 1974), publicado em 
1936 em homenagem ao levante anarco-socialista ocorrido na região de Astúrias, na Espanha, em 1934. Tuñón 

foi um militante do PCA que se constituiu como um importante poeta argentino do século XX, sendo 

homenageado pela revista com o título de “diretor de honra” do periódico. (KOHAN, 1999) 
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vinculado a intelectualidade do PCA, mas não tardou a se distanciar do partido, justamente por 

apresentar um perfil político menos ortodoxo. Segundo o poeta Jorge Fondebrider (2018), 

Mangieri publicou, coordenou e dirigiu diversos periódicos e editoras ao longo de sua vida, 

mantendo sempre o perfil crítico e ligado ao universo das esquerdas argentinas, construindo um 

legado editorial de mais de 1000 autores publicados. .  

Outro importante diretor ligado a fundação da revista foi Carlos Alberto Brocato,181 que 

junto a Andrés Rivera,182 ambos compuseram o núcleo central da revista durante todos os anos 

de sua existência. Outros intelectuais que ainda aparecem regularmente ligados a revista são: 

Juan Gelman183, Hugo Griffoi184, Oscar Diaz185, Roberto Cossa, Juan Carlos Cedrón186, Patrício 

Canto187, Cristina Banegas188, Carlos Giambiagi189, entre outros190. Todos foram divididos em 

cadernos de artes plásticas, política, literatura, cinema, teatro, filosofia e, claro, León Pomer 

ficou responsável pelo caderno de história. A revista que se manteve direcionada 

primordialmente a aspectos artísticos e culturais, embora não abandonasse certa dose de 

discussões historiográficas, políticas e filosóficas, contou ainda com participações mais 

eventuais de diversos outros intelectuais como Oscar Terán191 e Antonio Caparrós192, além de 

traduções de autores americanos, europeus e asiáticos, indo de Che Guevara e Ho-Chi-Mihm, 

a Lacan e Gramsci. (KOHAN, 1999) 

 
181 Poeta e jornalista argentino (1932 - 1996) membro do PCA, até sua expulsão nos anos de 1960, que participou 

ativamente do sindicato dos gráficos, além de dirigir e publicar em diversos periódicos, com destaque a La Rosa 
Blindada. 
182 Escritor e jornalista argentino (1928 - 2016) de origem judaica que foi membro do PCA até sua expulsão nos 

anos de 1960, e do sindicato dos jornalistas, participou ainda de diversos periódicos como a revista Plática, El 

Precio, entre outras. 
183 Poeta e jornalista argentino (1930 - 2014) que exilou-se no México durante os anos de 1970, foi ganhador de 

diversos prêmios e honrarias com destaque ao prêmio Cervantes em 2007, e o título de professor honorário da 

UBA. 
184 Artista plástico argentino (1924 - 2006). 
185 Artista plástico e diagramador (1927 - 1993), conhecido também como Oscar "El Negro" Díaz, participou de 

diversos projetos editoriais importantes durante os anos de 1960 e 1970, entre eles a EUDEBA e o Centro Editor 

de América Latina, coordenados por Boris Spivacow e é tido por muitos como o melhor diagramador argentino 

do período (MAUNÁS, 1995). Diaz ainda trabalhou junto a editora Abril e sempre esteve presente nos projetos 
de Mangieri. 
186 Músico argentino nascido em 1939 e ainda em atividade, conhecido como Tata Cedrón, que nos anos de 1970 

exilou-se na França devido a perseguições políticas. 
187 Escritor e tradutor argentino e irmão da também escritora Estela Canto. 
188 Escritora e atriz argentina nascida em 1948 e ainda em atividade, dedicou-se a escrever sobretudo literatura 

infantil e infanto-juvenil. 
189 Artista plástico uruguaio (1887 - 1965) radicado na Argentina e formado pela Academia Nacional de Bellas 

Artes de Buenos Aires. 
190 Diversos outros intelectuais de menor destaque também assinam o grupo editorial da revista, num total de 

cerca de 60 nomes, que sofrem leves variações de acordo com as edições. 
191 Filósofo argentino (1938 - 2008), formado pela UBA, e que se dedicou tanto ao campo da História quanto da 
Filosofia em uma perspectiva de esquerda. Exilou-se em 1976 no México devido ao golpe militar. 
192 Psicólogo espanhol (1938 - 2001) que foi membro fundador da Sociedade Espanhola de História da Psicologia, 

instituição que criou um prêmio as pesquisas históricas dessa área com seu nome. 
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A revista, que nasceu com a proposta de ser uma revista mensal de cultura, sendo 

publicada pela primeira vez em outubro de 1964, acabou contando com intervalos de publicação 

maiores193, encerrando suas atividades em setembro de 1966, depois de nove números. Suas 

edições possuem capas em cores divulgando a obra de algum artista plástico argentino (Anexo 

E), enquanto as impressões internas em preto são ricas em fotos, gravuras, quadros e tabelas. 

Os anúncios presentes em suas páginas se referem sobretudo a outras editoras, revistas, teatros 

e eventos culturais ligados as esquerdas argentinas, além de publicidade dos outros produtos 

assinados pela editora La Rosa. Os textos em seu interior são distribuídos em duas ou três 

colunas por página, num total de 30 a 50 páginas, tendendo a um aumento progressivo a cada 

edição. 

Com valores de capa de 50 a 100 pesos argentinos, de acordo com a edição, a revista 

contou com uma tiragem regular de em torno de 4000 exemplares, sendo publicada pela 

Ediciones La Rosa Blindada, sediada em Buenos Aires. Essa editora homônima a revista 

publicou muito mais que apenas o periódico, dando bastante espaço para as obras escritas por 

seus membros fundadores e publicadas em formato de livro, além de autores de maior renome 

como Bertold Brecht, Sartre, Gramsci, Fidel Castro, entre outros. Junto ao número 8 a revista 

anunciou 14 coleções publicadas desde sua criação com cerca de 50 títulos diferentes, além de 

mais 23 outros livros avulsos194 (KOHAN, 1999, p. 69). 

Embora a periodicidade não tenha sido seguida, a revista não aponta nenhum sinal de 

encolhimento, pelo contrário. A cada nova edição novidades são apresentadas e um novo nicho 

é incluído como alvo, de produções fonográficas a eventos culturais. No fim do ano de 1965, 

La Rosa Blindada já era muito mais do que somente uma revista para jovens escritores. A partir 

do número 5, novas parcerias na distribuição da revista são firmadas com outras editoras e 

livrarias e são anunciadas na contracapa, sobretudo na região de Corrientes e Tucumán. Já no 

número 6 da revista foi publicado uma nota em comemoração pela inauguração de uma livraria, 

também homônima, na província de Corrientes em setembro de 1965, seguida por um convite 

promocional aos clientes que a visitassem. Nos números 7 e 9, por sua vez, são anunciadas as 

vendas de cerca de 28 discos de vinil de 33 rpm com a leitura de poemas e contos, além de 

apresentações musicais e hinos, gravados com o selo Ediciones Fonoeletricas La Rosa 

 
193 N° 1 – outubro de 1964; N° 2 – novembro de 1964; N° 3 – dezembro de 1964; N° 4 – março de 1965; N° 5 – 

abril de 1965; N° 6 – setembro e outubro de 1965; N° 7 – novembro e dezembro de 1965; N° 8 – abril e maio de 

1966; N° 9 – setembro de 1966; 
194 Entre reedições e novas coleções posteriores ao fechamento da revista, mas ainda ligados a editora há cerca de 
30 outros títulos entre 1966 e 1973, além de um curta metragem chamado “Hombres que Trabajan”, encenado 

por Héctor Alterio e dirigido por Nemesio Juaréz, e inspirado em um poema de Luis Mangieri. (KOHAN, 1999, 

p. 69) 
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Blindada. Segundo Pomer, ele mesmo ajudou na produção de um disco sobre os aspectos 

estéticos na obra de Juan Batista Alberdi, durante este período.195  

Em meio a esse ambicioso projeto editorial encabeçado por Mangieri e Brocato, figura 

León Pomer, que publicou pela primeira vez na revista já em seu primeiro número, ainda em 

1964. Se trata de um ensaio de seis páginas (total de 33 páginas) sobre Ángel Vicente 

Peñaloza196, com o título de El Chacho, em referência ao apelido infantil do caudilho do século 

XIX. O texto é construído como uma biografia carregada de juízos positivos sobre a figura do 

militar da província de La Rioja. Em seu trabalho não é apresentado nenhuma bibliografia, 

somente 12 citações de rodapé, sendo três obras historiográficas e nove páginas de documentos 

da coleção Mitre do Arquivo Nacional. Percebe-se claramente aqui a presença dos elementos 

nacionalistas tão característicos na obra de Pomer, embora a análise ainda não tivesse o peso 

do olhar economicista que marca sua obra sobre o Paraguai. 

Sua próxima publicação se dá no número 5 do periódico. Seu texto abre a edição de 

abril de 1965 com o título de Guido Spano: Hombre Político, e se estende da página 3 até a 9, 

e sendo retomada junto a página 13. Mais uma vez o texto tem o formato de uma biografia 

marcadamente elogiosa de uma expoente anti-mitrista do século XIX, porém o texto já parece 

mais encorpado e denso, contando com 40 citações bibliográficas, sendo 36 delas de obras de 

11 autores diferentes e as demais de fontes primárias. O que poderia sugerir somente uma maior 

familiaridade com o tema, na verdade indica uma tendência mais geral em sua obra, já que os 

seus textos seguintes buscam sempre oferecer mais citações que corroborassem com sua 

argumentação. 

Seu ensaio sobre Guido Spano continuou no número 6 da revista, identificado como a 

parte II do texto. Aqui o autor discute em cinco páginas a participação política de Guido durante 

a Guerra do Paraguai, mantendo o padrão elogioso e, por vezes, condescendente com seu 

biografado. Nesse trabalho publicado em outubro de 1965, as notas presentes no texto são mais 

explicativas e menos bibliográficas, ao mesmo tempo em que pela primeira vez as referências 

são oferecidas ao final do texto. 

Já no número 7, de dezembro de 1965, outro ensaio seu é publicado, com o título de 

Insólito Paraguay, entre as páginas 17 e 24, com a conclusão e bibliografia na página 31. Se 

trata de uma publicação reduzida do que viria a ser um dos capítulos do livro La Guerra del 

Paraguay – Gran Negócio!, que veio a público somente em 1968. O texto já apresenta algum 

 
195 Entrevista concedida por e-mail em 10/2019. 
196 Militar argentino (1796 - 1863) que lutou ao lado de Juan Facundo Quiroga e se tornou um símbolo da luta 

federalista contra o controle de Buenos Aires, se opondo inclusive a Mitre, então presidente. 
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levantamento de dados econômicos e é todo subdividido em pequenas seções, mantendo um 

importante tom de denúncia e crítica que tanto caracterizou seu livro posterior. O ensaio trata 

de enaltecer o desenvolvimento paraguaio e as características agrícolas comunais e anti-

imperialistas que teriam se desenvolvido nos governos de Francia e dos Lopez. 

Segundo Pomer: 

 

Una política que prescindiera del capital extranjero, y de las formalidades 
constitucionales no era para don Bartolo política civilizada. La palabra 

barbarie estaba en su boca. Que esa política había asegurado la paz durante 

décadas y el desarrollo de las fuerzas productivas parecia secundario. Más 
secundario aún que hubiera permitido el acceso a la tierra a las masas de la 

población. (LA ROSA BLINDADA, n.7, 1965, p. 31) 

 

Desta forma, começava a se desenhar a linha argumentativa que seria lapidada em seu 

livro anos mais tarde, e que acabaria por inserir a Inglaterra em posição de destaque na 

conspiração imperialista que define a Guerra para o autor. Embora o anti-mitrismo que 

acompanha Pomer desde suas primeiras publicações o mantivesse sempre a rondar 

temporalmente a Guerra do Paraguai, esse é seu primeiro trabalho publicado especificamente 

sobre esse tema. 

Em seu texto são apresentadas 12 indicações bibliográficas, sendo que somente uma não 

foi publicada ou republicada entre o fim dos anos de 1960 e 1970, demonstrando o quanto o 

tema permanecia ainda vivo nos meios intelectuais às vésperas de sua efeméride centenária. 

Outro elemento interessante a ser observado em suas indicações é que entre os autores citados, 

argentinos e paraguaios, não temos a presença de O´Leary, que segundo o próprio Pomer foi o 

ponto fundamental de inspiração para seus estudos sobre o Paraguai, o que talvez denote o 

longo processo de maturação que sua obra passou antes de ser finalmente publicada em 1968, 

quando o importante revisionista paraguaio ganha algum reconhecimento formal.  

Seu texto na revista está muito longe daquele apresentado no capítulo de seu livro, a 

começar pelo tamanho que se limita a nove páginas no primeiro e se estende por 36 no segundo. 

É claro que um periódico não suportaria um texto tão extenso, mas suas diferenças vão além 

das características inerentes aos suportes onde foram vinculados. O livro possui um apelo um 

tanto mais economicista e um texto muito mais denso e complexo, enquanto sua versão na 

revista tem um apelo maior de divulgação do assunto do que de análise. 
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Finalmente, no número 9197 da revista La Rosa Blindada, publicado em setembro de 

1966, Pomer escreveu um ensaio sobre Bartolomé Hidalgo198, com o título “Hidalgo, el 

Iniciador”. O autor indica novamente em nota, que o texto também comporá outra publicação 

em formato de livro, reunindo inclusive trechos da obra do poeta, com o mesmo título, a ser 

lançado pela editora La Rosa Blindada, entretanto o projeto não parece ter sido concretizado, 

uma vez que não há a mais remota indicação de qualquer referência a tal obra. O texto publicado 

entre as páginas 21 e 29, respeita a tendência geral já identificada de maior rigor técnico na 

produção e oferece 33 indicações bibliográficas ao seu final, e desta vez inclui também livros 

publicados no México, Uruguai e Paris. 

Para além de poder observar o importante processo de maturação técnica, enquanto 

historiador profissional, que Pomer passa ao longo de sua participação na revista La Rosa 

Blindada, demonstrando essa transição da sua obra entre o ensaio biográfico opinativo e um 

trabalho de pesquisa minimamente referenciado, o periódico nos permite ainda perceber a 

construção das redes e do campo intelectual em que ele estava inserido. Pensar a revista como 

uma reunião de intelectuais trabalhando de forma cooperativa e, portanto, como um espaço de 

troca e disputa, nos ajuda a ampliar nossa percepção sobre as conexões e diálogos que a obra 

de Pomer estabelece ou busca estabelecer com seu universo intelectual.  

Esse entrelaçamento entre obra e ambiente intelectual, no caso de Pomer, deve partir 

sim de um elemento centralizador, embora não deva permanecer engessado em torno dele, que 

é o vínculo ao PCA. Durante sua trajetória intelectual até os anos de 1970, ele esteve ligado 

direta ou indiretamente aos quadros do partido e no caso da revista não foi diferente. Segundo 

Kohan: 

 

el primer colectivo editorial de La Rosa Blindada se formó casi íntegramente 
en el interior del campo cultural de factura comunista, a través de una 

extendida red de vínculos personales, de militancia y profesionales que se 

fueron tejiendo a través de la participación de sus miembros en las 
instituciones y revistas de cultura o en los periódicos políticos de este 

segmento ideológico” (KOHAN, 1999, p. 27) 

 

Devemos considerar ainda que boa parte do grupo que se acercou da revista aos poucos, 

foi abandonando ou sendo expulso formalmente do PCA, acusados de se distanciar da ortodoxia 

do mesmo. Embora tenham se mantido ideologicamente dentro do espectro das esquerdas, 

 
197 O golpe de Estado ocorrido em 1966 acelerou o processo de encerramento da revista, embora a editora 
homônima tenha sobrevivido por muitos anos.  
198 Foi um escritor e poeta uruguaio (1788 - 1822), radicado na Argentina. Hidalgo foi muito próximo a José 

Artigas e participou ativamente dos processos de independência na região do Prata. 
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Pomer compõe esse grupo de intelectuais argentinos dos anos de 1960 que foi reconhecido 

posteriormente como uma “nova esquerda”, menos dogmática e mais aberta ao pensamento de 

outros intelectuais influentes como Gramsci ou mesmo Che Guevara, Fidel Castro e até Ho Chi  

Minh que repetidas vezes teve seu pensamento traduzido e publicado pela La Rosa. 

É justamente esse entrelaçamento social, ou essa rede de sociabilidade intelectual, que 

mais nos interessa nesse momento para compreensão do nosso autor como sujeito social imerso 

em um determinado campo de disputa intelectual, do qual teve como um dos seus frutos sua 

obra mais significativa durante muitas décadas, o livro La Guerra del Paraguay – Gran 

Negócio! (1968). Desta forma, dentro de toda complexidade que envolve a vida, a obra e a 

trajetória de Pomer, podemos compreender certas tendências mais gerais onde grupos e 

subgrupos se sobrepõem e se entrelaçam e nos ajudam a compreender a origem de certas 

escolhas discursivas e caminhos argumentativos do autor. 

No momento específico em que o Pomer participou do projeto da revista La Rosa 

Blindada, quatro autores que também aparecem em seus quadros merecem destaque por 

acompanhar Pomer em mais de uma publicação: Oscar Diaz, Roberto Cossa, Andrés Rivera e 

o próprio Luis Mangieri.  

É interessante observar que a figura quase onipresente de Diaz dentro das publicações 

dos autores ligados a nova esquerda argentina dos anos de 1960, como artista e sobretudo como 

diagramador, nos dá a dimensão da amplitude dessa circulação. Diaz trabalhou junto a diversos 

projetos do PCA, além de exercer a direção de arte do Centro Editor de América Latina199 e da 

EUDEBA,200 junto a Boris Spivacow.201 Trabalhou ainda em diversas revistas de esquerda e 

também na editora Abril durante os anos de 1940, além de diagramar e desenhar capas de discos 

para pequenas gravadoras argentinas como Qualiton e La Cornamusa nos anos de 1960 

(MAUNÁS, 1995). Esse mesmo Diaz que também diagramou a La Rosa, assinou anos depois 

boa parte das publicações da Editora Caldén, na qual Pomer também aparece na direção de 

 
199 Editora criada em 1966 por Boris Spivacow com uma proposta de barateamento do acesso aos livros, dando 

continuidade ao projeto da EUDEBA, encerrado pelo governo de Juan Carlos Ongania em 1966. (BUENO; 

TARONCHER, 2006) 
200 Editora Universitária de Buenos Aires, ligada a UBA, criada em 1958 e dirigida por Boris Spivacow, com o 

propósito de divulgar autores locais, e que promoveu a impressão de mais de 11 milhões de livros a preços 

populares até meados dos anos de 1960, com financiamento estatal, em uma campanha chamada de “Libros para 

todos”, impactando profundamente o mercado editorial argentino do período e o florescimento das novas 

esquerdas dentro da argentina. (GOCIOL, 2010) 
201 Escritor e editor argentino (1915 - 1994) formado em matemática pela UBA, mas que se destacou como diretor 

e editor de importantes projetos editoriais como a EUDEBA e a CEAL (Centro Editor de América Latina). Filho 
de imigrantes judeus russos, participou precocemente da Federación Juvenil Comunista, ligada ao PCA. 

Spivacow participou ainda da fundação da Editora Abril junto a Cesar Civita em 1941 e de sua direção durante 

essa mesma década. (MAUNÁS, 1995) 
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algumas coleções ligadas a história, além de também publicar a obra La Guerra del Paraguay 

– Gran Negócio!, por este selo, obra que o mesmo Oscar Diaz assina mais uma vez a 

diagramação. Esses múltiplos pontos de contato nos permitem iluminar parte da abrangência e 

das ramificações das redes a que Pomer estava conectado e mensurar assim a que grupos ele 

buscava atingir ou legitimar com suas obras. 

O mesmo acontece com Roberto Cossa, conhecido artisticamente como Tito, que 

embora tenha se dedicado principalmente ao universo das artes e sobretudo da música, também 

militou e circulou entre esse universo das novas esquerdas argentinas durante os anos de 1960. 

Ele compôs os quadros da revista Gaceta Literaria, no mesmo período de Pomer, além de 

assinar o caderno de música de La Rosa, compondo o quadro editorial de ambos periódicos, 

publicando, ainda que esporadicamente, também junto ao diário El Cronista, à época de Perrota. 

Ainda dentro desse círculo social Cossa também compôs a redação do periódico político Revista 

de Problemas del Tercer Mundo (1968) com Andrés Rivera (PITTALUGA; LÓPEZ; OCKIER, 

2007). 

Já Andrés Rivera, que também tem sua trajetória entrecruzada a de Pomer em muitos 

momentos, compartilha com esse autor também a origem judaica. Filho de imigrantes judeus 

da Polônia e Ucrânia, Marcos Ribak (seu nome de registro) se filiou ao PCA em 1945 e dele 

foi expulso em 1965 por afastar-se da ortodoxia do mesmo (SERRA, 2019), destino que Pomer 

se auto infligiu no mesmo período, se afastando voluntariamente do PCA até seu completo 

desligamento202. Rivera, também muito próximo de Mangieri, participou junto a esse no 

periódico El Popular, La Rosa Blindada e na Editora Caldén, além do Sindicato dos Gráficos 

em Buenos Aires (KOHAN, 1999). 

Por fim, é interessante observar que a partir da aproximação estabelecida entre Pomer e 

Mangieri em La Rosa, os dois passaram a figurar sempre juntos nos demais projetos liderados 

por Mangieri, incluindo mais uma vez a editora Caldén. A relação entre ambos parece ser um 

ponto importante na trajetória de amadurecimento intelectual de Pomer, sendo somente a partir 

dessa parceria que León passa a ser designado como responsável pelas seções de história dos 

periódicos e editoras por onde passou. Embora sempre tenha publicado textos com uma 

marcante discussão histórica, desde sua participação na revista Aporte, o reconhecimento 

enquanto responsável por este recorte temático específico, só veio na revista La Rosa Blindada. 

Esse reconhecimento público do Pomer “historiador” marca definitivamente a direção que sua 

 
202 Entrevista concedida por e-mail em 10/2019. 
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trajetória intelectual assumiu a partir desse momento, e nos ajuda a compreender desde a 

publicação de seu primeiro livro sobre a Guerra do Paraguai em 1968, até a busca pela chancela 

acadêmica já no exílio, décadas mais tarde. Se a figura de intelectual de esquerda já havia sido 

afirmada e reconhecida desde o início de sua carreira, a consolidação do seu status de 

historiador, mesmo que não academicamente constituído, se dá pelas páginas de La Rosa e os 

frutos profissionais desse processo foram ainda colhidos nos anos de 1970, com a indicação 

como professor de história na UBA. 

 É também importante compreender que os intelectuais que gravitavam em torno dos 

projetos Mangieri também recorrentemente aparecem vinculados a Pomer, nos permitindo a 

partir desse eixo compreender melhor o campo ao qual estes estavam conectados e, no caso do 

autor objeto de nosso estudo, sobretudo a transição entre o universo judeu progressista interno 

ao PCA e a nova esquerda já desconectada do partido. A “transformação” de Luis em León, no 

número 5 de La Rosa, para além de meramente curiosa, marca ainda que simbolicamente 

justamente o ponto definitivo dessa transição, encerrando a carreira de um autor ainda 

conectado às demandas da comunidade judaica e o nascimento de outro, completamente 

distante dessas questões e mais engajado na militância intelectual de esquerda e em se 

consolidar como historiador. 

Não é só o distanciamento do universo judaico que marca a trajetória de Pomer, mas 

também seu distanciamento dos quadros oficiais do PCA, e o movimento geral de confluência 

de diversos intelectuais proscritos do partido em direção novos grupos e círculos sociais, dos 

quais a revista La Rosa Blindada e a editora Cálden são bons exemplos. É importante, portanto, 

compreender Pomer para além de um membro do PCA publicando material de dentro do partido 

e para o partido, e é justamente isso que nos ajuda a entender o espaço que o mesmo conquistou 

dentro de outras instituições e grupos sociais que estavam distantes ideologicamente, e 

socialmente, do PCA.  

É somente a partir do entendimento desses dois movimentos gerais que marcam a 

trajetória de Pomer que podemos compreender sua indicação como professor da UBA, em 1974, 

para além de um evento ao acaso. A construção de sua legitimidade intelectual desconectada 

do partido, mas ainda dentro do universo das esquerdas, assim como sua circulação entre os 

grupos que possuíam uma história semelhante, o levaram a Puiggrós, já proscrito do PCA e 

cada vez mais próximo dos grupos ligados ao peronismo radical de esquerda. Puiggrós havia 
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sido indicado para reitoria da UBA ainda em 1973 por Héctor J. Cámpora203, justamente para 

reformular a estrutura da universidade que havia sido profundamente abalada após o golpe de 

1966, quando ela se tornou um importante campo de disputa política e intervenção estatal.204 

Essa reestruturação incluiu a formação de um novo quadro de professores marcadamente 

inclinados em direção ao peronismo radical, como Duhalde e Fermín Cháves, que por sua vez 

também pertenciam ao círculo em torno da editora Cálden de Magieri. A indicação de Pomer 

junto a estes outros nomes não o torna um peronista de esquerda, mas deixa claro que seu 

posicionamento político/ideológico no período era flexível suficiente para permitir sua 

circulação dentro deste universo. 

Esses elementos ainda nos ajudam a compreender que o Pomer dos anos de 1960 e 1970 

se afirmou em um campo intelectual de margens muito largas e flexíveis dentro da compreensão 

do universo das esquerdas argentinas. Sua principal obra La Guerra del Paraguay – Gran 

Negócio! (1968), que coroou sua posição como autor revisionista, é ao mesmo tempo marcada 

tanto por um posicionamento de esquerda inspirado numa leitura economicista do marxismo, 

quanto por um nacionalismo popular, anti-mitrista e anti-imperialista, e exatamente por isso 

rapidamente se acomodou às demandas dos grupos simpáticos ao peronismo de esquerda. A 

ascensão destes grupos dentro do Estado argentino após 1973 são, não por coincidência, 

concomitantes a inserção de Pomer no ambiente universitário como professor e diretor de 

institutos de história oficiais. A conquista desse espaço institucional não é só o reconhecimento 

de uma certa legitimidade do discurso produzido pelo autor, mas ao mesmo tempo o sinal de 

uma mudança política e ideológica dentro do estado argentino, que demandou a reconstrução 

de certos discursos, sobretudo no campo da história.  

 Segundo Devoto e Pagano, outros intelectuais argentinos de meados do século XX 

acabaram assumindo papeis semelhantes ao de Pomer e floresceram na intersecção entre certa 

forma de marxismo e o nacionalismo anti-imperialista, como Raul Scalabrini Ortiz205 e Juan 

 
203 Político argentino (1909 - 1980), identificado com o peronismo que assumiu a presidência do país em 1973 

após o período ditatorial militar que havia derrubado Arturo Umberto Illia, em 1966. Cámpora ganhou as eleições 

representando Perón, então exilado e proibido de participar do processo, e renunciou ao cargo ainda em 1973 

convocando novas eleições nas quais Perón foi autorizado a participar e saiu vencedor. 
204 Informações disponíveis no site oficial da UBA (http://www.uba.ar/institucional/contenidos.php?id=91). 
205 Ortiz já havia iniciado e se consolidado dentro dessa postura desde os anos de 1940 com títulos como Política 

britanica em el Rio de la Plata e Historia de los ferrocarrilles argentinos, nos quais o imperialismo inglês já 

assume papel central no desenvolvimento da região, inspirando os trabalhos de José Maria Rosa e até mesmo de 
Pomer décadas mais tarde. Durante o primeiro governo de Peron, Ortiz não demorou a se aproximar do presidente 

e defender a federalização das ferrovias no país, assumindo abertamente a defesa do peronismo nas décadas 

seguintes. (PAGANO; DEVOTO, 2013) 
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José Hernández Aregui206, entre outros. Muitos deles acabaram se ligando em algum momento 

ao grupo identificado como Izquierda Nacional207, assumidamente peronista de esquerda 

(PAGANO; DEVOTO, 2013). Esse flerte entre o revisionismo de esquerda de cunho 

nacionalista e o peronismo radical permitiu, a partir dos anos de 1970, que seus expoentes 

intelectuais ascendessem aos postos oficiais do Estado argentino. Mesmo que muitos desses 

escritores, historiadores e políticos não se assumissem abertamente peronistas, como o caso de 

Pomer, parecem ter partilhado dessa maré durante a volta de Perón ao poder nesse período.208 

 Entretanto, os ventos não tardaram a soprar contra as aspirações políticas dos grupos 

peronistas de esquerda e seus simpatizantes. A morte de Perón e subsequente ascensão de sua 

esposa, já em condições políticas um tanto diferentes do momento anterior, anunciou que a 

situação favorável não duraria muito tempo. Em 1976, com a deposição de Isabelita, uma nova 

reformulação dos quadros do Estado argentino se iniciou, e acabou atingindo Pomer e o 

departamento de história da UBA. Situação que foi sensivelmente piorada pela ação terrorista 

do grupo de extrema direita triplo A209, e acabou por levar diversos intelectuais ao exílio. 

  

2.3 – Produção Historiográfica 

 

É extremamente difícil mapear toda a infinidade de produções que diretamente foram 

elaboradas ou contaram com a participação de um autor depois de uma carreira um tanto 

produtiva de mais de 70 anos, e para efeito da análise aqui proposta tal busca não seria profícua. 

Embora parte dessa produção, ou ao menos aquela que circunda os anos de 1960, já tenha sido 

discutida ao longo desse capítulo, resta a necessidade de alguns apontamentos gerais de obras 

 
206 Aregui (1913 - 1974) foi um político e escritor argentino que se tornou um dos principais idealizadores do 

peronismo de esquerda no país. Durante o governo de Peron no fim dos anos de 1940, assumiu o posto de 

professor universitário na UBA e na Universidade Nacional de la Plata até o fim dos anos de 1950, quando se 

exilou. Sua defesa do peronismo radical o levou a participação na revista Izquierda Nacional que abrigou diversos 

dos intelectuais que defendiam ao menos os ganhos sociais advindos do peronismo (PAGANO; DEVOTO, 2013). 
207 Grupo criado por Jorge Abelardo Ramos e Aurelio Narvaja, unindo os intelectuais ligados a dois periódicos: 

Octubre e Frente Obrero em 1946 para declarar apoio a Perón, embora sempre em meio a divergências pontuais 

entre seus membros. O grupo liderou ações políticas e a criação de periódicos em apoio ao líder durante as décadas 

seguintes, além de influenciar a fundação de diversos partidos políticos. Ele se manteve ativo até meados dos 

anos de 1970 quando acabou se diluindo entre outras correntes de apoio a Perón. Essa agrupação, assim como 

seu periódico homônimo, contou com a participação de intelectuais importantes como Duhalde, Ortega Peña, 

Puiggrós, Aregui e Galasso. (MORAL, 2015) 
208 Quando perguntado diretamente, em entrevista realizada por email em 09/2019, sobre sua proximidade com o 

peronismo, o autor se limitou a dizer: “Nunca fui militante peronista, y menos aún cercano a los grupos más 

radicalizados. No obstante, reconozco el papel histórico que el peronismo sigue jugando en la vida argentina, como 

autor de la legislación social más avanzada que conoció mi país. Hoy lo apoyo con toda la energía posible, desde 
mi posición esencialmente anticapitalista”.  
209 Suas ações próximas aos círculos de Pomer ficaram evidentes após o assassinato de Ortega Peña em 1974, e 

do “desaparecimento” de Perrota em 1977, o que acabou influenciando o autor em sua decisão de buscar o exílio. 
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que escaparam a nossa análise ou até mesmo ao recorte proposto, mas que marcaram a trajetória 

do autor. 

Para tanto, é importante compreender que até o fim dos anos de 1960, nosso autor se 

dedicou quase que exclusivamente à produção de ensaios para periódicos e aos bastidores da 

produção dessas revistas. Somente quando sua legitimidade enquanto historiador revisionista 

já se havia maturado, que Pomer começa a publicar trabalhos em formato de livros ou capítulos 

de livros. Esse caráter fundamentalmente ensaístico é apontado por Devoto e Pagano (2013) 

como uma importante característica do movimento revisionista argentino de meados do século 

XX, e Pomer não foge a este padrão. 

Sua primeira grande publicação autoral nessa nova plataforma é exatamente a obra aqui 

estudada, o livro La Guerra del Paraguay – Gran Negócio!, publicado em 1968 pela editora 

Caldén, e foi justamente essa publicação que abriu a porta para o início de sua produção 

historiográfica nesse novo formato. Ainda em 1968 ele colaborou junto a Carlos Astrada210, 

Bernardo Canal Feijóo211, Dardo Cúneo212, Fermín Chávez, Julio Irazusta, Rodolfo Ortega 

Peña, Eduardo Luis Duhalde, Juan José Real213, José María Rosa, Gregorio Weinberg214, entre 

outros, com a produção do livro Claves de Historia Argentina, pela editora portenha Merlín. 

Seu capítulo possui 24 páginas sob o título “Actualidad del Chaco”, em que o autor discute os 

conflitos que envolveram essa região entre Argentina, Paraguai e Bolívia. 

No início dos anos de 1970, ele publicou ainda três obras pela Editora Ceal de Buenos 

Aires, com os títulos El Gaucho (1971), El soldado criollo (1971) e La guerra del Paraguay 

(1971). 

Nesse mesmo período, Pomer solidificou sua posição dentro da editora Cálden e dirigiu 

a publicação de uma coleção em várias edições, reunindo textos clássicos de nomes como 

Urquiza, Mitre e Alberdi, entretanto não houve a publicação de outros grandes trabalhos do 

autor em formato de livro nesse período. Somente após seu exílio suas publicações nesse 

formato são retomadas. 

 
210 Filosofo argentino (1894 - 1970) de orientação marxista com larga carreira universitária dentro da Argentina. 
211 Escritor argentino (1897 - 1982) formado em direito e professor da UBA, foi ainda ganhador do prêmio anual 

da SADE (Sociedade Argentina de Escritores) em 1963. 
212 Escritor argentino (1914 - 2011) de formação socialista que participou do governo de Arturo Frondizi durante 

os anos de 1950, foi ainda diretor da Biblioteca Nacional e ganhou o SADE de 1985. Durante a ditadura dos anos 

de 1970 e 1980 viveu na Venezuela, onde também exerceu funções de Estado. 
213 Político argentino (1911 - 1974) que iniciou sua trajetória no PCA, mas dele foi expulso nos anos de 1950 por 

sua aproximação com o peronismo e Frondizi. 
214 Historiador argentino (1919 - 2006) que foi professor da UBA e da UNAM (Universidad Nacional Autonoma 
de México), e esteve ligado também a EUDEBA (Editora Universitária de Buenos Aires) e ao CEAL (Centro 

Editor de America Latina), além de colaborar também junto a CEPAL à época de Raúl Prebisch e também o 

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), onde foi vice-presidente. 
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Já no Brasil, Pomer publicou uma parte substancial de sua bibliografia: 

- Os conflitos da bacia do Prata, Editora Brasiliense, 1979. 

- América, histórias, delírios e outras magias, Editora Brasiliense, 1980. 

- Guerra do Paraguai: A grande tragédia Rio-Platense, Editora Global, 1980. 

- As independências na América Latina, Editora Brasiliense, 1981. 

- Nossa guerra contra esse soldado, Editora Global, 1983. 

- História da América hispano-indígena, Editora Global, 1983. 

- Sarmiento, Editora Ática, 1983. 

- O surgimento das nações, Editora Atual, 1987. 

Ainda em 1985, Pomer publicou um capítulo chamado “Raízes coloniais do Estado” no 

livro Estado e burguesia nacional na América Latina, de Hector H. Bruit,215 pela editora Ícone. 

Já nos anos de 1990, ele publicou também um capítulo junto ao livro Liberalismo e Socialismo, 

de Tullo Vigevani216, (Editora Unesp), sob o título de: “Há uma razão na história?”. 

Entre todos estes títulos se encontram livros com apelo didático e também obras de 

pesquisa, assim como a tradução de sua obra mais importante, objeto desse estudo, com o título 

de Guerra do Paraguai: A grande tragédia Rio-Platense. Entre essas obras, algumas já 

discutidas ou longo desse trabalho, deve-se destacar a presença de Pomer junto a coleção “Tudo 

é História”217, publicada pela editora brasiliense, famosa por abrigar editorialmente boa parte 

da intelectualidade de esquerda do país, desde sua fundação em 1943 por Caio Prado Jr. e 

Monteiro Lobato. O autor argentino inaugurou a coleção com seu trabalho, em 1981, e foi sendo 

reeditado pelo menos uma dezena de vezes nas décadas seguintes. Na mesma coleção, 

entretanto, o ensaio sobre a Guerra do Paraguai, de número 131 da coleção, não coube a Pomer 

e sim a Chiavenato, já na segunda metade da década de 1980, no embalo do sucesso de sua obra 

sobre o tema. Já em 1995, o tema voltou a ser abordado, então por Fernando Doratioto, com o 

subtítulo de “2° visão”, já com uma forte ponderação historiográfica preliminar, o que acabou 

se tornando uma marca de qualquer análise sobre a Guerra feita no Brasil. Não cabe aqui 

especular a respeito do nível de influência ou circulação de Pomer dentro da editora, ou mesmo 

sua opinião sobre as escolhas que ali foram feitas, ainda que seja curioso observar que o 

argentino não voltou a publicar junto a Brasiliense. O que nos interessa sobretudo é perceber 

 
215 Historiador e professor (1936 - 2007) de origem chilena, radicado no Brasil desde o fim dos anos de 1960, 

com passagens pela PUC, USP e UNICAMP, onde conseguiu o título de livre docente em 1993.  
216 Historiador e professor (1942 - ) de origem italiana, radicado no Brasil desde os anos de 1950, com passagens 
pela USP, PUC, UNICAMP e UNESP, além de universidades internacionais na Europa e Ásia. 
217 A coleção publicou ensaios sobre diversos temas relacionados a história em formato de livros de bolso e um 

forte apelo didático. Ela reuniu mais de 150 títulos publicados entre os anos de 1981 e 2011. 
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que em pouco tempo de sua chegada ao país, Pomer já possuía capital intelectual suficiente 

para circular e ser reconhecido entre os altos círculos intelectuais das esquerdas brasileiras. Seja 

por convite ou indicação, sua presença nessa coleção nos permite perceber que o autor não 

demorou a conquistar legitimidade como pesquisador junto ao novo campo em que foi obrigado 

a se inserir. Ademais, o mesmo acabou por carregar, através da fronteira, parte desse 

reconhecimento intelectual que foi construído nos anos anteriores, o que nos permitir 

vislumbrar o nível de conectividade entre os universos intelectuais dos dois países. 

Já nos anos de 1980, então de volta a Argentina pós golpe, Pomer publicou diversos 

títulos. Mesmo quando retornou novamente ao Brasil não parou mais de publicar em seu país. 

Seus principais títulos, incluindo algumas traduções e reedições, foram: 

- Conflictos en la cuenca del Plata, Editora Riesa, 1984. 

- Cinco años de guerra civil, Editora Amorrortu, 1986. 

- La guerra del Paraguay : Estado, política y negócios, Editora Colihue, 1987. 

- Historia de negocios licitos e ilícitos, Centro Editor de América Latina, 1993. 

- La construcción del imaginario histórico argentino, Centro Editor de América 

Latina,1998. 

- La corrupción: una cultura argentina, Editora Leviatán, 2004. 

- La construcción de los héroes, Editora Leviatán, 2005. 

- Historias de gauchos y gauchisoldados, Editora Colihue, 2007. 

- Guerra del Paraguay, Editora Leviatán, 2008. 

- Conflictos e intervenciones extranjeras en la cuenca del plata 1810-1890, Editora do 

Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche, 2012 

- Continuidades y rupturas de la colonia a mayo, Editora Colihue, 2012. 

- Herencias toxicas: los legados de la oligarquia, Editora Punto de Encue, 2017. 

Pomer publicou ainda um verbete sobre “Disconformidad”, no Diccionario del 

pensamiento alternativo, publicado pela Editora Biblos, em 2008. Em 2010, também participou 

do livro Bicentenario de la revolución de mayo y la emancipación americana, publicado pela 

Editora do Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche. Além desses títulos, diversas traduções e 

reedições de antigos trabalhos revisados não foram citados, mas certamente engrossariam as 

duas listas, sem contar outras publicações que ocorreram fora do circuito Brasil -Argentina, 

foco desse trabalho. Toda essa intensa produtividade historiográfica das últimas décadas se 

tornou uma marca do autor e se reflete na sua presença constante em palestras, conferências e 
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programas de rádio, além de diversas outras atividades intelectuais nos últimos anos, e ajudou 

a manter vivo seu trabalho. 
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3. “LA GUERRA DEL PARAGUAY – GRAN NEGOCIO!” – ANÁLISE GERAL 

 

A história cairia em ruínas sem a chave de abóbada de 

toda a sua arquitetura: a articulação entre o ato que 

propõe e a sociedade que reflete. 
(Michel de Certeau) 

 

 A reflexão proposta por Certeau revela sua preocupação fundamental com a relação 

entre aquilo que é o objeto de estudo, o discurso produzido a respeito desse objeto e o lugar de 

fala do pesquisador, quando pensamos sobre a escrita da história. De acordo com o autor, “A 

história atesta uma autonomia e uma dependência cujas proporções variam segundo os meios 

sociais e as situações políticas que presidem à sua elaboração” (2000, p. 51), ou seja, ao mesmo 

tempo em que reelabora, reafirmando ou confrontando certa compreensão do passado, o 

historiador o faz a partir de pressupostos de seu presente, deixando uma marca indelével de seu 

contexto de produção no resultado apresentado. Desta forma, ao pensarmos na historiografia 

não só pelo conteúdo que expressa, mas sobretudo pela relação que estabelece com seu tempo, 

temos em mãos um rico campo de possibilidades de análise sobre seu universo de produção; 

sobre a inserção e circulação social dos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa, edição e 

publicação da obra; sobre as diferentes pressões exercidas pela e sobre a obra no processo de 

construção da legitimidade do seu autor, entre tantos outros caminhos abertos por essa 

ampliação do olhar sobre o que de fato constitui o oficio do historiador em sua expressão 

máxima, o discurso por ele produzido. 

Quando discutimos especificamente o livro La Guerra del Paraguay – Gran Negócio!, 

de León Pomer, portanto, devemos considerar inicialmente o fato de ele ter sofrido inúmeros 

ajustes e alterações em suas reimpressões ou reedições, desde 1968, quando foi originalmente 

publicado. Soma-se a isso os diferentes prefácios e textos de apresentação do tema e do autor 

presentes nas edições posteriores publicadas fora da Argentina.  

Cite-se como exemplo a publicação brasileira, feita pela Global Editora, em 1980218, 

que abre o livro com um pequeno texto de apresentação do autor e do tema, sem assinatura, 

mas que já indica ao leitor o tom da obra: “Esse livro no momento em que foi realizado, tentou 

apresentar o tema de maneira polêmica, com todas as suas implicações” (p. 5). Ao mesmo 

 
218 A Editora Global foi fundada em 1973 por Luiz Alves Junior com um forte apelo editorial progressista, sendo 

responsável por diversas traduções e publicações de autores tidos pelo Estado como subversivos, entre estes Marx, 
Engels, Manfred, Reed, entre outros. De Pomer ela ainda publicou Paraguai: Nossa guerra contra esse soldado, 

em 1981, com um caráter expressamente didático, contando com diversas ilustrações, imagens e inclusive ao final 

um questionário de fixação. 
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tempo, o texto salienta a vasta produção sobre o tema e as dificuldades que o autor teve com as 

fontes, já preparando o terreno para as possíveis críticas que a obra poderia receber naquele 

momento, e que nas décadas seguintes muitas viriam a se confirmar. A breve apresentação traz 

ainda como paragrafo de encerramento a frase: “O autor acredita ainda que é indispensável que, 

no campo do conhecimento histórico e das relações sociais, se tolere e respeite interpretações e 

ideias diferentes das nossas próprias” (p. 6), que representa uma típica postura editorial diante 

de um autor que esta chegando ao mercado brasileiro, ao mesmo tempo que de certa forma 

denota uma certa possibilidade de rejeição do público em relação a publicação.  

Já a primeira edição efetivamente impressa no Paraguai219, tardiamente publicada pela 

editora argentina Colihue somente em 2012, mas mantendo a estrutura básica da 2° edição 

argentina de 1987 (Anexo C), possui o adendo de dois prólogos datados de 2012 e 2008 e 

assinados pelo economista, historiador e político paraguaio, Domingo Laíno, e pelo próprio 

Pomer, respectivamente. O texto de Laíno, que rapidamente anuncia sua relação de amizade 

com o autor do livro, não demonstra a mesma ponderação da edição brasileira, mas sim certa 

euforia:  

 

León Pomer demostró de manera clara y rotunda, basado en documentos 

serios, que Inglaterra fue el "cuarto aliado escondido" de la Triple Alianza. 
Sacó a luz que Gran Bretaña se constituyó en el aliado patrón para aplastar al 

Paraguay que exhibía su "mal ejemplo" al resto de la región. (2012, p.03) 

 

Aquém do quanto isso possa nos dizer sobre o ambiente intelectual brasileiro ou 

paraguaio dos anos de 1980 ou 2010, e até mesmo sobre a visão do próprio autor sobre seu 

trabalho décadas depois da publicação do original, nos interessa demonstrar nesse momento o 

quanto duas pessoas diferentes, que leram edições distantes espacialmente, ou 

cronologicamente, do mesmo livro de Pomer, podem tê-lo apreendido de formas absolutamente 

distintas. E que pese a distância temporal entre a primeira edição e suas reedições posteriores, 

que certamente tiveram mais circulação fora da Argentina, é de se supor que essas múltiplas 

leituras, adaptações e correções tenham ficado longe do eixo de reflexão sobre sua obra, mesmo 

aos seus críticos mais ilustres. 

Mesmo Fernando Doratioto - importante historiador brasileiro sobre o conflito com o 

Paraguai -, em seu renomado livro Maldita Guerra, publicado em 2002, tece duras críticas às 

 
219 O livro foi publicado em parceria com o instituto cultural paraguaio chamado de Ateneo cultural José Asunción 

Flores e patrocinado pela hidrelétrica de Itaipú, com o título de La Guerra del Paraguay – Estado, política y 

negócios e foi, segundo um dos prólogos da obra, distribuído gratuitamente para bibliotecas estudantis paraguaias. 
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principais teses defendidas por Pomer. Ele apresenta em sua bibliografia somente a 2° edição 

brasileira da obra do argentino, e sequer menciona as transformações pelo qual a obra passou. 

É evidente que não era a pretensão do brasileiro uma análise tão minuciosa sobre a obra de 

Pomer, mas isso certamente ilustra, mais uma vez, a dificuldade na compreensão e sobretudo 

na apreensão do livro em sua própria historicidade, já que “os textos circulam desprovidos de 

contexto” (BORDIEU, 2002, p.). O que pode parecer a alguns, mero preciosismo, ou erudição 

vazia - a atenção as primeiras edições e suas transformações -, na verdade retira o autor e sua 

obra de sua “capsula atemporal” e o reintroduz no universo que o produziu e por ele foi afetado, 

dando-lhe um caráter de sujeito histórico, real e consistente com a existência que o cerca. 

Para o estudo que aqui se propõe, portanto, se faz imprescindível uma análise mais 

detida da principal obra de Pomer em sua edição original, salvo o que venha a contribuir para 

a discussão referente a outras edições, para que através do diálogo entre este documento, o 

campo intelectual em que este foi produzido e a trajetória do autor, possamos nos aproximar do 

universo do chamado revisionismo sobre a Guerra do Paraguai, indo além das sempre perigosas 

generalizações.  

Nesse capítulo, do ponto de vista metodológico, a obra de Pomer foi entendida como 

um documento histórico e, a partir de sua análise, buscaremos, além de ampliar nossa 

compreensão do campo intelectual no qual o autor se insere, compreender os elementos mais 

marcantes do discurso que ali se desenvolve e conectá-lo ao contexto em que foi produzido. 

Optou-se, portanto, por explorar aqui o que Bourdieu (2002) delimita como campo de produção, 

e que se atenta a duas perguntas fundamentais: O que se pública? E quem pública?220  

 Para isso, foi inicialmente considerado a materialidade do livro, buscando-se 

estabelecer as conexões entre os diversos agentes que dele participaram e assim reconstituir 

parte da rede de sociabilidade em que o autor está inserido, uma vez que, “não existe relato 

histórico no qual não esteja explicitada a relação com um corpo social e com uma instituição 

de saber” (2000, p.88). Posteriormente, a análise se concentrou nos elementos argumentativos 

usados por Pomer ao longo de sua obra, buscando identificar certa estrutura lógica e perceber 

até que ponto o mesmo refletia as demandas intelectuais de seu campo e de seu tempo, sua 

formação e sua trajetória. 

 

A análise historiográfica vista desse modo produz, em primeiro lugar, um 

aprofundamento sobre a operação historiográfica e seu resultado, a produção 

 
220 Bordieu chama a atenção ainda para a dimensão da circulação e recepção, o que embora não ignorado, foge da 

proposta e certamente da exequibilidade dessa dissertação. 



101 
 

historiográfica. Recupera o processo de elaboração intelectual que a gerou, 

identifica os obstáculos epistemológicos que a marcaram e procura saber 
como ocorreram (WEHLING, 2006, p. 186) 

 

3.1 – A Obra 

  

Embora este trabalho não se proponha a discutir exaustivamente o universo editorial 

argentino de meados do século XX, é importante ressaltar inicialmente que, do ponto de vista 

da produção e edição de periódicos, e por isso, obviamente, do universo leitor e consumidor 

desse material, além dos aspectos técnicos e tecnológicos envolvidos no processo, nosso país 

vizinho já merecia destaque desde o fim do século anterior.221 Segundo Soares, “já em fins do 

século XIX a Argentina representava o terceiro país do mundo na relação de jornais existentes 

por habitante” (2007, p.46), o que nos ajuda a compreender melhor o contexto em que o objeto 

de estudo deste capítulo se insere. 

A metodologia de análise aqui adotada prioriza a percepção do livro como resultado de 

uma produção a muitas mãos, e intrinsecamente relacionado com seu contexto de produção e 

as demandas do campo em que seu autor se encerra. Nessa perspectiva, mesmo que não nos 

aprofundemos no âmbito da circulação ou da apropriação do conteúdo do texto pelo presumível 

leitor, a obra de Chartier serve como importante referência nesse percurso, já que nas palavras 

do autor:  

 

Os autores não escrevem os livros, nem mesmo os próprios. Os livros, 

manuscritos ou impressos, são sempre o resultado de múltiplas operações que 

supõem decisões, técnicas e competências muito diversas. Por exemplo, no 
caso dos livros impressos na idade do “antigo regime tipográfico”, entre os 

séculos XV e XVIII, a transcrição (cópia limpa) do manuscrito do autor por 

um escriba profissional, o exame dessa cópia pelos censores, as escolhas do 
livreiro editor em relação ao papel, ao formato ou à tiragem, a organização 

do trabalho de composição e impressão na oficina, a preparação da cópia, 

depois a composição do texto pelos operários tipógrafos, a leitura das provas 
pelo corretor e, finalmente, a impressão dos exemplares que, na idade do 

prelo manual, não impede novas correções no decorrer da tiragem. O que aqui 

está em jogo não é somente a produção do livro, mas a do próprio texto, em 

suas formas materiais e gráficas. (CHARTIER, 2010, p.21) 
 

 
221 Segundo Planas, o esforço de popularização das bibliotecas populares e dos programas de alfabetização da 
população argentina que ganharam força no fim do século XIX, mais que dobraram os números de letrados no 

país entre 1895 e 1914, provocando assim uma reação em cadeia e alavancou o desenvolvimento editorial do país 

buscando atender justamente esse mercado em franca ascensão. (2014) 



102 
 

Sendo assim, a obra original de León Pomer, publicada em 1968222, foi inicialmente 

impressa em brochura de 20 cm x 14,5 cm, e contou em sua capa com uma pintura, sem autoria 

identificada, que representava um soldado paraguaio durante a batalha de Tuyutí (1866), 

pertencente ao Archivo General de la Nacion, na Argentina (Anexo A). A impressão da capa 

possui apenas três cores (branca e preta em um fundo rosado), sugerindo um custo reduzido de 

produção. Ela possui ainda 429 páginas com diversas tabelas, mas sem nenhuma imagem ao 

longo de todo o livro, tudo impresso em preto sob uma folha branca, contando ainda com 

pequenos apagamentos fruto de falhas de impressão e não da ação do tempo.  

O livro foi publicado por uma pequena editora independente argentina chamada Caldén, 

fixada em Buenos Aires e impresso pela gráfica Impresiones Schmidel, da mesma cidade, em 

outubro de 1968. A postura geral da editora, progressista e flexível, mas ao mesmo tempo 

alinhada entre certos limites ideológicos, reflete o posicionamento político de seu criador, assim 

como nos ajuda a compreender sua proximidade com a figura de Pomer. Afinidades que 

superam as relações editoriais e aproximam trajetórias, uma vez que os dois foram filiados por 

anos ao PCA e expulsos dele no início da década de 1960. Ambos aparecem novamente juntos 

na composição do corpo editorial da revista La Rosa Blindada, em 1964, tendo Mangieri como 

um dos diretores e fundadores, e Pomer como responsável pela seção de História do periódico, 

além de Óscar Diaz como diagramador, o mesmo que assina a diagramação da capa do livro de 

Pomer (KATCHADJIAN, 2007).  

Outro nome que se conecta a obra de Pomer e certamente faz parte desse universo das 

pequenas editoras de esquerda desconectadas do PCA, é o de Alberto Gurbanov (1923 – 1995), 

que é indicado na contracapa do livro como editor responsável. O dono da livraria Dante 

Allighieri, em Buenos Aires, e cofundador da editora Caldén, é também autor de um livro de 

contos intitulado La pelotita – Contos de la alienación, entre outros romances. Gurbanov faz 

parte ainda daquele grupo de intelectuais argentinos que acabou escolhendo o Brasil como 

refúgio, durante a violenta ditadura dos anos de 1970, na Argentina.223 

 
222 Cabe salientar a dificuldade em encontrar a 1° Edicão da obra no Brasil, sendo que, no momento da pesquisa, 

foram localizados somente 3 cópias a venda em território nacional através de sites de e-commerce. Disponíveis 

para consulta junto às grandes universidades do Estado de São Paulo, públicas e privadas, outras duas cópias, 

sendo uma delas junto a Biblioteca Florestan Fernandes da FFLCH-USP e aquela que foi efetivamente analisada, 

localizada à Biblioteca da FEA-USP, junto ao acervo doado pelo economista e professor Delfim Netto. 
223 Segundo a antropóloga Liliana Sanjurjo, entre 300 mil e 500 mil argentinos, sobretudo intelectuais e 

profissionais especializados, deixaram, legalmente ou não, o país durante os anos de 1970 e 1980 devido ao 

encrudescer do seu regime político ditatorial. Destes, 40% se mantiveram nos países limítrofes, enquanto os 
demais se espalharam sobretudo pela Europa, EUA, México e Israel. A facilidade de trânsito e de obtenção de 

vistos, assim como o intenso crescimento econômico e ampliação das universidades brasileiras no período, são 

os principais argumentos trazidos pela autora para justificar a escolha do país como destino do exílio de mais de 
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Desta forma, a publicação do livro pela Caldén está para além de uma dinâmica 

meramente comercial, mas é fruto de uma intensa troca intelectual entre indivíduos dentro de 

um grupo específico, que partilham experiências e interesses. Cabe salientar que, diferente das 

grandes editoras224, esse universo editorial independente argentino de meados dos anos de 1960 

trabalhava comumente com tiragens abaixo dos mil exemplares, e era dominado pela figura do 

livreiro que ao mesmo tempo publicava, vendia e servia como anfitrião de um determinado 

grupo de intelectuais que compartilhavam aquele ambiente (MANZONI, 2001). Esse sistema 

mais individualizado e intimista acabava fortalecendo laços de amizade e companheirismo, em 

um nível pessoal e concreto já que “todo intelectual organiza-se em torno de uma sensibilidade 

ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas igualmente determinantes” 

(COSTA, 2018, p.162). 

Observa-se ainda, ao tentar reconstituir as conexões sociais do autor no período de 

produção da obra, e que se fazem presentes empiricamente na própria materialidade do 

documento, o processo de aglutinação dos intelectuais que divergiram do posicionamento geral 

do PCA e do PSA durante as décadas de 1950 e 1960 e acabaram deles expulsos. Processo este 

que se deu através destas pequenas editoras e de suas revistas, como a La Rosa Blindada citada 

anteriormente. Esse crescimento de uma esquerda que não estava presa aos direcionamentos 

partidários, ampliou o leque de influências a que estes intelectuais estavam expostos, o que se 

reflete na penetração cada vez maior de nomes como Gramsci, Trotsky, Sartre e mesmo Mao 

Tse Tung, Ho Chi Minh, e sobretudo Che Guevara depois de sua experiência em Cuba 

(CELENTANO, 2012; KOHAN, 1999, 2005; MANZONI, 2001; JANELLO, 2013).  

Esses grupos dissidentes e cada vez mais numerosos e representativos, comumente 

definidos como “Nova Izquierda” na Argentina, ganharam ainda mais força a partir da 

experiência peronista a partir dos anos 1950, tanto enquanto governo quanto como oposição. A 

falta de representatividade dos antigos partidos, e dos intelectuais a eles ligados, junto a 

 
100 mil argentinos, principalmente em direção aos grandes centros de produção intelectual da região sul e sudeste. 

(2007) 
224 Mesmo que já existisse um mercado editorial relativamente desenvolvido na argentina do início do século XX, 

será nos anos de 1930 que essa indústria viverá sua chamada “era de ouro” com a intensificação da 

profissionalização de seus processos de produção e distribuição. Isso se deve aos efeitos da guerra civil espanhola 

que acabou por paralisar a impressão e edição dos livros na Espanha, além de levar ao exílio boa parte dos 

profissionais ligados a esse ofício que acabaram encontrando guarida em terras portenhas. Esse processo permitiu 

o desenvolvimento de grandes editoras na argentina como a “Losada”, “Sudamericana” e “Emecé”, todas com 

fortes vínculos com esse passado espanhol, e que trouxeram de lá toda uma gama de inovações técnicas e 

tecnológicas, ampliando suas atividades por toda América de língua espanhola nos anos seguintes (MORALES, 
2013; DIEGO, 2006). Além dessas grandes editoras privadas muito preocupadas com a edição e tradução dos 

clássicos europeus, outro esforço que merece destaque é o da EUDEBA e sua proposta de acessibilidade 

financeira ao livro (GOCIOL, 2010). 
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população, demonstradas pela onda eminentemente popular de apoio a Perón, aumentaram 

ainda mais o desgaste das velhas ortodoxias (ALTAMIRANO, 2010). Esse processo 

influenciou decididamente a argumentação desenvolvida pelo autor em sua obra, analisada na 

subseção seguinte desta pesquisa. 

Ainda quanto aos aspectos estruturais do livro, o texto de Pomer foi organizado em 13 

capítulos divididos em 81 subtítulos, que ocupam em sua maioria entre meia e cinco páginas, 

onde o autor optou por títulos provocativos e alegóricos, no sentido de que não possuem função 

explicativa, mas sim provocativa, insinuante ou metafórica, sempre com certo tom jornalístico 

e de denúncia, como: “La ditadura Perpetua”; “Lindas Palabras, feas maneras”; “Un amo de 

malas pulgas”. Encontramos também introdução, epílogo, bibliografia, quadros estatísticos e 

um índice analítico, assim como alguns dados editoriais no verso da folha de rosto.  

Ao fim da obra ainda é exposto de forma publicitária outros cinco títulos da editora, 

além do livro de Pomer, que fazem parte da coleção Procesos, dirigida por ele próprio e que 

teve continuidade até pelo menos meados dos anos de 1970. As obras são coleções de textos e 

documentos reunidos sobre nomes como Mitre225, Sarmiento, Urquiza226, além da Guerra do 

Chaco e Guerra do Paraguai, escritos por autores como Juan B. Alberdi, José Hernández227 e o 

próprio Domingos F. Sarmiento, entre outros, sem maiores detalhes sobre as edições. 

A publicação e organização de uma coleção sugere ainda que o autor, nos idos de 1960, 

já contava com um certo reconhecimento enquanto historiador dentro do grupo intelectual ao 

qual pertencia, o que já se colocava desde sua escolha como coordenador das publicações 

relacionadas a história da revista La Rosa Blindada, anos antes.  

As obras elencadas dentro dessa coleção apresentam ainda uma evidente 

compatibilidade ideológica e teórica com Pomer, o que certamente reforça sua posição na 

coordenação efetiva da coleção, já que dos 12 autores citados (as obras apresentam múltiplas 

autorias), somente quatro nomes não constam na bibliografia de seu trabalho sobre a Guerra do 

 
225 Mitre foi quem liderou a Argentina durante a Guerra do Paraguai, e fundou o jornal La Nácion, um periódico 

de grande circulação pela América Latina e de forte posicionamento liberal.  
226 Político e militar argentino (1801 – 1870) que exerceu a presidência do país entre 1854 e 1860, em meio a 

longas contendas com outros líderes locais pelo controle da região sempre com forte oposição da então província 
de Buenos Aires. 
227 Poeta, jornalista e político argentino (1834 – 1886) conhecido por defender princípios federalistas através de 

importantes obras para literatura argentina como El gaucho Martín Fierro e La vuelta de Martín Fierro.  
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Paraguai (Miguel N. Viola228, Francisco Seeber229, Evaristo Carriego230 e Juan Coronado231), 

ao mesmo tempo em que Alberdi, o autor mais referenciado na bibliografia de Pomer, assina 

três das cinco obras da coleção.  

Ao longo da obra, outro elemento que chama a atenção é a forma como as citações são 

feitas no corpo do texto, colocando-se entre parênteses o número da obra segundo a lista 

bibliográfica do autor, seguido pela página em que a referência se encontra na própria obra, ou 

documento citado. Esse modelo não parece seguir qualquer norma formal de organização, já 

que ao analisarmos outras obras publicadas pela editora no mesmo período, como Proceso A 

La Guerra Del Paraguay (1968) de Guido Spano, ou Introduccion a la filosofia de Hegel 

(1969), de Jean Hippolyte232, estas seguem padrões de citação próprios e distintos entre si, mas 

também diferentes daquele proposto por Pomer. Mesmo José Maria Rosa, em sua obra La 

Guerra del Paraguay y las Montoneras argentinas (1964), publicado pela editora madrilenha 

com sede em Buenos Aires, Hyspamerica, não segue nem proximamente o padrão de citação 

proposto por León.  

Essa desregulação, ou falta de normatização reforça o caráter ensaístico da obra do 

autor, e sua distância de qualquer regulação acadêmica. Embora seja necessário um estudo mais 

profundo sobre o estabelecimento dessas normas na Argentina, é certo que o processo de 

profissionalização da disciplina histórica nesse país, segundo Fernando Devoto e Nora Pagano 

(2013), que se deu de forma gradual e irregular desde o fim do século XIX. Ele foi ainda 

marcado por intensas disputas de legitimidade entre grupos intelectuais com posturas 

ideológicas contrastantes, sendo egressos do universo universitário ou não, já que a própria 

ocupação desses espaços também passava – se é que algum dia deixou de fazê-lo - por critérios 

identitários e ideológicos.  

O próprio revisionismo, mesmo que por princípio negue valor a produção acadêmica, 

paulatinamente também galgou seu espaço institucional a partir de meados dos anos de 1940. 

No caso específico de Pomer, ainda há que pesar a ausência dessa formação acadêmica até os 

anos de 1968, quando sua obra é publicada, mesmo que a própria UBA (Universidad de Buenos 

 
228 Jornalista e político argentino (1830 – 1890) ferrenho opositor de Mitre e da Guerra do Paraguai. 
229 Militar e político argentino (1841 – 1913) de inspiração liberal, foi ainda capitão durante a Guerra do Paraguai 

e Prefeito de Buenos Aires. Na última década do século XIX empreendeu um significativo trabalho estatístico 

sobre as condições econômicas e sociais de alguns países da América do Sul.  
230 Jornalista e político argentino (1828 – 1901), opositor aberto de Urquiza, fundou diversos jornais por toda a 

Argentina, sofrendo perseguições e prisões. 
231 Funcionário administrativo de Rosas e Urquiza, publicou diversos documentos oficiais e textos jurídicos, além 

de duras e polêmicas críticas a Urquiza e a interferência inglesa na região, ainda no século XIX. 
232 Filósofo francês da primeira metade do século XX, publicado pela Caldén sob a direção de Oscar Del Barco. 
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Aires) já possuísse uma faculdade de Filosofia e Letras desde 1888 e uma seção dedicada a 

estudos históricos desde pelo menos a primeira década do século XX. Dessa forma, é claro que 

o que se faz mais marcante em sua obra é justamente sua trajetória junto a intelectualidade de 

esquerda, em grande parte distante do universo institucionalizado, e suas atividades 

profissionais ligadas a imprensa militante. Isso certamente nos permite entender o apelo quase 

jornalístico de seus títulos e essa falta de rigor na organização das suas fontes.233  

Sobre a bibliografia, se faz necessária uma análise mais criteriosa, já que além de indicar 

muito sobre as escolhas ideológicas e metodológicas do autor, ela nos oferece um vislumbre 

dos bastidores da produção da obra, no sentido de que além de simplesmente registrar fontes 

ela ilustra o esforço do intelectual em estruturar uma base de legitimidade cientifica ao seu 

trabalho. Os tipos de documentos, suas localizações, a escolha dos autores, sua predominância 

ou exiguidade, entre tantas outras observações possíveis, oferecem interessantes indicativos dos 

caminhos da pesquisa e das escolhas e compromissos do autor, nos aproximando minimamente 

do universo de criação da obra. 

Essa bibliografia, localizada entre as páginas 387 e 399, referência 193 títulos, 

misturando fontes documentais, livros e periódicos. A organização deste material não segue 

critérios alfabéticos ou cronológicos, mas é feita de acordo com a ordem em que é citado no 

texto. São apresentadas 41 referências a documentos isolados ou agrupados em tomos e 

coleções em espanhol, mais uma em português234 e outra em inglês235. Além disso, é citado um 

diário pessoal236 em português e oito periódicos (cinco em língua espanhola e três em língua 

portuguesa). A escassez de documentação em outro idioma, que não o nativo do autor, se repete 

quanto ao referenciamento bibliográfico, onde apenas quatro obras são escritas em língua 

 
233 Na edição brasileira de sua obra (1980), embora tenham sido acrescidas algumas notas de rodapé explicativas, 

o autor manteve seu sistema de citação. A edição brasileira conta ainda com um sistema de referenciamento para 

notas de rodapé usando asteriscos e não números, como na edição original, marcando mais uma vez uma 

preocupação editorial maior com seu discurso do que com algum pretenso rigor acadêmico, embora já se perceba 
nesta edição notas explicativas ao fim dos capítulos. Já na edição argentina de 2008, publicado pela Ediciones 

Colihue, o trabalho sofreu uma substancial revisão do ponto de vista das normas acadêmicas. As notas de rodapé 

são mais abundantes e seguem os padrões de citação contemporâneos, assim como as tabelas e quadros passam a 

trazer as indicações de suas fontes, o que condiz, de certa forma, com o processo de academização do próprio 

autor ao longo da sua vida e ao mesmo tempo as pretensões mais mercadológicas e menos militantes da editora. 
234 O documento foi identificado como: “66 PUBLICACION OFICIAL: Fallas do Throno 1823-1872, 

Typographia Nacional, Rio de Janeiro, 1972.” [reprodução exata da obra], sem qualquer referência a sua 

localização. 
235 O documento foi identificado como: “53 PUBLICACION OFICIAL: Respecting hostilites in the River Plate, 

Londres, 1865, Printed by Harrison and sons” [reprodução exata da obra], sem qualquer referência a sua 

localização. 
236 O documento foi identificado como: “158 ORLEANS GASTON DE: Diário da Campanha do Paraguay, 

Typographia Nacional, Rio de Janeiro, 1870.” [reprodução exata da obra], sem qualquer referência a sua 

localização. 
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inglesa, sendo que uma delas foi publicada em Buenos Aires. Já no caso do português, são 

citados apenas três livros, publicados no Rio de Janeiro entre 1890 e 1926 sobre o Barão de 

Mauá e as finanças do império em 1867 e 1889. Curiosamente, o único autor brasileiro 

contemporâneo a Pomer citado foi Caio Prado Jr, com seu História Econômica do Brasil, mas 

em uma edição argentina de 1960, em espanhol.  

Ao comparar a bibliografia de uma obra semelhante a de Pomer, quanto a temporalidade 

de produção, ao tema e a postura revisionista, Las montoneras Argentinas, de José María Rosa, 

publicado originalmente também em Buenos Aires, em 1964237, percebemos imediatamente a 

presença das mesmas fontes, sobretudo aquelas referentes aos arquivos de Bartolomeu Mitre, 

além da referência aos textos de Alberdi, extensivamente usados por Pomer. Entretanto, Rosa 

parece ter tido acesso a mais obras e documentos em português, ao mesmo tempo em que não 

cita nenhum em inglês. Rosa ainda, em seu prefácio a primeira edição, esclarece que seu 

trabalho não incluía, embora o autor reconhecesse a importância, a visita a arquivos fora da 

Argentina, mas que o mesmo contou com apoio de outros intelectuais paraguaios e uruguaios 

(ROSA, 1985).   

Ele parece ocorrer com o livro de Pomer, que para além de possíveis dificuldades 

linguísticas, assim como admite Rosa, trata-se de um trabalho desenvolvido a partir de um único 

ponto, a capital argentina. Mais de 90% das obras citadas em sua bibliografia são edições 

publicadas nesta localidade, e os documentos também, em sua maioria, são aqueles que ali 

estavam disponíveis em arquivos como o Archivo Geral de la Nacion. As exceções são tão 

pouco representativas que indicam possivelmente acesso a acervos privados, e não uma viagem 

de pesquisa, que certamente inundaria seu referencial bibliográfico de fontes condizentes com 

essa experiência. Esse caráter fundamentalmente local das duas publicações acaba por marcar 

um importante limite em seus esforços interpretativos, o que certamente não esgotou o 

entusiasmo de Pomer quanto a crítica à história institucional argentina, ao liberalismo e ao 

imperialismo inglês.  

Outro aspecto interessante das referências presentes no livro de Pomer é a significativa 

presença de estudos econômicos da região do Prata ou da Europa do período da Guerra. 

Buscando algumas palavras chave nos títulos das obras, como: dívida, moeda, bancos, capital, 

capitalismo, finanças, economia e comércio; foi possível identificar 30 obras com análises de 

viés econômico, das 144 citadas pelo autor. Usando técnica semelhante, foram identificadas 11 

 
237 A historiadora argentina Victória Baratta salienta que na Argentina “las dos visiones más difundidas de esta 

corriente fueron las de José María Rosa y León Pomer.” (2013, p.104), marcando assim a relevância do autor 

dentro do país. 
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obras que tratam sobre o imperialismo ou o controle britânico da região, e outras 11 

especificamente sobre a Guerra do Paraguai.  

Essa preponderância dos estudos econômicos perpassa todo o texto de Pomer e fica 

evidente mais uma vez pela análise dos quadros distribuídos pelo livro, sendo que todos os 33 

demonstram dados econômicos sobre os envolvidos e sobre a Guerra, sendo que 17 deles 

versam especificamente sobre o imperialismo britânico. De todos esses quadros ainda, somente 

quatro se referem a análise direta de documentos, sendo os demais retirados de outros livros, 

com destaque para as obras do advogado, historiador e político uruguaio Eduardo Acevedo 

Vásquez238 (1857 – 1948) que inspirou seis destes quadros.  

A predileção economicista do autor acaba sendo aquilo que distingue a obra de Pomer 

de outros revisionistas do período, como Rosa, e se torna o carro chefe de seu trabalho e 

trajetória intelectual. Nessa obra específica ainda observamos uma certa carência de fontes e 

profundas limitações regionais em sua pesquisa, além do uso extensivo de fontes secundárias, 

somado a uma linguagem exagerada, marcada pelo tom de revolta e denúncia, o que visaria 

tornar a leitura atraente e dinâmica, mas a tornaria distante do trabalho de historiador 

profissional, numa acepção cientifica do termo. Esse suposto “amadorismo” não reduz a 

importância e o impacto da obra de Pomer sobre o conhecimento estabelecido sobre a Guerra 

do Paraguai, tanto na Argentina quanto no Brasil, mas certamente é um aspecto importante para 

a análise da estrutura argumentativa presente na obra.  

Dessa forma, devemos ter certo cuidado quando buscamos classificar um autor com uma 

trajetória como essa, como um historiador de orientação marxista, trotskista ou maoísta, já que 

não parece claro para o Pomer dos anos de 1960, sequer os limites entre jornalista e historiador 

ou entre engajamento político e produção historiográfica. Sua apreciação positiva de Marx é 

evidente, mas será suficiente profunda e rigorosa para classificá-lo como um historiador 

marxista? Nos parece certo esforço teleológico, no sentido de enquadrar o Pomer pós anos de 

1980 ao jovem autor dos anos de 1960. 

 Outro elemento que acaba por reforçar o caráter um tanto eclético do ponto de vista 

ideológico, que caracteriza a obra de Pomer no recorte aqui estudado, é a forte presença de Juan 

Batista Alberdi em seu texto, sendo referenciado seis vezes em sua bibliografia. O fato dele ser 

o autor que mais aparece no texto de Pomer se deve sobretudo pela acidez com que Alberdi 

 
238 Vásquez ocupou cargos de Ministro da Industria e a direção do Banco de la Republica Oriental e da 
Universidad de la Nacion. Ele é ainda, segundo Sordi (2009), um dos principais responsáveis pela construção e 

difusão da imagem heroica de José Artigas dentro da historiografia uruguaia de meados do século XX, sendo 

marcado por uma análise extremamente nacionalista e ufanista.  



109 
 

tratou a Guerra do Paraguai durante seu desenvolvimento, mas também por este compartilhar 

um certo desprezo por Mitre, que como veremos no subcapítulo seguinte, ocupa boa parte do 

esforço argumentativo de Pomer. Ao mesmo tempo, Marx e Engels são referenciados na 

bibliografia somente quatro vezes e Lênin apenas uma vez e, embora tenham seus nomes 

citados fundamentalmente nos capítulos introdutórios, seus conceitos fundamentais de “mais-

valia”, “luta de classes”, “modo de produção”, ou mesmo o termo “materialismo histórico”, não 

são desenvolvidos. Deve-se se considerar o termo “imperialismo”, que é largamente explorado 

na obra, uma exceção, embora o autor não tenha feito um grande esforço para filiá-lo 

especificamente a leitura leninista239.  

O mesmo se repete ao analisarmos os demais nomes referenciados em sua bibliografia, 

que mistura autores de diversas nacionalidades, mas com uma preponderância de argentinos na 

ordem de 2/1. Contudo, entre todos estes, somente alguns poucos conclusivamente oriundos ou 

pertencentes ao universo político/intelectual dos comunistas e socialistas latino americanos, 

como Rodolpho Puiggrós, Caio Prado Jr, Oscar Creydt, Franz Mehring240 e Andrés Allende241. 

Tudo isso coloca em perspectiva qualquer sumária definição de Pomer, ao menos no tocante a 

esta obra específica, como um autor marxista, estando ele na verdade mais ajustado na definição 

de revisionismo proposta por Devoto (2013), através da qual o movimento é entendido 

essencialmente como um esforço não acadêmico, e de forte cunho político, que questionava a 

historiografia oficial e, portanto, não necessariamente filiado a Marx ou aos marxistas. Sendo 

assim, embora Pomer possua uma trajetória alinhada com a militância e intelectualidade de 

esquerda argentina, e incorpore elementos de um marxismo “vulgar”242, toda estrutura 

organizativa, argumentativa e documental da obra o coloca mais próximo da disputa entre as 

ideologias nacionalistas e as liberais, típicas do universo historiográfico argentino da primeira 

metade do século XX. 

 
239 Na concepção de imperialismo proposta por Lênin, em linhas gerais, ele parte da premissa de que o 

Imperialismo desenvolvido nas décadas finais do século XIX, consiste em uma nova fase do capitalismo, baseado 
no conceito de monopólio e no desenvolvimento do capital financeiro e da exportação de capitais por todo o 

mundo (TRASPADINI, BUENO, 2014). Pomer embora o cite em sua bibliografia, parece possuir uma apreciação 

mais simplista do conceito, uma vez que não problematiza nenhum dos elementos elencados acima, tratando o 

imperialismo muito mais como uma certa política de governo baseada na imposição de supremacia política e 

econômica de uma nação desenvolvida a outros países, numa dinâmica de Estado x Estado. 
240 Jornalista e político alemão (1846 – 1919) de orientação marxista que teve ativa participação política em seu 

país junto a Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, fundando a Liga Espartaquista Marxista de Esquerda. 
241 Sociólogo e militante de esquerda chileno nascido em 1943, foi um dos principais líderes do MIR (Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria) que lutou contra a ditadura chilena até o início dos anos de 1990. 
242 Hobsbawn, ao discutir a difusão do marxismo pelo mundo e suas apropriações, usa o termo “marxismo vulgar” 

para definir um certo tipo de compreensão do pensamento marxiano que acaba por isolar ou sobrevalorizar algum 
de seus elementos teóricos. O autor ainda salienta como sinal inequívoco dessa apropriação parcial de Marx, as 

interpretações economicistas da história onde “o fator econômico é fundamental do qual dependem os demais” 

(1998, pg. 160). 
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Nas edições seguintes da obra de Pomer, alguns capítulos foram ligeiramente revisados 

para inserir discussões sobre “acúmulo primitivo de capital” e “sociedade de classes”, entre 

outros, reforçando o instrumental teórico marxista que aparecia eventualmente pela obra, o que 

certamente condiz com o processo de academização do próprio autor a partir dos anos de 1970. 

Nem mesmo a bibliografia se manteve como a original, sendo que a edição brasileira da obra, 

de 1980, já conta com a inserção de dois novos títulos aos referenciais bibliográficos, sendo 

um deles do historiador “paraguainista” norte-americano Richard Alan White243 (1944 - 2016), 

e o outro, um texto escrito no século XIX por um militar e naturalista espanhol, Felix de 

Azara244 (1742 - 1821). Ambos foram citados poucas vezes por Pomer nos capítulos iniciais, 

para reforçar argumentos já defendidos em edições anteriores, referentes ao papel da erva mate 

na região e as condições de trabalho dos nativos. 

Esse processo de reedição do texto original não devidamente anunciado ao leitor de 

suas edições subsequentes, certamente produziu um efeito anacrônico na percepção do caráter 

da obra e do autor dos anos de 1960, o que para efeito do estudo do fenômeno revisionista do 

período, diminui seu valor enquanto documento, levando a importante busca pela primeira 

edição, ou então de outros caminhos metodológicos. É assustador imaginar quantas vezes essa 

mesma postura se repete quando estudamos autores anteriores às últimas décadas do século 

XX, quando não se podia contar com qualquer padronização editorial ou acadêmica – se é que 

hoje podemos - que indicasse possíveis alterações significativas no conteúdo da obra em suas 

novas edições, se constituindo em um importante ponto de atenção para todo aquele que faz 

uso do livro enquanto documento, ou do autor como objeto de análise. 

 

3.2 – O Discurso 

 

 Para além da análise da materialidade da obra e de sua bibliografia, e o quanto isso nos 

revela sobre sua própria produção e os vínculos pessoais e ideológicos a que o autor estava 

submetido, a forma como esse se articula, ou desenvolve sua retórica é também um rico 

 
243 A obra citada La politica econômica del paraguay popular (1810-1840) se trata de um artigo publicado na 

revista da Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción em 1975, e que virou livro em 1978. O texto defende 

o caráter revolucionário popular do governo de Francia no Paraguay, a tal ponto que o jornalista paraguaio Ricardo 

Caballero Aquino em homenagem póstuma ao autor, alega que esse “creyó haber descubierto en el Dr. Francia a 

un revolucionario socialista que ya se encontraba en el poder cuando Marx apenas estaba naciendo”. (texto 

disponível em: < http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/richard-alan-white-militante-y-

baby-boomer-1501927.html>, acessado em 04/19) 
244 A obra citada, Descripción e historia del Paraguay y del Rio da Plata, foi desenvolvida pelo autor durante 

visita ao Paraguai ainda sobre domínio espanhol, e além de descrever o universo natural da região, também 

contempla suas apreciações sobre os diversos indivíduos que ali habitavam, nativos ou não.  
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elemento para compreender melhor as pressões que o campo intelectual a que ele está 

submetido, impõe à sua produção. 

 

O historiador é sempre de um tempo aquele em que o acaso o fez nascer e do 

qual ele abraça, as vezes sem o saber, as curiosidades, as inclinações, os 
pressupostos, em suma, a ‘ideologia’ dominante, e mesmo quando se opõe ele 

ainda se determina por referências aos postulados de sua época (REMOND, 

2003, p. 13)  
 

Como vimos na sessão anterior, Pomer estava pessoalmente ligado a uma série de 

indivíduos e grupos com interesses em comum e, sobretudo, certa coerência ideológica, dentro 

do universo intelectual maior das esquerdas argentinas. Isso certamente acaba por impor certos 

limites, entre os quais o autor pôde caminhar em seu esforço interpretativo a fim de não 

contrariar os pressupostos gerais do grupo e perder todo capital científico245 já acumulado 

dentro daquele grupo social, e ao mesmo tempo buscar sim uma ampliação dessa legitimidade 

junto ao campo intelectual ao qual pertencia. Ou, como chama a atenção Bourdieu, “a estrutura 

de distribuição do capital científico está na base das transformações do campo científico e se 

manifesta por intermédio das estratégias de conservação ou de subversão da estrutura que ele 

mesmo produz” (1983, p. 13). 

Essa relação simbiótica entre grupo e discurso é o que mantem Pomer atrelado ao 

mesmo tempo a certa tradição de um revisionismo antiacadêmico e nacionalista, mas sem se 

descuidar em manter seu olhar economicista, certamente mais à esquerda do que outras críticas 

antiliberais e anti-mitristas, e certamente mais afinado com seus círculos sociais e profissionais. 

Sendo assim, optou-se aqui por uma análise sistemática dos principais elementos 

argumentativos e interpretativos do autor, para que ao cruzá-los com os elementos contextuais 

de sua produção, possamos avançar na compreensão do autor, da sua obra e sobretudo do 

revisionismo que ele representa. Para tanto, não podemos jamais perder o foco sobre as 

discussões em que o autor estava invariavelmente imerso, para podermos:  

 

começar assim a ver não apenas que argumentos apresentavam, mas também 

as questões que formulavam e tentavam responder, e em que medida 
aceitavam e endossavam, ou contestavam e repeliam, ou as vezes até 

 
245 Essa legitimidade diante do grupo social é o que Bordieu chama de “capital científico”, que é entendido como 

"o grau de reconhecimento pelos pares e a extensão do ciclo de credibilidade dos investigadores" (AVÍLA, 1997, 

p.20) e que pode – e certamente há certa expectativa de que assim aconteça - ser convertido em recompensas 
concretas, ou em outras palavras, "a autoridade científica é uma espécie particular de capital que pode ser 

acumulado, transmitido e, em determinadas condições, pode mesmo ser reconvertido noutras espécies de capital" 

(BOURDIEU, 1983, p. 93) 
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ignoravam (de forma polêmica), as idéias e convenções então predominantes 

no debate público (SKINNER, 1996, p.13) 

 

 

3.2.1 – O marxismo/economicismo 

 

 A edição original se inicia por um prólogo de sete páginas, escrito pelo autor, no qual 

são apresentados como motivos para composição da obra: a crítica à historiografia tradicional 

argentina, chamada de liberal, e o resgate da história do conflito sob o olhar econômico, “porque 

allí están las claves de la verdad más íntima” (POMER, 1968, p.7). Esse trecho do livro é muito 

importante por condensar boa parte do referencial teórico do autor, já que ao longo da obra a 

narrativa se concentra no encadeamento de eventos e sua crítica efusiva. As escolhas 

argumentativas e teóricas do autor o inscrevem naquilo que Hobsbawn (1998) define como uma 

variante comum do “marxismo vulgar” típico de meados do século XX, o modelo econômico-

determinista, para o qual os fatores econômicos se sobrepõem a qualquer outro aspecto da 

análise e determinam incondicionalmente e mecanicamente o desenvolvimento da história. 

A maioria absoluta das referências a Marx, Engels ou Lênin, seja diretamente ou pelo 

uso dos jargões e de parte do instrumental teórico do universo marxista, se concentra entre o 

prologo e o primeiro capítulo, onde ele discute a posição econômica hegemônica e predatória 

da Inglaterra no século XIX. É nesse trecho onde o autor busca demonstrar erudição dentro do 

universo teórico ao qual pertencia, em um esforço de apresentação do trabalho e também de 

afirmação dentro de um determinado recorte teórico e ideológico.  

Mesmo que a estrutura geral da obra pouco reflita alguns conceitos fundamentais do 

marxismo, como classe ou dialética, essa nota inicial tenta estabelecer, em alguma medida, 

parte de suas premissas, o inscrevendo assim em um grupo e o apresentando 

ideologicamente.246 

 Devemos considerar ainda que o centro das discussões entre a maior parte da 

intelectualidade dita socialista e/ou comunista, estava distante da discussão proposta por Pomer. 

Segundo Devoto e Pagano (2013), o debate central entre estes intelectuais, que se arrastava 

desde os anos de 1940247, se deu em torno do que o historiador argentino Carlos Assadourian 

chamou de “encrucijada latinoamericana", que consiste na discussão sobre a oposição entre 

 
246 Nas edições seguintes, iniciadas a partir dos anos de 1980, esta nota é substituída por apresentações mais 
concisas escritas pelo autor ou por terceiros. 
247 Segundo os autores, a discussão sobre a herança feudal da América colonial voltou a ganhar força durante a 

década de 1960, com nomes como Rodolfo Puiggrós e André Gunder Frank. 
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Capitalismo versus Feudalismo referente a colonização europeia da América e os modelos 

revolucionários desejáveis a partir dessa definição, influenciados claramente pelo sucesso da 

Revolução Cubana. Lowy (1999), por sua vez, chama a atenção para o crescimento dos 

movimentos de esquerda mais radicais durante a década de 1960, que levaram a importantes 

discussões sobre a legitimidade da revolução e da luta armada contra os regimes autoritários 

que se espalhavam pela América Latina.  

Dessa forma, podemos observar que mesmo anunciando certa filiação ideológica ao 

marxismo, a própria proposta temática de Pomer destoa do universo de discussões que 

dominavam a intelectualidade socialista e comunista no período. Ao observarmos sua trajetória 

junto a editora Caldén, onde foi responsável pela direção de coleções, ou suas publicações junto 

as revistas das quais participou, vemos que elas nunca o aproximaram das discussões 

hegemônicas dentro do partido. Embora ele tenha sido militante comunista por boa parte da 

vida e abertamente anti-imperialista, sua produção intelectual só se torna coerente com seu 

contexto de produção, e com a posição ocupada por ele junto ao campo intelectual do qual fazia 

parte, se ampliarmos o universo intelectual do autor para além do universo partidário e 

buscarmos outras possíveis caminhos e conexões com sua obra.  

Se sairmos do universo partidário e optarmos por reduzir o foco de analise às discussões 

argentinas sobre a Guerra, desenvolvidas dentro das esquerdas no período, outros dois autores 

merecem ser destacados: o primeiro deles, José Maria Rosa, já apresentado na sessão anterior, 

e que embora também seja qualificado como revisionista, não buscou nenhuma filiação ao 

marxismo; já o segundo é Milcíades Peña que, abertamente filiado ao trotskismo, também 

propôs uma releitura da Guerra, essa sim metodologicamente mais próxima do marxismo. 

Ambos, assim como Pomer, mantém o imperialismo como ponto focal de seus trabalhos, 

fazendo do capitalismo britânico o grande agente do processo, mas diferem quanto aos seus 

caminhos argumentativos. Enquanto Rosas demostra uma preocupação maior em atacar os 

alicerces da historiografia liberal, assim como Pomer; Peña está mais preocupado em 

compreender a Guerra enquanto parte do processo de aprofundamento do capitalismo na 

Argentina e na região do Prata (MOREIRA, QUINTEROS, 2016). É claro que ao analisarmos 

estas obras, perceberemos que elas compartilham diversos pontos de contato, como já se 

esperaria, uma vez que nascem de um mesmo contexto revisionista dentro das esquerdas 

argentinas e no mesmo período, mas é justamente na sutileza das suas diferenças que os 

múltiplos revisionismos existentes e em disputa se revelam, e é este rico universos que as 

generalizações acabam por ocultar. 
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3.2.2 – Civilização versus Barbárie248 

 

 Antes de discutir propriamente o conflito do Prata, Pomer se preocupa em conduzir o 

leitor em suas primeiras cem páginas, por uma extensa ambientação em relação aos países 

envolvidos, e nas quais o autor salienta os aspectos históricos, econômicos, políticos e sociais 

que melhor reforçam sua linha argumentativa. Dentre as tópicas, ele se concentra na oposição 

entre o modelo paraguaio de desenvolvimento autônomo e o modelo subserviente, e dependente 

do capital britânico, dos demais envolvidos.  

A forma como a Inglaterra é representada na obra de Pomer já se define pelo seu 

primeiro subtítulo: “Comienzo com Piratas” (p.17), deixando claro o tom da sua argumentação, 

que se prolonga por todo o texto:  

 

no lo era indiferente nada de lo que pasara en cualquier sítio de la tirerra, sobre 
toso si ello implicaba alguna limitación a su sed de mercados, de materias 

primas y de alimentos (...) a veces  no hacía falta disparar siquiera unos pocos 

tiros: ya antes de Quevedo los mercaderes britânicos sabían qué poderoso 
caballero es Don Dinero (p.33) 
 

 

A força militar, e sobretudo a rede de empréstimos privados e estatais, assim como o 

apoio político oferecido de forma estratégica, garantiram na visão do autor uma longa trajetória 

de dominação dos países da América do Sul, cada um com suas peculiaridades, mas 

profundamente enredados na dependência do capital britânico.  

Durante o capítulo intitulado “Insólito Paraguay”, o autor resume a história do país 

desde o início da ocupação espanhola até as vésperas do conflito. Ele divide 38 páginas em 14 

subtítulos, onde os autores mais citados são Efraim Cardozo, Oscar Creydt, Juan Batista 

Alberdi, John Lynch249, Atilio Garcia Mellid e Horton Box Pelhan250. Entre eles, o mais 

 
248 O termo Barbárie, para além das controvérsias que o cercam, é usado aqui como referência ao próprio texto de 

Pomer, já que ele o usa de forma recorrente ao se referir a tentativa dos países da Tríplice Aliança de desqualificar 

o país guarani. No capitulo La Cruzada para “Libertar” al Paraguay, por exemplo, o autor destaca os trechos 

dos discursos de Bartoloméu Mitre e Sarmiento junto a imprensa platina, onde o Paraguai é tratado como bárbaro 

pela ausência de democracia e de uma postura econômica mais liberal. Por vezes, Pomer usa ainda o termo de 

forma sarcástica, uma vez que o Paraguai que é apresentado em seu livro se trata do país mais desenvolvido do 

cone sul da América em múltiplos aspectos, enquanto aqueles que o detratam vivem as voltas com a escravidão, 

miséria, guerra civil e a submissão incondicional a Inglaterra. 
249 Historiador britânico (1927 – 2018) e professor de História da América Latina na Universidade de Londres, 

onde concluiu seu doutorado em 1955 e, a partir de então, publicou diversos títulos sobre a administração colonial 

espanhola na América e que foram traduzidos e publicados em Buenos Aires pela editora universitária da UBA 
(EUDEBA) ao longo dos anos de 1960. 
250 Historiador Britânico (1898 – 1937), formado nos EUA, publicou em 1930, The Origins of the Paraguayan 

War que foi traduzido e publicado na Argentina pela editora Nizza nos anos de 1960. Essa editora foi criada por 
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destacado é o paraguaio Oscar Creydt, em obra publicada em 1963, que praticamente baliza 

todo o esforço argumentativo de Pomer e ajuda na construção dos elementos centrais de sua 

argumentação, que é o desenvolvimento singular do Paraguai em relação aos outros países 

platinos, o apoio popular aos primeiros líderes pós independência e o caráter 

desenvolvimentista e anti-imperialista destes governos. Junto a Efraim Cardozo, Creydt, 

mesmo sendo o precursor de uma história de orientação marxista em seu país, é um importante 

expoente de um esforço maior de revisão historiográfica promovida dentro do Paraguai desde 

o que se convencionou chamar de “geração de 900”, que se opunha a historiografia oficial em 

relação ao heroísmo ou vilania dos López (BREZZO, 2009). O lado dessa disputa que 

preconizava o Solano heroico, acabou extrapolando o universo historiográfico a partir golpe de 

1936, e foi constantemente reforçado pela ditadura de Stroessner, assumindo os contornos de 

uma política de estado hegemônica no país até o fim dos anos de 1980, já que nas palavras de 

Fernandes: “o discurso histórico lopizta é a base para a política paraguaia. Ele legitima os golpes 

e a construção de um Estado forte, intervencionista e constantemente preocupado com as 

intervenções externas” (2006, p. 09). 

 Autores como Quinteros e Moreira (2016), ao sistematizar esse esforço revisionista 

paraguaio, o dividiram em três importantes momentos. O primeiro deles a partir de O´Leary, já 

na virada do século XX, seguido por nomes como Juan Natalicio Gonzalez, que levou essa 

discussão para além das fronteiras paraguaias e, por fim, o que eles classificaram como 

“revisionismo regional”, quando autores argentinos, entre eles Pomer, se apropriam de 

elementos desse revisionismo paraguaio em suas próprias análises.  

Ainda sobre O´Leary, um dos precursores desse revisionismo lopizta no Paraguai, e que 

acabou por construir as bases históricas para um discurso patriótico que legitimava o regime de 

Stroessner (NICKSON, 2010), ele foi também uma peça importante no desenvolvimento do 

pensamento de Pomer. Segundo o autor, em entrevista ao prof. Dr. Mario Maestri (2011), foi 

O´Leary que despertou seu interesse inicial pela temática da Guerra durante um encontro 

pessoal entre os dois, anos antes da obra, sendo importante para seu desenvolvimento.251 

Mesmo que abertamente inspirado em O´Leary, é importante salientar que a obra de Pomer, 

 
Julio Cesar Chaves em Assunção nos anos de 1950, e foi dedicada a produções sobre a história paraguaia, 

sobretudo aquela de cunho nacionalista e antiliberal. 
251 O autor paraguaio havia desenvolvido um longo debate público com Cecílio Baéz, através da imprensa 
paraguaia no início do século XX (El Civico X La Patria), defendendo os princípios desse lopizmo que se tornaria 

paulatinamente, nos anos seguintes, o discurso oficial do Estado paraguaio durante a ditadura de Stroessner 

(FERNANDES, 2006)  



116 
 

embora empreste o ódio a Mitre do autor paraguaio, vai além desse quando relaciona a Guerra 

à interferência britânica (MAESTRI, 2013). 

 Dessa forma, esse capítulo é fundamental para o desenvolvimento discursivo de Pomer, 

uma vez que ele cria as bases para suas argumentações posteriores, centrado principalmente em 

produções historiográficas que partilham em algum nível dos mesmos pressupostos do autor, 

como nos casos Lynch, Atilio e Pelhan, extensivamente usados no texto para justificar o suposto 

interesse britânico na destruição do Paraguai, que despontava como alternativa ao “servilismo 

liberal” típico da região do Prata.  

Em um “subenredo”, ele ainda ressalta constantemente uma importante oposição entre 

a democracia liberal elitista portenha e uma ditadura com “forte respaldo popular” existente no 

Paraguai. Isso teria feito de Don Gaspar Francia, nas palavras do autor, “un jefe de pueblos en 

la más noble ascepción de la palabra” (p. 53), oferecendo assim uma contraposição a visão 

negativa dos líderes paraguaios já cristalizada na historiografia oficial argentina, que primava 

pela democracia como elemento fundamental de civilidade, e assim colocava os ditadores 

paraguaios entre os vilões de suas epopeias nacionais. Não seria leviano esperarmos que um 

homem  que manteve fortes ligações com o Partido Comunista Argentino, de forte orientação 

stalinista, e que há pouco tinha vivido o impacto da Revolução Cubana, fosse complacente com 

a ditadura paraguaia, e que tenha buscado ali, de forma quase anacrônica ou teleológica, as 

origens desse movimento anticapitalista e anti-imperialista correntes na América do Sul dos 

anos de 1960, afinal: “os homens buscam no passado responder problemas de seu presente: 

assim nenhum discurso histórico é simplesmente ‘ars gratia artis’” (FORASTIERI, 2001) 

 No capítulo dedicado ao Brasil, intitulado “Brasil a los Brasileños?”, feito 

propositalmente em forma de pergunta, uma vez que busca salientar a distância entre as classes 

dirigentes e a população, o autor divide 18 páginas em sete subcapítulos, faz uso de somente 

um autor brasileiro - Caio Prado Jr -, e mantêm o olhar sobre a escravidão e a dependência 

econômica para a Inglaterra. O espaço menor dedicado ao Brasil não se deve somente a carência 

de fontes, explícita em sua bibliografia, mas é condizente com um enfoque importante de seu 

trabalho que é o ataque a historiografia argentina dita oficial. O Brasil somente volta a figurar 

em sua linha argumentativa quando ele busca ressaltar o heroísmo e o drama do povo paraguaio 

diante da selvageria de Gastão de Orleans, o conde D´Eu, na fase final do conflito. 

O autor dedica pelo menos quatro capítulos à história argentina pré-guerra, compondo 

mais de 150 páginas, evocando a maior parte de sua bibliografia e centrando seu discurso no 

ataque ao liberalismo portenho e seus heróis, em especial Mitre. O autor associa a subserviência 
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da burguesia local a líderes inaptos e comprometidos com os ideais liberais e com o dinheiro 

britânico, toda gama de atrasos sociais e econômicos do país.  

 

Así, es gran desatino admitir que representan la ‘civilización’ el Brasil 

monárquico y esclavista, la Argentina en que Mitre ejerce el terrorismo contra 
el Pueblo y el Uruguay de Venacio Flores, caudillo enancado em Mitre y el 

Brasil. Y el admitir que el Paraguay de López es ‘barbarie’ porque carece de 

formas democráticas, comerciantes extranjeros. (POMER, 1968, p. 8) 

 

Essa desconstrução da civilidade dos membros da Tríplice Aliança e do heroísmo de 

Bartolomeu Mitre de forma central, e Caxias, Dom Pedro II, Flores e outros líderes, em segundo 

plano, faz parte da estratégia de Pomer para minar todos os estandartes da historiografia 

argentina do fim do século XIX e início do século XX, e assim estabelecer novos paradigmas 

explicativos em um movimento de autolegitimação, comum a lógica de todo campo cientifico. 

 E se considerarmos a trajetória de Pomer e sua paulatina aproximação do universo da 

produção oficial de história nos anos seguintes, sua vida acadêmica, e sobretudo a universidade, 

podemos perceber o sucesso dessa disputa por legitimidade, já que ele se tornou professor da 

UBA anos depois da publicação dessa obra. É verdade que os ventos políticos não demoraram 

por soprar em outra direção e levarem consigo as projeções de carreira do autor, trazendo o 

amargor do exílio. O que, para além do drama humano, acaba por reforçar mais uma vez os 

pressupostos de dinamismo e espaço de disputa inerente ao conceito de campo, propostos por 

Bourdieu. 

 

3.2.3 – O Imperialismo versus Nacionalismo 

 

 Como tem sido demonstrado até agora, o nacionalismo e a luta contra o imperialismo 

se constituem como as pedras basilares da obra de Pomer aqui analisada. Curiosamente, o 

nacionalismo não é tratado como um constante exaltar da pátria, mas aparece na obra como 

uma projeção ideal contraposta a “realidade” antinacionalista argentina. O autor projeta uma 

postura nacionalista desejável ao descrever sua concepção do Paraguai do início do século XIX, 

enquanto os demais países envolvidos no conflito servem como contraposição a este modelo e, 

portanto, completamente subjugadas pelos interesses imperialistas, assumindo todos os vícios 

dessa relação. 

 Os títulos dos capítulos usados durante o livro são indicativos claros dessa postura geral. 

Relacionados ao Paraguai, o autor usa títulos como “La forcia del Paraguay” (subtítulo do 

segundo capítulo, que trata da estatização das exportações paraguaias e da fraca oposição de 
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uma burguesia local quase inexiste), ou “El Heroísmo paraguayo” (subtítulo do décimo 

primeiro capítulo, em que o autor expõe trechos de correspondências oficiais brasileiras e 

argentinas que exaltam o heroísmo militar dos soldados paraguaios). Para se referir aos demais, 

usa expressões como “Los amos de Buenos Aires” (título do sexto capítulo, que trata da relação 

do país com a Inglaterra), ou “Orientales que se inclinan”, (subtítulo do quarto capítulo, que 

trata da relação entre o Partido Colorado no Uruguai e o  governo brasileiro às vésperas da 

Guerra do Paraguai); “Un amo de malas pulgas” (subtítulo do terceiro capítulo, que aborda o 

incidente diplomático entre Inglaterra e Brasil conhecido como “Questão Christie”), deixando 

claro assim a postura geral do autor. 

Essa idealização positiva de um Paraguai nacionalista, oposta, de forma maniqueísta, 

aos lacaios do imperialismo, acaba por personificar os países, no sentido de que “O Brasil” ou 

“A Argentina” se tornam quase que “indivíduos” autônomos, eliminando assim todo um espaço 

de disputa inerente a política interna e externa desses países, e toda a gama de interesses e 

diferentes sujeitos envolvidos em um conflito dessa proporção. O autor acaba por reproduzir 

aquilo que ele critica em sua introdução, que é uma história política nos moldes historicistas 

que apaga os sujeitos e, construindo novos ou descontruindo antigos heróis, não deixa de 

conduzir a narrativa através de feitos de “grandes homens”.  

O que nos ajuda a compreender essa postura do autor é que, segundo Malerba, até os 

anos de 1960, a historiografia latino-americana é sensivelmente marcada pela não 

profissionalização de sua produção, e por “uma história centrada no Estado, história oficial 

(quando não oficiosa) apologética das elites governantes (quando não paroquial e biográfica.)” 

(2015, p.17); o que nos ajuda a compreender a postura adotada por Pomer. O historiador 

argentino, sem formação acadêmica até aquele momento (não que isso o tivesse conduzido em 

uma linha tão distante do historicismo), mas com larga experiência jornalística e editorial, acaba 

por se preocupar mais com a acidez da crítica que desenvolvia e seu marcante tom de denúncia, 

do que com o enquadramento metodológico de seu trabalho. A ausência de referências a uma 

historiografia teórica em sua bibliografia, exceção feita a Marx e Engels, se é que eles podem 

ser enquadrados dessa forma, reforça esse caráter amador de sua produção. 

Aquém da crítica à validade das proposições do autor, cabe aqui observarmos como suas 

escolhas argumentativas e retóricas estão alinhadas ao universo de produção da obra e de 

existência de Pomer, e como respondem assim às demandas desse contexto específico. Para 

isso, Lowy aponta que dentro da historiografia marxista latino-americana também existiu a forte 

proeminência da temática anti-imperialista, sendo hegemônica até os anos de 1930, mas que 
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paulatinamente perdeu espaço para as discussões sobre o etapismo da revolução (1930 – 1959), 

e a legitimidade da luta armada (a partir dos anos de 1960). Ainda assim, o autor não hesita em 

afirmar que o posicionamento do marxismo na América Latina, a parte de suas dissidências 

endógenas, convergia quanto a necessidade de luta contra o imperialismo (LOWY, 1999). 

Mesmo para além do universo das ciências sociais, a luta contra o imperialismo era uma 

importante pauta para qualquer discurso que se propusesse revolucionário em meados do século 

XX. O sucesso da Revolução Cubana ante a oposição direta dos EUA em 1959, se tornou a 

bandeira dessa luta (MALERBA, 2015). O discurso de abertura da OLAS (Organização Latino 

Americana de Solidariedade)252, de 1967, deixa claro o quanto o conceito de luta contra o 

imperialismo é entendido como central no esforço pelo desenvolvimento da região: 

 

a revolução na América Latina tem suas mais profundas raízes históricas no 

movimento de libertação contra o colonialismo europeu do século XIX, e 

contra o imperialismo nesse século. A epopeia dos povos da América e as 
grandes batalhas de classe contra o imperialismo realizadas por nossos povos 

nas décadas anteriores constituem a fonte de inspiração histórica do 

movimento revolucionário latino americano. (In.: LOWY, 1999, p. 330). 

 

Nos anos de 1950 surge ainda uma importante vertente dentro da produção de orientação 

marxista na América Latina, que negava as teses feudalizantes ainda predominantes, e 

deslocavam o cerne da discussão para o caráter colonial e dependente da região (Caio Prado, 

Sergio Bagú, Marcelo Segall, André Gunder Frank, Luis Vitalle). Vertente essa que criou as 

bases para a “Teoria da Dependência” que dominou as discussões dentro do universo das 

ciências sociais de orientação marxista da região nas décadas seguintes. Segundo Santos, essa 

teoria “amplia e reformula a do imperialismo”, sendo que “os teóricos do imperialismo europeu 

não dão conta de explicar as características do capitalismo na América Latina” (1999, p.396) 

Em uma amplitude menor, dentro da especificidade da historiografia argentina, Devoto 

e Pagano (2013) apontam um processo similar já desde o início do século XX, quando 

intelectuais argentinos como José Ingenieros, Anibal Ponce, Ernesto Quesada, Rodolfo253 e 

Julio Irazusta, já apresentavam releituras historiográficas com forte apelo anti-imperialista e 

também nacionalista, mesmo que nem todos eles se aproximassem do marxismo ou de qualquer 

corrente socialista ou comunista. 

 
252 Organização criada em 1967, reunindo mais de 500 delegados de diversos países, incluindo representantes da 
África e Ásia, que visava organizar a luta contra o imperialismo dos EUA e pela expansão dos moldes da 

revolução cubana a outros países da América Latina. 
253 Jornalista e político argentino (1897 – 1967) com forte apelo nacionalista e antiliberal. 
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 Outro elemento marcante, tanto em sua obra quanto na de diversos autores do período, 

é o ataque a figura de Bartolomeu Mitre, o que sintetiza ou personifica, na verdade, o ataque a 

toda historiografia oficial argentina, produzida a partir do Estado ou dos institutos a ele ligado 

como: a Junta de História e Numismática Americana, criada por Mitre em 1893; o Instituto 

Histórico e Geografico del Rio de la Plata (criado em 1860); o Instituto Histórico de la 

Confederacion (criado em 1860) e o Instituto Bonaerense de Numismática y Antiguedades 

(criado em 1872), em um processo similar ao IHGB – em processo semelhante a criação do 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (1838) e o Uruguaio de (1843). No caso dessa 

historiografia argentina, segundo Baratta (2013), até fins dos anos de 1980, são facilmente 

identificados dois grandes movimentos historiográficos sobre a Guerra, que em grande medida 

coexistiram e não simplesmente se sucederam, sendo o primeiro esse de caráter oficial e ligado 

a construção do Estado argentino, marcado pela exaltação dos “heróis” que lutaram contra o 

“tirano” López. E um segundo movimento, marcado por um esforço de revisão que se inicia 

timidamente já no início do século XX, direcionando a crítica sobretudo à figura de Bartolomeu 

Mitre, mas que ganhou mais força em meados desse mesmo século, já inserindo o imperialismo 

britânico como eixo central do discurso – grupo no qual nosso autor se insere - e que aos poucos 

roubou a posição hegemônica do discurso oficial sobre o conflito nas décadas seguintes. 

No livro de Pomer, alinhado a esse segundo movimento, ele atribui boa parte das 

dificuldades sociais e econômicas da Argentina do século XIX a incompetência pessoal da 

figura de Mitre, e se esforça sistematicamente para desconstrui-lo enquanto herói. Em seu 

índice analítico, junto às páginas finais da obra (onde é indicado assuntos diversos como 

pessoas, lugares, empresas ou até periódicos abordados ao longo do texto, seguidos pelas 

páginas onde se encontram), das 482 citações, Mitre é aquele com maior número de entradas, 

sendo citado diretamente 107 vezes ao longo do livro; seguido por Grã-Bretanha, citada 48 

vezes; e o Paraguai, que só aparece 29 vezes em todo livro. Não se espera que um livro argentino 

sobre a Guerra do Paraguai se abstenha de falar sobre Mitre, mas a discrepância entre os 

números de entradas, sobretudo se considerarmos que a tese central do autor é justamente o 

interesse britânico no conflito, nos leva a reconsiderar as reais preocupações do autor, indo para 

muito além de rediscutir a Guerra, mas sim fazê-lo com o intuito de atacar a figura de Mitre e 

o que ele representava para a historiografia argentina. 

 Segundo Freitas Neto, é Mitre quem acabara por encabeçar a produção historiográfica 

argentina oitocentista de caráter mais “científico”, no sentido de que ele demonstrou 

precocemente uma intensa preocupação em estruturar sua narrativa a partir de fontes, se 
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constituindo como um marco desse processo dentro da Argentina. A obra de Mitre sempre 

fundiu suas posturas políticas à estrutura argumentativa de suas narrativas, e também seu 

projeto de país, ou seja: “Suas posições políticas, inseridas no ideário liberal do século XIX, 

destacam-se no conjunto de sua obra, assim como o otimismo em relação à história sul-

americana e ao providencialismo que o justificaria” (FREITAS NETO, 2011, p.85). Desta 

forma, articulando algum rigor metodológico a um determinado posicionamento político, Mitre 

construiu as bases de uma história nacional que remontava desde o processo de independência 

até a Argentina contemporânea ao autor, com certa linearidade e senso de progresso rumo a 

realização de seu projeto de país, arrastando consigo gerações de historiadores que deram 

continuidade a essa postura geral. 

 Essa centralidade de Mitre dentro da historiografia argentina do XIX e do início do XX, 

é certamente um dos alicerces a serem derrubados por Pomer em sua narrativa. O autor 

sessentista busca a todo tempo desconstruir a legitimidade dessa produção historiográfica 

apoiada no legado de Mitre, atacando símbolos e argumentos que haviam se cristalizado dentro 

do universo acadêmico argentino, ou ao menos parte dele que ainda tinha no seu ex-presidente 

uma grande referência historiográfica. Sendo assim, o ataque a figura de Mitre está 

intrinsecamente ligado a um esforço de deslegitimação de uma parte importante da 

historiografia argentina e, ao mesmo tempo, um esforço de estabelecimento de novos 

paradigmas e a busca de assumir um lugar de destaque como um legitimo arauto dessa nova 

abordagem. 

Além desse claro embate anti-mitrista dentro do campo historiográfico argentino de 

meados do século XX, outro elemento determinante para a compreensão da obra de Pomer é o 

clima de disputa político-ideológica que levaria alguns grupos à luta armada, sobretudo na 

segunda metade dos anos de 1960. Nesse contexto, a Revolução Cubana veio a reforçar os 

ideais anti-imperialistas comuns ao período e fez com que cada vez mais a história fosse sendo 

compreendida como uma extensão do campo de disputa política, promovendo uma crescente 

revisão da historiografia oficial argentina (TERAN, 1991). Processo esse que, segundo María 

Victoria Baratta, “proporcionaron una oportunidad y los interrogantes para llevar adelante una 

contra-historia en nuestro país, y el episodio de la Guerra del Paraguay no quedó exenta de esa 

revisión” (2014, p.103). 

A obra de Pomer está inscrita, portanto, em um universo mais amplo que a Guerra do 

Paraguai. Ela faz parte de um universo historiográfico não oficial que possuía clara 

representatividade dentro da intelectualidade argentina e sul-americana. Sua obra atendia aos 
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anseios de um certo público já consolidado em seu país, dado a sobrevivência de décadas destas 

posturas argumentativas. Desta forma, seu livro, ao ser devidamente enquadrado dentro de 

certas demandas de sua época e do grupo social ao qual o autor pertencia, ou com os quais 

estabeleceu pontos de contato, nos diz muito mais sobre o ambiente intelectual da Argentina 

dos anos de 1960 do que uma leitura descompromissada poderia supor. Seu tom provocativo 

ao longo do texto é intencionalmente dirigido a historiografia “tradicional” argentina, no 

sentido daquilo que era produzido com respaldo das universidades, o que parece atender a um 

público que ansiava tal postura mais agressiva, critica, direta e que sabia pelos seus títulos 

exatamente o que esperar. Pomer não é precursor de um discurso, como pode parecer aos 

leitores brasileiros, mas sim parte de um processo maior de disputa historiográfica. 

 

3.2.4 – Desenvolvimento versus Subdesenvolvimento  

 

 Um dos principais eixos argumentativos do autor é a construção da dicotomia 

maniqueísta entre um Paraguai progressista e nacionalista, contra seus inimigos atrasados e 

subservientes, manipulados pelo inescrupuloso capital britânico. Essa épica luta entre o bem e 

o mal é explorada em múltiplos aspectos, sejam eles éticos, políticos, econômicos e também 

técnicos. O Paraguai é descrito como uma alternativa mais coerente e assertiva de 

desenvolvimento em relação ao modelo liberal. 

 Essa polarização acabou se construindo como uma importante marca da obra de Pomer, 

se estendendo inclusive a outros de seus textos, e configurando quase que um estilo narrativo 

do autor. Em La Guerra del Paraguay – Gran Negócio!, porém, essa dicotomia se constrói 

quase sem matizes e ponderações, carregando seu discurso de uma mistura de paixão e 

indignação. A paixão pela descrita autonomia econômica e política do Paraguai e seu 

desenvolvimento centrado do Estado, e a frustração pelo seu desmonte arquitetado e 

empreendido pelas nações vizinhas sob a tutela britânica. A construção do discurso nesse 

modelo bi polarizado conduz o leitor por uma epopeia dramática, na qual o Paraguai se 

personifica em herói latino americano que tem um fim trágico nas mãos de seus inimigos 

imperialistas, quase como um mártir anacrônico dos processos revolucionários dos anos de 

1960. Talvez tenha sido exatamente essa a intencionalidade do autor, atingir aqueles que 

respiravam revolução naquele momento específico da história da América Latina, mesmo que 

discutindo um passado já então centenário, relevando qualquer anacronismo ou esforço 

teleológico, e refletindo em alguma medida, o cenário geral da Guerra Fria. 
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 Dessa forma, tanto Francia, quanto os López, que segundo o autor escolheram o 

isolamento econômico como ferramenta anticapitalista e anti-imperialista, seguida pela 

estatização de toda atividade comercial e das terras que seriam em seguidas arrendadas aos 

camponeses, são exemplos a serem seguidos. Para Pomer, esse modelo, iniciado por Francia se 

trata de um: 

 

intento de capitalizar al estado nacional conduciendo simultaneamente un 
proceso econômico-político tendiente a crear una burguesía rural (...) lo hará, 

con un patriotismo y una devocíon nacional que no hubiese poseído uma 

burguesía vernácula. (p. 53). 

 

Embora fique clara a pretensão do autor de insinuar que o Paraguai pré-guerra iniciou 

precocemente uma importante transição para um certo modelo de organização estatal quase 

socialista, ele o faz quase sem base documental alguma, ancorando-se somente nos autores da 

esquerda paraguaia, como Oscar Creydt. As únicas tabelas com coleta de dados estatísticos 

apresentadas no capítulo, dizem respeito às exportações paraguaias no período de 1850 a 1860, 

e foram retiradas, segundo o autor, do livro de Alfred Du Gratty254 sobre o Paraguai, publicado 

em Londres, em 1862 e também das obras de Benigno T. Martinez255 e Michael George 

Mulhall256 de 1885 e 1876 respectivamente, e demonstram um crescimento geral das 

exportações no período. O esforço empreendido pelo autor através da interpretação desses 

dados é demonstrar o sucesso econômico do modelo paraguaio, baseado no saldo positivo de 

sua balança comercial. 

Além da balança comercial favorável, o sucesso desse modelo de desenvolvimento 

adotado pelo Paraguai é demonstrado pelo autor por meio da intensa e autônoma 

industrialização do país. Segundo Pomer, Carlos Antonio López construiu a fundição de Ibicuy, 

o Arsenal de Asuncion, fabricas de pólvora, trens e ferrovias, entre outras, reforçando a 

autonomia paraguaia em relação aos produtos ingleses e, como indica o título de um dos seus 

capítulos que trata desse processo, “El Mal Ejemplo”, isso teria incomodado os britânicos por 

oferecer um modelo alternativo de desenvolvimento para a América Latina. 

 
254 Naturalista belga trazido à Argentina por Urquiza em 1853, foi responsável por diversas instituições culturais 

como museus e institutos na região do Prata, além de contribuir com o jornal argentino El Nacional. Publicou 

ainda na Europa diversas obras de divulgação sobre a região platina. 
255 Periodista e teatrólogo de origem espanhola que se estabeleceu no Uruguai e participou ativamente de diversos 
jornais da região em meados do século XIX. 
256 Jornalista e estatístico de origem irlandesa radicado em Buenos Aires e fundador do jornal Buenos Ayres 

Standard, um periódico diário em inglês. 
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Essa linha argumentativa que reconhece a industrialização nacionalista como alternativa 

desejável ao liberalismo, e vê no fortalecimento da indústria de base, ou de bens de produção, 

o caminho para uma balança comercial favorável e, consequentemente, o desenvolvimento 

sustentável da economia, são elementos importantes do pensamento que foi popularizado pela 

CEPAL (Comissão Econômica para América Latina)257 nos anos de 1950, conhecida como 

“teoria do desenvolvimento”, ainda com certa inspiração liberal258, mas que desembocou, pela 

sua própria autocrítica na “teoria da dependência” de meados dos anos de 1960, sensivelmente 

mais à esquerda do que o pensamento da década anterior. 

Segundo Cepêda (2003), essa “teoria do desenvolvimento” que se popularizou nos anos 

de 1950, entendia que a industrialização, somada a um Estado forte, era a saída para o atraso da 

América Latina, e tem na CEPAL, e em nomes como Celso Furtado e Raul Prebish seus 

principais idealizadores. Já o economista Gentil Corazza (2006) identificou cinco elementos 

centrais no pensamento da CEPAL: 1 – Enfoque explicativo de caráter histórico estruturalista, 

onde as origens e causas do subdesenvolvimento259 eram buscadas na análise do passado, 

muitas vezes longínquo, da região (latifúndio, monocultura, escravidão, economia exportadora 

de bens primários); 2 – Uma preocupação especial com a inserção da América Latina no 

contexto do capitalismo internacional, atrelada a divisão internacional do trabalho e a condição 

periférica a que a região era relegada, basicamente como produtora de matéria prima; 3 – Uma 

análise dos condicionantes internos ao desenvolvimento, como a industrialização, reforma 

agrária, urbanização, desenvolvimento social, entre outros; 4 – A busca da integração regional, 

pensando a América Latina a partir de suas semelhanças, sobretudo de cunho histórico, e não 

de suas particularidades; 5 – O forte caráter prático de suas discussões, onde a intervenção 

estatal é entendida como a chave para o progresso da região. A escolha por uma análise 

estrutural da história, comum tanto a Pomer quanto à postura geral da CEPAL, é outro ponto 

de convergência. Ambos apresentam ainda uma percepção da própria História - entendida 

 
257 A instituição nasceu em 1948, com sede no Chile, como um projeto das Nações Unidas que duraria três anos, 

para compreender as demandas socioeconômicas específicas das regiões mais pobres do planeta, entre elas a 

América Latina. No caso da CEPAL, a pressão de diversos setores, entre eles intelectuais e governos da região 

fizeram com que ela se tornasse permanente, mesmo sob forte resistência dos EUA que a viam como possível 

entrave ao seu projeto para região. (POLETTO, 2000) 
258 “No instante de sua criação se digladiavam ideologicamente a democracia do bem-estar, sob o domínio do 

totalitarismo machartista e o Estado bolchevique sob o poder absoluto do governo stalinista. A Cepal surge como 

uma proposta reformista em contraposição a essas duas tendências e em franca contradição e contestação mesmo 

à classe dominante dos exportadores latino-americanos, por um lado, e em contradição com as propostas políticas 

das esquerdas da região.” (PORTO, 2000, p. 121). 
259 A teoria do subdesenvolvimento e da relação centro-periferia foram, para diversos autores, as grandes 

contribuições, do pensamento da CEPAL para os estudos de América Latina, marcando toda a produção sobre 

essa temática durante décadas. (POLETTO, 2000) 
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enquanto área do conhecimento – menos estritamente narrativa e mais alinhada a uma postura 

positivista, no sentido de: 

 

una búsqueda de algún tipo de explicaciones generales, leyes o al menos 

regularidades que organizan la interpretación del pasado (...) en otros 
términos, una actitud científica o cientificista ante el conocimiento del mundo 

y del passado. (DEVOTO, 2006, p. 44). 

 

Não cabe aqui dizer que Pomer tenha se inspirado no pensamento cepalino, até mesmo 

porque em suas fontes nenhum dos autores tem qualquer ligação com a CEPAL, mas sim 

demonstrar que ele estava imerso no mesmo contexto dos intelectuais que compunham essa 

instituição e, assim como Pomer, tinham concepções críticas tanto sobre o passado, quanto 

sobre o futuro da América Latina, construídos a partir do contexto específico dos anos de 1960. 

Ser o portador de um discurso que desqualificava completamente as permanências da herança 

colonial e a dependência econômica dos centros do capitalismo, mas que via qualidade em um 

Estado forte e em uma economia planificada voltada para a industrialização, não pela via de 

uma revolução proletária, mas muito mais pela reforma do Estado260, faz parte do pensamento 

de Pomer, da CEPAL e certamente de outros tantos intelectuais do período que manifestavam 

alguma criticidade ao status quo da região, mesmo que oriundos das mais diversas posturas 

ideológicas gerais. Dessa forma, podemos compreender que a crença nos benefícios dessa 

postura nacional desenvolvimentista, que marcou toda uma geração de intelectuais, está para 

além das diretrizes do Partido Comunista Argentino ou até mesmo da CEPAL e, assim como 

as discussões anti-imperialistas de Pomer, o inscrevem dentro de um limite muito mais largo 

dentro das “esquerdas” argentinas do que simplesmente pressupor que seu discurso seja o 

resultado da soma entre militância política e marxismo.  

O León Pomer dos anos de 1960, enquanto autor do livro aqui estudado, é evidentemente 

mais complexo do que uma definição sumária de sua obra possa abarcar; mas ainda assim, o 

estudo da relação entre texto e contexto, torna possível a melhor compreensão dos processos 

que levaram a conformação final de seu livro e ao mesmo tempo, do próprio universo intelectual 

do período, já que, nas palavras de René Remond: 

 

 
260 Pomer, embora saliente repetidamente o apoio da população paraguaia aos seus ditadores, assim como os 

benefícios que suas políticas traziam para as massas menos favorecidas, em nenhum momento propõe ou insinua 

como desejável uma revolução, seja proletária, camponesa ou indígena. A estrutura lógica do discurso de Pomer 
é sempre vertical, no sentido de que o Estado, personificado pelos seus ditadores, é o agente de transformação 

social e de desenvolvimento, excluindo-se a burguesia e o capital estrangeiro, mas sem horizontalização política, 

nem sequer nos moldes soviéticos de partido único. 
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o historiador é sempre de um tempo em que o acaso o fez nascer e do qual ele 

abraça, as vezes sem o saber, as curiosidades, as inclinações, os pressupostos, 
em suma, a ideologia dominante, e mesmo quando se opõe, ele ainda se 

determina pelas referências aos postulados de sua época. (2003, p. 13). 
 

 Seu texto é, antes de mais nada, um registro das disputas da intelectualidade de sua 

época. E é por isso que tem valor inestimável enquanto documento, não só pelo que diz, mas 

como o faz, e também pelo que não diz. Para além da validade ou legitimidade de seus 

argumentos ou metodologia do seu trabalho, ao fim e ao cabo, nos abre uma fresta, ainda que 

mínima, do passado, o que nos permite observar e compreender melhor o seu contexto de 

produção e o universo intelectual de uma parte importante das esquerdas argentinas, e até 

mesmo latino-americanas, de meados do século XX. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qualquer estudo que se proponha a conectar obra, autor e contexto de produção acaba 

por, de certa forma, encher o texto de vida e movimento, elevando as palavras para além da 

típica frieza da tinta impressa no papel. A obra, que por vezes parece a guardiã silenciosa de 

um saber eterno entre suas capas, se revela quase que uma criatura viva que carrega ao mesmo 

tempo o DNA de seu tempo e de seu criador, e, por isso, acaba por nos dizer muito mais sobre 

ambos do que aquilo que foi intencionalmente ali impresso. Sendo assim, através da análise da 

obra pomeriana sobre a Guerra do Paraguai, na conexão entre estes três prismas (obra, autor e 

contexto), pudemos nos aproximar mais do universo editorial e intelectual no qual o autor 

estava inserido naquele período. Compreendemos ainda parte da complexidade que envolve o 

conceito de revisionismo e sobretudo a forma como ele se articula com diferentes pressupostos 

ideológicos e grupos intelectuais distintos, e acaba por influenciar na forma como o conflito é 

interpretado, e consequentemente reinterpretado e propagado no Brasil e repercutido por 

décadas em toda América Latina. 

Ainda dentro desse recorte historiográfico do revisionismo, infelizmente este trabalho 

não teve folego para ampliar seu alcance de análise para o universo das redes intelectuais em 

uma escala latino-americana, ou ao menos hispano-americana, mas não ignora a riqueza e as 

possibilidades que essa perspectiva oferece.  

Outro elemento tocado por esse trabalho e que certamente mereceria um tratamento mais 

específico, diz respeito a circulação promovida pelos exílios político-ideológicos e seus 

impactos acadêmicos e historiográficos dentro da América Latina do século XX. Muitos foram 

os intelectuais, sobretudo dentro do universo das esquerdas latino-americanas, que tiveram de 

buscar no exilio um caminho para sobrevivência e carregaram junto de si todo um arcabouço 

teórico e uma trajetória que foi em algum nível fundida com uma nova vida e um novo campo 

de disputa intelectual. O caso de Pomer nos serve para ilustrar diversos aspectos desse processo, 

seja o procedimento de reinserção intelectual e profissional no novo país, que somente foi viável 

a partir das redes de sociabilidade intelectual que superam as fronteiras nacionais, ou mesmo 

um certo esforço solidário de grupos com alguma identidade política e/ou ideológica com o 

recém-chegado.  

O estudo sobre a trajetória de Pomer ainda trouxe à tona elementos do rico e efervescente 

mercado editorial argentino de meados do século XX, ainda que o assunto permitisse e 

certamente merecesse múltiplas abordagens e os mais diversos estudos, mas que fogem a 

proposta deste trabalho. A grande atividade revisteira, a multiplicidade de projetos editoriais e 
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de pequenas editoras e livrarias, acabaram fazendo de Buenos Aires do período um grande 

centro de difusão de ideias e produção de conhecimento. Discutir a trajetória de Pomer nos 

permitiu perceber o nível de entrelaçamento profissional, pessoal e intelectual entre os 

profissionais que operavam esse grande mercado editorial, seja publicando, diagramando, 

dirigindo ou editando essas produções. 

Inicialmente o trabalho manteve o foco sobre a produção historiográfica a respeito da 

Guerra do Paraguai e nos permitiu observar, além da óbvia riqueza dessa produção e das 

discussões sobre essa temática nos diversos países estudados, sobretudo as origens e em algum 

nível o impacto do revisionismo de esquerda, em suas múltiplas apresentações, dentro da 

historiografia dos países envolvidos. Sua análise, ainda que panorâmica, nos permite perceber 

um certo movimento de circulação das ideias revisionistas, assim como o processo de 

apropriação, ressignificação e difusão que cada país fez desse esforço de revisão sobre a Guerra. 

Pomer, que na Argentina se constituiu como um dos muitos membros desse revisionismo 

nacionalista de esquerda, foi no Brasil o ponto nevrálgico dessa discussão, promovendo uma 

guinada nas abordagens do conflito a partir dos anos de 1980, ainda que em parte através da 

obra de Chiavenato.  

A partir disso pode-se iniciar a análise da trajetória intelectual, profissional e pessoal de 

Pomer e das suas relações e conexões com o contexto do período, deixando claro as origens e 

os vínculos ideológicos e políticos presentes na obra do autor. A compreensão da intersecção 

entre trajetória, obra, contexto e as redes de sociabilidade que cercaram o autor, ilustraram a 

riqueza e complexidade envolvida no universo de produção de sua leitura sobre a Guerra do 

Paraguai, além de trazer muitos dos elementos que são direta ou indiretamente tocados por sua 

interpretação do conflito. 

Por fim, a partir das discussões anteriores, foi possível discutir a materialidade de sua 

obra mais importante sobre a Guerra do Paraguai, e assim destrinchar o complexo universo de 

discussões que se apresentam no texto, e que mantem estreita relação com o contexto em que 

foram produzidas. A análise de sua obra enquanto um documento histórico estreitamente 

vinculado a um período e um contexto de produção, permitem a quebra do processo de 

generalização que a obra sofreu ao longo das décadas, que leva a cristalização de definições 

genéricas e pouco precisas sobre o autor e seu trabalho, e uma compreensão limitada do 

fenômeno revisionista sobre o conflito no Brasil. 

Sendo assim, de forma geral, o primeiro elemento a ser considerado para compreensão 

da intersecção entre trajetória e a obra de Pomer é certamente sua localização no universo 
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intelectual argentino, no qual sua localização junto às esquerdas argentinas certamente não 

enfrentaria grandes divergências. No entanto, ao aprofundar essa análise, podemos facilmente 

percebe-lo ainda como integrante de um grande subgrupo, embora já mais específico que o 

anterior, que é aquele diretamente ligado ao PCA, dentro de um contexto de militância precoce 

e regado por conexões pessoais e profissionais com os quadros editoriais do partido, em um 

período de grande turbulência política dentro da Argentina. Ainda nesse processo de 

afunilamento, temos de considerar um subgrupo importante ao qual ele pertenceu e foi marcante 

em sua formação intelectual: a comunidade judaica progressista ligada ao PCA, onde Pomer 

desenvolveu toda a fase inicial de sua carreira como ensaísta, escritor, jornalista e historiador.  

 Ao longo de sua trajetória, podemos observar um processo geral de migração do autor 

entre subgrupos dentro das esquerdas argentinas, paralelamente ao processo de consolidação 

do mesmo enquanto intelectual de esquerda ligado sobretudo a produção historiográfica 

chamada de revisionista. O estabelecimento de suas conexões intelectuais e profissionais nos 

possibilitaram ainda perceber certa flexibilidade político/ideológica que lhe permitiu ampliar 

seu trânsito entre diversos grupos, não exatamente alinhados a rigidez do PCA. 

É evidente, também, uma certa tensão entre o Pomer pré-exílio e pós-exílio. Esse que 

se consolidou academicamente no Brasil como intelectual marxista, e que aqui realizou a sua 

formação acadêmica formal, além de conquistar seu espaço como professor universitário em 

instituições renomadas como a PUC e a UNICAMP, com inúmeras publicações ao longo de 

quase três décadas; e um Pomer com fortes ligações com o PCA e a intelectualidade de esquerda 

argentina, assim como com a comunidade judaica progressista, mas que encontrou guarida 

intelectual em meio ao nacionalismo radical da esquerda peronismo. Essa dicotomia, que a 

olhos desatentos pode parecer irrelevante, é na verdade a chave para análise da obra La guerra 

do Paraguai, que na maioria das vezes tem sido lida a partir de um olhar alinhado 

exclusivamente ao primeiro Pomer, embora na verdade revele a essência do segundo. Seu texto 

não é uma análise típica do marxismo economicista, estruturalista, seja ele trotskista ou 

stalinista, gramisciniano ou altusseriano do fim dos anos de 1960, mas sim um discurso exaltado 

de um jovem intelectual influenciado por todas essas vertentes, mas enredado também pelo 

peronismo radical e pelas propostas de uma jovem esquerda progressista que se desenvolvia no 

período. Ele apresenta ainda uma intensa preocupação com a desconstrução dos heróis liberais 

e o ataque ao imperialismo europeu, mas ao mesmo tempo se mantêm longe de diversos 

conceitos que são as bases da teoria marxista aplicada a historiografia. E é exatamente por isso 

que seu texto e escolha temática foge tanto das discussões da intelectualidade marxista do 
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período, ao passo que se aproxima daquilo que era produzido por intelectuais sabidamente 

peronistas, como Puiggrós. O estudo de sua rede de sociabilidade somente confirma essa 

análise, na medida em que Pomer se cercou de membros dessa corrente e até mesmo galgou 

posições acadêmicas e intelectuais por meio justamente dessas conexões. 

Porém, ao que parece, sua obra tem sofrido certa dose de anacronismo, já que se lê o 

Pomer dos anos de 1960, momento em que sua obra celebre foi escrita, a partir de um Pomer 

que se construiu ao longo da década seguinte à publicação do livro (1968), atribuindo ao texto 

uma carga teórica e metodológica que não se manifesta de fato. A suposta obviedade dos 

pressupostos teóricos que embasaram o revisionismo do Pomer, e consequentemente também 

todo o revisionismo brasileiro, se constituem, portanto, como um erro de premissa, já que não 

considera uma série de elementos. Vício de análise que foi reforçado ao longo do tempo, não 

só pelos autores que, apoiando ou criticando sua obra, reproduziram esse preconceito, na 

acepção literal do termo, mas também pelo próprio que durante as reedições de sua própria 

obra, foi a descaracterizando enquanto documento histórico. Sua obra foi aos poucos se 

ajustando ao juízo que dela tomaram erroneamente em um primeiro momento.  

Mesmo historiadores brasileiros renomados sobre essa temática, como Fernando 

Doratioto, por exemplo, em seu livro Maldita Guerra (2002), que se posicionou criticamente 

em relação a obra de Pomer, cita em sua bibliografia somente a edição brasileira de sua principal 

obra, de 1981, que já não é a mesma obra dos anos de 1968, o que acaba distorcendo a percepção 

deste autor a respeito do que de fato foi o revisionismo sobre a Guerra proposto por Pomer, 

intrinsecamente atrelado ao seu tempo e contexto de produção e concepção.  

O Pomer dos anos de 1968 é obviamente um intelectual de esquerda ligado a teoria 

marxista, mas é muito mais que isso, e o ponto de encontro entre seu texto, sua trajetória e o 

campo no qual estava inserido demonstra isso. Esse tripé de análise nos evidenciou um 

intelectual menos homogêneo ideologicamente, mais flexível, e que era capaz de transitar 

dentro dos diversos espectros das esquerdas do período, recebendo guarida inclusive entre um 

grupo muito particular, os peronistas radicais. Seu texto não é uma típica análise marxista, no 

sentido de não carregar importantes elementos teóricos dessa corrente - como as discussões 

sobre classe -, e o trabalho se estrutura ainda nos moldes de uma história política tradicional, 

embora anticapitalista, anti-imperialista e antiliberal. E exatamente por essa heterogeneidade 

de sua obra, que Pomer foi capaz de flutuar entre diversos grupos ditos “progressistas” das 

esquerdas argentinas do período, e se consolidar como intelectual de uma criticidade ácida 

diante da historiografia liberal, mas menos preso às amarras teóricas do marxismo. Para 
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compreensão de sua trajetória e do sucesso de sua obra, esse ecletismo é talvez mais importante 

do que seu vínculo político partidário, e é somente ele que nos permite compreender a rede de 

sociabilidade na qual Pomer esteve inserido, e a forma como seu exílio se desenvolveu.  

Quando se tem contato com a obra do autor argentino, se desenvolve um tipo de vício 

de análise que é proporcionado pela cristalização do autor como um marxista dos anos de 1960, 

o que talvez evidencie ainda certa dificuldade de percepção por parte da historiografia de sua 

própria historicidade, ou mesmo que essa noção vai para muito além de dicotomias simplistas, 

como as típicas discussões sobre o “Velho Marx” ou o “Jovem Marx”, tão comuns dentro da 

produção marxista. Cada obra é um universo de interconexões particulares a aquele momento 

específico, que embora tenha sim elementos conjunturais e contextuais mais gerais, possui um 

amplo leque de elementos mais particulares e próprios daquele produto específico e das 

demandas do campo para o qual e no qual foi produzido, naquele contexto específico.  

Assim como Skinner (1996) apontou para a importância da observação dos riscos do 

anacronismo quando a análise de uma obra é feita descolada do seu contexto de produção, essa 

pesquisa veio a reforçar essa premissa, ressaltando a importância da percepção histórica, 

contextual e relacional da própria produção historiográfica e de seu autor. O impulso teleológico 

que ronda todo processo analítico/interpretativo inerente ao ofício do historiador, acaba se 

satisfazendo quando o que se conhece do autor hoje se encaixa no que esse autor produziu 

ontem, sem o esforço necessário para perceber que esse mesmo indivíduo, em constante 

mudança, aperfeiçoamento e redirecionamento, não é exatamente a mesma pessoa, como na 

máxima de Heráclito, onde “não se pode percorrer duas vezes o mesmo rio”. Um indivíduo está 

atrelado ao seu tempo e ao seu universo social inexoravelmente, e ao que parece nem os 

historiadores podem escapar disso. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Capa do livro: La Guerra del Paraguay – gran negocio! 

 

Fonte: https://introduccionalahistoriajvg.wordpress.com/2015/07/18/%E2%9C%8D-la-guerra-del-paraguay-

estado-politica-y-negocios-1968/ 
 

 

Anexo B: Capa do livro: A Guerra do Paraguai: A grande tragédia rio-platense.  
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Fonte: reprodução própria. 

 

Anexo C: Capa do livro: La guerra del Paraguay: Estado, política y negócios. 

 

Fonte: https://introduccionalahistoriajvg.wordpress.com/2015/07/18/%E2%9C%8D-la-guerra-del-paraguay-

estado-politica-y-negocios-1968/ 

 

 

Anexo D: Revista Aporte, n°3, nov - dez 1953. 
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Fonte: https://www.amazon.com/APORTE-Revista-bimestral-Noviembre-diciembre-

A%C3%B1o/dp/B01D94ZK8A 

 

Anexo E: Revista La Rosa Blindada, n°1, out 1964. 

 

Fonte: https://www.iberlibro.com/rosa-blindada-Revista-mensual-A%C3%B1o-Octubre/1080039064/bd 
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Anexo F: Revista Gaceta Literaria, n°1, fev 1956. 

 

Fonte: http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/gaceta-literaria/ 

 


