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RESUMO 

 

 
 
O presente trabalho tem como eixo central a análise das ações culturais realizadas pelo artista 

Lívio Abramo no Paraguai, para a aproximação das comunidades culturais do Brasil e daquele 

país, no contexto das orientações da diplomacia cultural brasileira. 

 Durante trinta anos, de 1962 a 1992, Lívio Abramo desempenhou a função de coordenador 

do Setor de Artes Visuais da Missão Cultural Brasileira, no Paraguai, que lhe foi atribuída 

pelo Itamaraty, e marcou firmemente a sua atuação como educador, artista e articulador 

cultural no meio da sociedade local.  

Desde os anos 40, o Brasil mantinha com o Paraguai acordos e convênios educacionais e 

técnicos, como parte de um projeto de aproximação com aquele país, mas só assumem uma 

dimensão artística e cultural a partir da chegada de Lívio Abramo.  

Esta pesquisa promoveu aproximações interdisciplinares entre áreas de conhecimentos 

específicos, como as Ciências Políticas - com os estudos das Relações Internacionais após a 

Segunda Guerra Mundial-, a História da Arte e a História do Brasil. Esses conhecimentos 

articulados a outros recursos investigativos, tais como a documentação específica obtida nos 

arquivos históricos, os depoimentos e histórias de vida, auxiliaram-me no cumprimento do 

objetivo proposto por esse trabalho.  

 

 

 

Palavras-chave:  

Lívio Abramo, Brasil-Paraguai, diplomacia cultural, ações culturais, relações internacionais. 
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 RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo tiene como eje principal el análisis de la importancia de acciones culturales 

desarrolladas por el artista Lívio Abramo en el Paraguay para la aproximación de las 

comunidades culturales de Brasil y de aquel país, en el contexto de las orientaciones de la 

diplomacia cultural brasileña.  

Durante treinta años, de 1962 a 1992, Lívio Abramo ocupó el puesto de coordinador del 

Sector de Artes Visuales de la Misión Cultural Brasileña en, el Paraguay, que le fue otorgado 

por el Itamaraty, y marcó firmemente su actuación como educador, artista y articulador 

cultural en medio de la sociedad local.  

Desde los años 40, el Brasil mantenía con el Paraguay los acuerdos y convenios 

educacionales  y técnicos como parte de un proyecto de aproximación con ese país, pero 

asumen una dimensión artística y cultural, en su stricto-sensus, solamente a partir de la 

llegada de Lívio Abramo.  

La  investigación procura hacer aproximaciones interdisciplinares entre los campos de 

conocimientos específicos como las Ciencias Políticas a través de estudios sobre las 

Relaciones Internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, la Historia del Arte y  la 

Historia del Brasil. Esos conocimientos articulados a otros recursos investigativos tales como 

la documentación específica obtenida en los archivos históricos,  las declaraciones e 

historias de vida me auxiliaron en el cumplimiento del objetivo propuesto por este trabajo. 

 

 

 

Palabras clave: 

Lívio Abramo, Brasil-Paraguay, diplomacia cultural, acciones culturales, relaciones 

internacionales. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This work has a central axis of cultural analysis performed by the artist Lívio Abramo in 

Paraguay for the approach of the cultural communities of Brazil and that country within the 

context of the guidelines of the Brazilian cultural diplomacy. 

For thirty years, 1962 to 1992, Lívio Abramo acted as coordinator of the Department of 

Visual Arts of the Mission Cultural Brazilian, Paraguay, which was assigned by the Foreign 

Ministry, and sealed tightly to his role as an educator, artist and articulating cultural in the 

middle of the local society.  

Since the '40s, Brazil had agreements with Paraguay, and covenants and technical education 

as part of a project approach with that country, but only take one dimension of art and 

culture from the arrival of Lívio Abramo. That knowledge was articulated to other resources 

such as specific documentation obtained from historical arquives, the depoiments and life 

histories, helped me in achieving the proposed goals for this work. 

  
 

 

Keys words: 

Lívio Abramo, Brazil-Paraguai, cultural diplomacy, cultural actions, international relations. 
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INTRODUÇÃO 

 
Por los caminos de la Cultura y del Arte se estrechen cada vez más 

los lazos de amistad y comprensión entre los pueblos del Paraguay y del Brasil2. 

 

A pesquisa sobre as ações de Lívio Abramo no Paraguai teve início antes 

mesmo do meu ingresso no Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina, da 

Universidade de São Paulo, no final de 2007. Em julho desse mesmo ano realizei a minha 

primeira viagem ao Paraguai e a riqueza de material coletado, já nessa primeira oportunidade, 

bem como a receptividade encontrada entre familiares, ex-alunos e artistas que conviveram 

com Lívio Abramo foi tamanha, que não ficou a menor dúvida: delineava-se ali um universo 

de múltiplas possibilidades para o estudo de um artista, de cuja obra, como criador, educador 

ou como homem de cultura no Paraguai, a historiografia brasileira é devedora. 

Ilza  Kawall Leal Ferreira, ex-diretora do Museu de Arte Moderna de São 

Paulo (MAM), reuniu, pela primeira vez, parte considerável da produção de Lívio Abramo na 

dissertação, de mesmo nome, apresentada no programa de pós-graduação da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, em 1983. Faleceu em 2008, sem ter seu 

desejo realizado, o de ver atualizado e publicado esse trabalho. Não tive a sorte de outra 

pesquisadora, a arquiteta Roberta de Mesquita Rocha Hermida, da Universidade de Brasília, 

que teve o privilégio de alcançar o artista em vida, conhecendo parte de seu trabalho em 

Assunção, em 1990. Hermida pesquisou a comunicação na obra de representação de espaço 

de Lívio Abramo e trocou inúmeras cartas com o artista (uma das quais, transcrevemos no 

capítulo 4, seção 4.3).  

Em 1955, o MAM/SP inaugura uma coletânea sobre Os artistas brasileiros 

contemporâneos, de circulação restrita, e Geraldo Ferraz, jornalista e crítico de arte, incumbe-
                                                   
2 Lívio ABRAMO. Texto de apresentação da mostra de gravuras e artesania popular do Nordeste, em Assunção, 
set. 1966. In. FERNÁNDEZ, 1999, pg.30. 



14 
 

se de fazer uma retrospectiva crítica do artista, ao tempo em que ele ainda trabalhava no 

Diário da Noite.  

Recentemente, depois de intensas negociações com a família no Brasil, Olívio 

Tavares de Araújo publica, em 2006, junto ao Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, o livro-

catálogo da exposição Lívio Abramo Sempre, com uma historiografia mais atualizada do 

artista. Há muitas outras publicações sobre a gravura brasileira com recortes específicos sobre 

determinados aspectos da obra gráfica de Lívio ou sobre a sua reconhecida atuação como um 

dos primeiros artistas de gravura moderna do país. Com exceção de Geraldo Ferraz, que 

escreveu a retrospectiva de Lívio Abramo em 1955, os demais pesquisadores e jornalistas 

discorrem sobre algumas de suas experiências no Paraguai, especialmente sobre as suas 

funções como orientador dos ateliês de arte, criados com a sua colaboração. Entretanto, diante 

dos inúmeros depoimentos obtidos em Assunção, do acesso a um vasto material nos arquivos 

públicos e acervos particulares, e da documentação diplomática obtida nos arquivos históricos 

do Itamaraty, expandiu-se o campo de pesquisa sobre as ações de Lívio Abramo no Paraguai. 

Ele não somente exerceu as funções de coordenador das atividades culturais da Missão 

Cultural Brasileira em Assunção e de orientador dos talleres de arte, como também, integrou-

se na comunidade local, participando do seu cotidiano e contribuindo com suas propostas para 

o desenvolvimento artístico e cultural da cidade. Um das consequências desse trabalho é a 

incorporação do método pedagógico utilizado pela Escolinha de Arte, sob a sua coordenação 

em escolas locais.  

A defesa do patrimônio histórico-cultural das antigas missões foi também uma 

das preocupações de Lívio Abramo no Paraguai. Seu empenho pessoal na criação de uma 

política de preservação desse patrimônio, junto a membros da Embaixada Brasileira e 

intelectuais do país resultou, em 1967, na criação do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). Preocupação que se estendeu mesmo depois da criação do 
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Instituto: Lívio e uma equipe de profissionais visitavam os pueblos e as antigas reduções 

indígenas, empreendendo verdadeiras campanhas educativas para conscientizar a população e 

agregar os esforços locais na defesa dos bens culturais3 . Outro importante eixo do seu 

trabalho foi o papel de articulador cultural entre as comunidades artísticas dos dois países. O 

artista realizou dezenas de exposições de artistas paraguaios e brasileiros e criou um intenso 

fluxo entre os dois países. Acervos importantes de museus brasileiros foram levados até 

Assunção. Após a morte do artista, o crítico Miguel Ángel Fernández reuniu no livro Artes y 

Artistas del Paraguay dezenas de textos escritos por Lívio, sobretudo, para os catálogos 

dessas mostras, que correspondem a uma parte significativa do material produzido por Lívio 

Abramo a partir de 1966.  

No presente trabalho, procura-se mostrar as atividades desenvolvidas por Lívio 

Abramo no território paraguaio e analisar a importância do conjunto dessa obra cultural para a 

aproximação entre as comunidades do Brasil e Paraguai, enquanto membro integrante da 

Missão Cultural Brasileira naquele país, programa vinculado ao Itamaraty. 

Durante a pesquisa, tivemos acesso a publicação do trabalho da historiadora 

Ceres Moraes, pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na qual ela procura 

demonstrar que o Brasil desempenhou um papel importante para a solidificação da ditadura 

Stroessner, de 1954 a 1963. A partir dos anos 50 houve, de fato, um revigoramento das 

relações econômicas entre os países, e Stroessner, segundo Moraes, soube beneficiar-se dos 

acordos assinados com o Brasil, para se fortalecer no poder. Diz ela:  

 

 

 

[...] ao contribuir com a economia paraguaia, o Brasil contribuía para 
a consolidação do regime ditatorial, na medida em que Stroessner 

                                                   
3 CF. Entrevista de Estela R Cubero à pesquisadora em set de 2008 e nov de 2009. Assunção. Ler entrevista na 
íntegra no Capítulo 4, seção 4.4. 
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disso tirava o melhor partido, destacando em seus discursos, como 
fruto de sua política, a colaboração e amizade do poderoso vizinho4. 

 

Para Moraes, além do aporte econômico-financeiro, o Brasil teria centrado a 

sua política colaboracionista na ajuda militar, sobretudo no combate às guerrilhas, e também 

nas ações da diplomacia brasileira. Mais adiante, a autora atribui o papel da Missão Cultural 

Brasileira no Paraguai como sendo um dos pilares da política colaboracionista, uma vez que 

por meio das ações culturais o governo brasileiro teria criado, no interior da sociedade 

paraguaia, condições para uma mudança de mentalidade a respeito das vantagens das políticas 

de aproximação com o Brasil.  

Compartilhei essa intrigante preocupação com o professor Ramiro Dominguez, 

intelectual paraguaio, um dos articuladores da ida de Lívio ao Paraguai. Respondeu-me com 

humor: Se hicieron eso con Lívio, el tiro salió por la culata. Trajeron un trotskista acá.5 

A análise da historiadora, bem como as orientações da minha banca de 

qualificação,6 alteraram os rumos da pesquisa. Levaram-me a investigar mais a fundo a 

origem e as finalidades desse programa cultural na agenda das relações diplomáticas do 

Brasil, não como cenário ou como contexto histórico, como havia sido previsto inicialmente, 

mas como um dos eixos principais deste trabalho. Algumas questões se colocavam, como por 

exemplo: Qual teria sido a importância da Missão Cultural Brasileira frente às relações 

diplomáticas entre os governos brasileiro e paraguaio? Como Lívio Abramo foi incorporado a 

esse programa cultural?  

        O embaixador Antonio Houaiss, autor do dicionário Houaiss, afirmou sobre a 

existência   de   uma   “peregrina   pobreza   bibliográfica”   sobre   o   estudo   das ações culturais na 

                                                   
4 Ceres MORAES. Paraguai. A consolidação da ditadura Stroessner - 1954-1963. Porto Alegre: Edipucrs, 
2000, pg.99. 
5 Depoimento concedido por Ramiro Dominguez à pesquisadora. Assunção, julho de 2008. 
6 Agosto de 2009. 
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política externa7. Para ele, embora essas ações sejam exercidas no cotidiano diplomático, não 

são objetos de análise ou teorização.  Para compensar a ausência de bibliografia sobre o 

assunto, concentrei-me na pesquisa da vasta documentação histórica sobre a diplomacia 

brasileira, dividida entre os arquivos do Itamaraty de Brasília e Rio de Janeiro, composta de 

relatórios de diplomatas e de professores da Missão Cultural, correspondências entre 

ministros e secretários, projetos educativos para o Paraguai, decretos, convênios, acordos de 

várias naturezas.  

Para o estudo da história da diplomacia brasileira, foram de fundamental 

importância as publicações do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais (IBRI)8 da 

Universidade de Brasília (UNB) e do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI), 

bem como a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), ambos órgãos de pesquisa e 

cooperação internacional ligados ao Ministério das Relações  Exteriores. Para a compreensão 

da política externa brasileira, no período dos anos 30 aos 60, as reflexões dos historiadores 

Jaime Pinsky e Nilo Odália9 foram igualmente valiosas. Nos campos da historiografia da arte 

e da política cultural foram importantes os aportes dos críticos brasileiros reunidos em várias 

publicações, bem como dos sociólogos Renato Ortiz10 e Sergio Miceli.11 O argentino Nestor 

Garcia Canclini, em Sociologia da Arte, e o crítico paraguaio Tício Escobar em Una 

interpretación de las artes visuales en el Paraguay, contribuíram  para a nossa mirada al sur. 

Os acervos particulares no Paraguai, disponibilizados por artistas e intelectuais, 

ex-alunos, parentes e amigos de Lívio Abramo, forneceram diversos documentos para esta 

pesquisa, tais como: catálogos, textos, cartas, rabiscos, fotografias e centenas de cópias de 

                                                   
7 Antonio HOUAISS. Embaixador e gramático, falecido em 1999. In RIBEIRO, Edgard Telles. Diplomacia 
Cultural, 1989, pg 10. 
8  Amado Luiz CERVO. Relações Internacionais da América Latina. Brasília, 2001; Edgard Telles RIBEIRO A 
Diplomacia Cultural. IPRI, 1989. 
9 Jaime PINSKY. O Brasil nas Relações Internacionais: 1930-1945; Nilo ODALIA. O Brasil nas Relações 
Internacionais: 1945-1964. IN Carlos Guilherme MOTA. Rio de Janeiro: Brasil em Perspectiva, Rio de Janeiro, 
1988. 
10 Renato ORTIZ. Cultura Brasileira Identidade Nacional. 2006. 
11 Sergio MICELI. Imagens Negociadas. 1996. 
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periódicos da época. Esse material somado aos arquivos da Embaixada Brasileira no Paraguai 

e aos do Centro de Estudos Brasileiros, e também as publicações sobre Lívio, patrocinadas 

geralmente pela Embaixada do Brasil no Paraguai, proporcionaram um fecundo terreno para 

as investigações. Foram quatro viagens à Assunção e 18 entrevistas, gravadas e documentadas 

com artistas e contemporâneos de Lívio Abramo. 

No primeiro capítulo recuperamos um período de reformulação da política 

internacional do Brasil na América Latina, em torno da década de 30, diante da constatação de 

que os antigos procedimentos das relações internacionais, baseados no binômio: exportação 

de matéria prima e importação de produtos industrializados, engendrou a dependência 

econômica aos países dos centros industrializados, bloqueou a modernização e o 

desenvolvimento industrial. Novos padrões foram incorporados à diplomacia brasileira que 

exigiam do Brasil autonomia decisória, iniciativas independentes na área de comércio exterior 

e formação de parcerias bilaterais, dentro e fora da região, sem confronto, entretanto, com as 

potências hegemônicas. 

Ainda nesse capítulo, são analisadas as disputas históricas que dividem os 

interesses da região e são fornecidas contribuições sobre o entendimento da política triangular 

estabelecida entre o Brasil, Argentina e Paraguai. No plano cultural, analisa-se um conjunto 

de iniciativas pioneiras desenvolvidas pelo Brasil junto aos países vizinhos, conformando uma 

vertente importante da política das Relações Internacionais do país, denominada mais tarde de 

Diplomacia Cultural, são elas: a Revista Americana, em 1909; a União Latina, em 1951; a 

criação do Conselho Cultural Interamericano junto à UNESCO, em 1950, e, as Missões 

Culturais Brasileiras. Estas últimas foram implantadas a partir dos anos 30 em diversos 

países, com a denominação de intercâmbios culturais, cuja expressão mais significativa teve 

lugar no Paraguai. 
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No capítulo 2, o centro da análise é a importância da Missão Cultural Brasileira 

no Paraguai, desde os anos 40, como importante condutor para a aproximação do Brasil, 

frente a um acercamiento cada vez mais intenso da Argentina em torno do Paraguai. Dos anos 

40 ao final dos 50, a Missão Cultural Brasileira (MCB), ainda sem essa denominação, buscou 

cumprir os acordos e convênios culturais estabelecidos entre Brasil e Paraguai, priorizando a 

realização de intercâmbios nas áreas técnicas e educativas, levando àquele país nomes 

respeitados ligados à área de educação e cultura. Por certo, não será exagero afirmar que o 

empenho dos intelectuais mencionados ao longo desse segundo capítulo e de dezenas de 

profissionais brasileiros e paraguaios, vinculados direta ou indiretamente à Missão Cultural ou 

à Chancelaria Brasileira, a partir das primeiras experiências dos anos 40, propiciou as 

condições internas favoráveis para a realização do conjunto das ações culturais desenvolvidas 

por Lívio Abramo, a partir dos anos 60, tema desenvolvido no capítulo 3. 

Lívio Abramo e a Missão Cultural Brasileira no Paraguai formam o núcleo 

central de análise do terceiro capítulo. São destacadas as questões ligadas à formação familiar, 

política e artística de Lívio Abramo no Brasil, e suas vinculações com alguns dos 

protagonistas culturais da época em São Paulo, no campo da cultura e da política, como 

Geraldo Ferraz e Mario Pedrosa. Recuperam-se suas primeiras incursões como educador no 

ensino da gravura, primeiro na Escolinha do MAM, em 1953, e em 1960, no Estúdio Gravura, 

com Maria Bonomi.  

Antes de mudar-se para o Paraguai, Lívio Abramo promoveu várias tentativas 

de aproximação com aquele país, desde a sua primeira exposição de gravuras, realizada em 

1956, em Assunção. Desse ano até 1962, houve um período de estreita aproximação com 

artistas e intelectuais paraguaios. Uma espécie de sondagem de possibilidades culturais, de 

avaliações de interesses concretos, de ambos os lados, que resultaram em uma articulação 

diplomática vitoriosa com a mudança definitiva do artista para lá. É fundamental para 
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entender a receptividade da comunidade artística local às inovações propostas por Lívio 

Abramo, a análise da importância desempenhada por intelectuais paraguaios e pelo grupo Arte 

Nuevo, dispostos a dar continuidade a um processo de atualização de seus parâmetros na arte, 

e colocar fim ao isolamento artístico-cultural, para usar a expressão do crítico Tício Escobar, 

resultado de anos de autoritarismo político. Durante os seis anos que antecedem a sua ida 

definitiva para aquele país, Lívio trouxe o Barroco paraguaio para a Bienal de São Paulo, em 

1961, e levou para Assunção uma mostra de artistas brasileiros do acervo do MAM de São 

Paulo. A realização desses eventos constitui um modelo de articulação cultural promovido por 

Lívio Abramo, que marcaria suas ações, anos mais tarde, como coordenador do Setor de Artes 

Visuais. 

No quarto e último capítulo, procura-se recuperar passagens da história política 

de São Paulo, na primeira metade do século XX, para mostrar a aliança construída entre os 

políticos liberais e a intelectualidade, na construção de uma nova mentalidade, fundada na 

criação de novas instituições, na formação de uma elite dirigente e na recomposição política 

do Estado no cenário nacional. Na arte, a fundação de salões e museus, bem como o 

surgimento de uma crítica especializada, completa o que foi intitulado em um dos itens do 

trabalho de herança do moderno.   A   expressão   “homem   pronto”   a   que   se   referiu   à artista 

Fabíola Adam, ao definir a condição pessoal de Lívio ao chegar ao Paraguai, revela um 

sujeito político que é resultado de uma conjunção de ricas vivências culturais, políticas e 

artísticas na São Paulo dos anos 30 aos 50. 

Analisam-se nesse mesmo capítulo, as atividades de Lívio como educador nas 

oficinas de arte e coordenador das atividades culturais da Missão Cultural Brasileira 

(MCB),além das ações contínuas que realizou para promover a interação entre os artistas do 

Brasil e Paraguai. Foram realizadas cerca de 200 exposições de artistas das duas 

nacionalidades. Todas acompanhadas de catálogos com textos escritos por Lívio Abramo, que 
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recuperados à condição de documentos da época, constituem registros importantes para a 

formação da História e da Crítica da Arte do Paraguai. 
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CAPÍTULO 1 

 
A Diplomacia Cultural na agenda das Relações Internacionais do Brasil 

 

 

 

 

Chaco-Paraguay-Palmera, 1968, xilografia. 37x27 cm. 
Fonte: Livio Abramo, sempre 
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1.1 Brasil e América Latina no pós-guerra 

 

Essa seção trata, especificamente, de aspectos relacionados ao Brasil e América 

Latina durante o período pós-guerra, abordando fatos importantes sobre a criação de uma 

agenda da diplomacia brasileira no que se refere ao projeto desenvolvimentista, além de 

fornecer contribuições sobre a política triangular entre o Brasil, Argentina e Paraguai e as 

disputas históricas que dividem os interesses na região. 

 

1.1.1 A criação de uma agenda da diplomacia brasileira frente 
                  ao projeto desenvolvimentista do Brasil 

 

Em seu livro Relações Internacionais da América Latina, o historiador Amado 

Luiz Cervo (2001) faz uma reflexão sobre o que ele denomina de destino comum dos países 

latino americanos após a crise norte americana de 1929, expressão que se traduziu na 

implantação de uma política de modernização econômica e abandono de antigos paradigmas 

de desenvolvimento.   

Apesar das assimetrias de toda ordem, presentes nos países da região, e as 

diferenças de interesses pontuais, Cervo  considera que um forte sentimento ou vontade 

soberana dos Estados, impulsionou a adoção de uma política voltada para as inúmeras 

possibilidades que o mundo dos negócios internacionais oferecia. Em um primeiro momento, 

essa política caracterizou-se como uma reação às consequências da depressão americana12 e 

representou o esfacelamento dos paradigmas liberal-conservador nas economias dos Estados 

da América Latina baseados no antigo sistema de exportação de produtos primários e 

importação de produtos industrializados de toda ordem, vigente desde o século XIX.  

                                                   
12 Com a crise de 1929, os países da América Latina diminuem drasticamente a capacidade de importação. 
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Demandas surgidas dos novos segmentos sociais e de uma incipiente burguesia 

industrial pressionaram os Estados a ampliaram as possibilidades do campo econômico e 

social. Os países viram-se na contingência de intensificar suas relações no âmbito 

internacional na região, bem como para além das fronteiras continentais com o intuito de 

promover ações que criassem condições favoráveis para um desenvolvimento econômico, 

capaz de aumentar as riquezas das nações e o bem-estar de suas populações.  

No Brasil, essa nova dimensão da política externa, estabelece uma renovada 

agenda da diplomacia brasileira voltada, a partir desse marco, para potencializar as riquezas 

nacionais e transformar oportunidades, especialmente econômicas, em benefícios internos 

para o país. Um papel radicalmente diferente desempenhado pela diplomacia brasileira até 

1930 em relação à America Latina, quando suas funções foram marcadas por uma política 

externa tradicional, por meio da qual, se privilegiavam as questões concernentes à 

demarcação de fronteiras, e, eventualmente, as questões de mediações de conflitos entre 

países vizinhos. Cervo (2001:53) resume essa fase de transição: 

 
A mudança de paradigma das políticas exteriores toma forma de um 
movimento quase coincidente nos diferentes países da America 
Latina, entre 1930 a 1945. Apresenta características comuns, embora 
com intensidade nacional variada. [...] As políticas exteriores exibiam 
caráter funcional e eram acionadas para realizar necessidades internas. 
Fazer o mesmo significava para o Brasil promover seus interesses 
comerciais, mas, sobretudo, promover a indústria nacional, o bem 
superior que perseguia o projeto nacional de modernização do país. A 
industrialização converteu-se, assim, no objetivo síntese da política 
exterior, porque das indústrias se esperavam o aumento da riqueza, o 
provimento de meios de segurança, a abertura de negócios para a 
burguesia nacional, a expansão do emprego para as massas urbanas e a 
modernização da sociedade como um todo, no entendimento da elite 
esclarecida. 

 

Os antigos procedimentos das relações internacionais, baseados no binômio: 

exportação de matéria prima e importação de produtos industrializados, engendraram a 

dependência econômica aos países dos centros industrializados, bloqueou a modernização e o 
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desenvolvimento industrial próprio. Entretanto, os novos paradigmas desenvolvimentistas não 

tinham como eixo fundamental a substituição das importações, mas sim, uma modernização 

baseada no desenvolvimento da industrialização, o que exigiria um remodelamento das 

práticas diplomáticas. Segundo Cervo (2001:62), novos padrões estariam sendo incorporados 

à diplomacia: 

 

Para ser benéfica ao desenvolvimento, requeria-se da política exterior: 
(a) autonomia decisória, para responder aos interesses nacionais; (b) 
caráter cooperativo e não conflituoso com as grandes potências, 
sobretudo para promover o impulso inicial do moderno sistema 
produtivo a implantar; (c) uma política de comércio exterior nem 
liberal nem protecionista, porém flexível e pragmática, a exemplo das 
nações avançadas [...]; (d) a associação de segurança, da formação de 
parcerias estratégicas e das grandes questões da política internacional 
com resultados concretos da ação diplomática; (e) a concomitância 
entre as negociações com as grandes potências e as iniciativas 
bilaterais e coletivas com os países vizinhos. 

 

Para o historiador Jaime Pinsky13, entretanto, a diplomacia brasileira só 

promoveria mudanças mais significativas nas relações com a região, bem como com outros 

continentes, alguns anos mais tarde, a partir da implantação do Estado Novo, em 1937.  

Na primeira fase do governo Getúlio Vargas, de 1930 a 1937, os modelos de 

atuação da diplomacia brasileira ainda eram os mesmos adotados pelo Barão do Rio Branco 

na Primeira República, ou seja, com alguns avanços em relação à ampliação de parceiros 

comerciais, mas com a preocupação centrada em administrar questões de fronteiras e lidar 

com a incômoda situação de cada vez mais encontrar-se na dependência dos EUA. Pinsky 

(1988) descreve o cenário da política exterior nos momentos que antecedem a primeira fase 

do governo Getúlio Vargas, onde as orientações implantadas pelo Barão do Rio Branco - de 

não hostilidade aos EUA – ou seja, marchar com os EUA sempre que possível, ainda estavam 

em vigor. 
                                                   
13 Jaime PINSKY. O Brasil nas Relações Internacionais: 1930-1945. In: Carlos Guilherme MOTA (org).  Brasil 
em Perspectiva, 1988, pg 337-449. 
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A Primeira Guerra Mundial, exigindo todo o fôlego das nações 
européias colocou-nos cada vez mais na dependência de certos 
produtos americanos. Por um lado, a mecanização da lavoura e a 
racionalização da indústria foram responsáveis pelo aumento da 
produção,   tanto   agrícola   como   industrial   nos   EUA.   ‘O   capital  
americano passou, no Brasil, de vinte e oito milhões de dólares em 
1914, a quinhentos e sete milhões em 1930. A política externa coube a 
tarefa inglória de referendar, na diplomacia, a dependência que os 
números mostravam com crueza14. 

 

As mesmas aspirações desenvolvimentistas entre países latino americanos após 

os anos 30 não significavam, entretanto, a adoção de ações integradas ou práticas políticas 

semelhantes.  Na base dos projetos nacionais de desenvolvimento econômico, conformavam-

se visões políticas e procedimentos diferentes em relação aos próprios pares da região, bem 

como em relação aos principais atores internacionais, Europa e EUA, sobretudo nos períodos 

que antecederam a eclosão da Segunda Guerra Mundial. 

O pan-americanismo exerce uma influência importante no posicionamento dos 

países latino americanos com o fortalecimento de compromissos estabelecidos durante as 

conferências das Américas realizadas durante a Guerra. Esses compromissos, entretanto, não 

conseguiram impedir que alguns países, especialmente Argentina e Brasil, assumissem 

posições oscilantes nesse momento em relação ao cenário nacional, resultantes, sobretudo, de 

razões econômicas. Como declara Pinsky (1988:342) “(...)   havia, era bem verdade, um 

conflito de grandes proporções [...] na Europa. Havia, porém, antes, um problema de ordem 

econômica [...] aqui”. 

Basta comparar, em rápidas passagens, os discursos de Getúlio Vargas em 

momentos diferentes da Guerra. Em 1939, logo no início, Getúlio reafirma sua neutralidade, 

lamenta o conflito, mas coloca-se politicamente equidistante das potências diretamente 

envolvidas. Até então, Vargas seguia uma orientação da Conferência Pan-Americana do 

                                                   
14 PINSKY, 1988, pg. 339. 



29 
 

Panamá, na qual, teoricamente, todos os países americanos teriam assumido a mesma posição 

de neutralidade. Logo em seguida, 1940, porém, diante de algumas vitórias parciais da 

Alemanha, Getúlio nega o pan-americanismo, critica os pessimistas, fala sobre mutação de 

valores e descreve aquele momento como início tumultuoso e fecundo, de uma nova era. 

Discurso esse na direção oposta ao de Roosevelt, pronunciado no dia anterior ao seu próprio 

discurso. Vargas só mudaria de posição em 1942, após a Conferência Pan-Americana no Rio 

de Janeiro, quando os países resolvem declarar guerra contra os países do Eixo (Alemanha, 

Japão e Roma), após o ataque à Pearl Harbour, em 1941. A declaração de guerra emitida pelo 

Ministério das Relações Exteriores só sairia seis meses após a realização da conferência do 

Rio, quando fica comprovada a autoria da Alemanha no episódio que marcou a destruição de 

navios brasileiros, em 1941, nas costas norte-americanas. 

Diante das novas condições que surgiram após a derrota dos países do Eixo, 

novas práticas políticas iniciaram-se em quase todos os continentes, sobretudo nas colônias da 

Ásia e África, de libertação das metrópoles européias. No ensaio O Brasil nas Relações 

Internacionais de 1945 a 1964, o historiador Nilo Odália discute os efeitos da guerra na 

reformulação das relações entre os países e, sobretudo, as novas questões que se colocavam 

para a diplomacia do Brasil. As lutas por independência, deflagradas em vários países 

amarrados aos modelos coloniais, logo após a guerra, trouxeram um novo sentido ao conceito 

de nacionalismo, que pouco ou nada tinha a ver, segundo o historiador, aos antigos valores 

iluministas das lutas por libertação do século XIX. Odália afirmou que “[...] o 

sentimentalismo romântico cedeu lugar a uma objetiva formulação dos problemas que 

envolvia o desligamento das bases metropolitanas.”  15  

Para o autor, o nacionalismo do século XX traduz o sentimento não somente 

das nações colonizadas da Ásia e África, como também, dos países que já haviam conquistado 

                                                   
15 Nilo ODÁLIA. O Brasil nas Relações Internacionais: 1945-1964. 1988, pg. 355. 
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a liberdade político-administrativa, mas que por não haverem ainda atingido certo grau de 

desenvolvimento tecnológico, ficavam à margem das grandes decisões históricas. O patamar 

em que se encontravam esses países, na condição de consumidores dos produtos 

industrializados e exportadores de matéria prima, não havia sido superado. O 

desenvolvimento e independência econômicos passam, portanto, a responderem por esse 

sentimento de nacionalismo. Os países industrializados são os novos modelos a serem 

seguidos: [...] a experiência a ser repetida, dentro das condições específicas de cada país16. 

No campo da política, a derrota dos países do Eixo cria condições para o 

desmonte de regimes totalitários inspirados naqueles países ou de políticas que não 

correspondiam mais àquele momento de libertação. As revoltas das possessões da França, na 

Indochina, de 1946 a 1954, e na Argélia, de 1954 a 1962, assinalam exemplos de resistências, 

no caso em relação à França, como exigência dos novos tempos. O historiador Ricardo Corrêa 

Coelho (2008, pg.64), em Os Franceses, reafirma que após a Segunda Grande Guerra inicia-

se o fim do colonialismo europeu com a derrocada dos grandes impérios coloniais Britânico e 

Francês. Aos colonos europeus que lutaram na Guerra, não lhes parecia uma boa alternativa 

voltar a essa condição de dependência da metrópole.  

No Brasil, com a implantação do Estado Novo, resultado do golpe em 1937, a 

situação de Getúlio Vargas não era confortável antes mesmo do término da guerra, em vista 

das hesitações do governo, ora pendendo para o os países do Eixo, ora para as forças aliadas. 

O resultado do conflito mundial vai influir diretamente sobre a situação do governo brasileiro. 

Em meio às manifestações contra a Guerra e pelo posicionamento do país frente ao conflito 

mundial, emergia a propaganda pela derrubada de Vargas: 

 
A entrada do Brasil na guerra foi o começo do fim; a luta contra o 
nazi-fascismo foi o elemento catalisador da luta interna contra o 
fascismo brasileiro. A redemocratização do país era um imperativo da 

                                                   
16 Ibid, pg.356. 
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situação; à medida (sic) que a ditadura afrouxava suas tenazes, 
permitindo os movimentos estudantis e do povo permitindo o 
engajamento do país na conflagração mundial. Cavava sua própria 
sepultura, pois em tais movimentos a propaganda pela derrubada da 
ditadura lhes era subjacente. [...] A assinatura do armistício punha um 
prazo na vigência da ditadura getulista (ODÁLIA, 1988, pg.356). 17  

 

No cenário internacional, o surgimento da Guerra Fria – por um lado, resultado 

da força demonstrada pela União Soviética na Segunda Guerra e da sua consequente expansão 

em direção à Europa e, por outro lado, da reação desencadeada pelos EUA para impedir o 

avanço russo – incide na divisão do mundo em dois blocos de ideologias antagônicas. Essa 

divisão, segundo Odália, desencadearia nas décadas seguintes, a formação de organismos 

regionais e internacionais de defesa e de comprometimento entre as nações aliadas 

pertencentes aos dois blocos, tais como: o Pacto de Varsóvia, a Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN), a Organização dos Estados Americanos (OEA), e o Tratado 

Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR). 

A nova organização mundial trará, como uma das consequências, a 

reorganização das ações da diplomacia brasileira, que após a segunda guerra, seriam 

determinadas em três momentos distintos: no primeiro, de 1945 a 1955, com Dutra e Getúlio 

Vargas, período onde repercutem ainda os ecos do conflito mundial. O Brasil estabelece 

relações diplomáticas com a Rússia e legaliza o Partido Comunista.  

Com o acirramento da Guerra Fria, o Brasil rompe com a Rússia e compõe-se 

com o bloco de países que fariam parte da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

fundada em 1948, em Bogotá, estabelecendo compromissos de ajuda mútua entre os países 

americanos, em todos os campos.  Entretanto, o fato dos países da America Latina agruparem-

se na OEA não altera substancialmente a condição de subdesenvolvimento da região, mesmo 

                                                   
17 Algumas ditaduras permanecem, entretanto, como Portugal e Espanha, cujos regimes se assentam sob a 
argumentação de defesa do país contra o perigo comunista (ODÁLIA, 1988, pg.356). 
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após a guerra, quando a principal preocupação dos EUA está centrada no poder de controle e 

organização do mundo e na defesa contra o avanço do comunismo.  

A Operação Pan-americana (OPA), idealizada pelo embaixador brasileiro 

Augusto Frederico Schmidt (1906-1965) e lançada, em 1958, pelo presidente Juscelino 

Kubistchek (J.K.), atualiza as orientações da doutrina Monroe - América para os americanos, 

do século XIX, e reafirma a posição do Brasil de defesa de uma política centrada no 

desenvolvimento econômico. Um desenvolvimento lastreado na concessão de privilégios aos 

capitais estrangeiros18 que reivindicava para o país o papel de protagonista para a abertura do 

capital estrangeiro na região, bem como, a sua representação.   

O que se discutia no governo posterior à J. K., era uma reformulação da 

política desenvolvimentista. A ideia que se discutia, segundo Nilo Odália, era de que o Brasil 

não alcançaria o desenvolvimento econômico por meio de um sistema de mão única, ou seja, 

somente franqueando o mercado interno aos investidores estrangeiros. O Brasil deveria 

firmar-se no mercado internacional com seus produtos.  

O Brasil delineia uma política externa independente  com  certa  “equidistância”  

das potências que protagonizavam a Guerra Fria para seguir um programa para: 

 

[...] vencer o subdesenvolvimento através da industrialização 
intensiva; valorização dos termos de troca de suas matérias-primas; 
lutar pelo desarmamento geral, de maneira a permitir que os capitais 
liberados da corrida armamentista possam ser aplicados na luta pelo 
desenvolvimento19. 

 

Somente durante o governo de transição parlamentarista, implantado após a 

renúncia de Janio Quadros em 1961, as principais linhas dessa política externa independente 

                                                   
18 ODÁLIA, 1988, pg.362. 
19 Ibid, pg.363. 
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seriam definidas pelo então ministro das Relações Exteriores, San Tiago Dantas20 e daria 

ênfase à autodeterminação dos povos, no apoio à emancipação dos territórios não autônomos, 

na implantação de uma política de coexistência para a preservação da paz. E, também, a 

ampliação do mercado externo brasileiro mediante o desarmamento tarifário da America 

Latina e intensificação das relações comerciais com todos os países, inclusive os socialistas 

(ODÁLIA, p.366).  

É importante frisar que em relação aos antigos preceitos do pan-americanismo 

do início do século XIX,21 centrados na visão hegemônica norte-americana, a criação da 

Operação Pan-americana (OPA), no governo J. K., em 1958, e a Política Externa 

Independente (PEI) do governo Janio Quadros em 1961 ao governo de Jango, em 1964, foram 

inspirados fortemente no monroísmo, uma vez que não possuíam como objetivo implantar 

uma política contrária ou em oposição à política norte americana22. Reservariam, entretanto, 

certa independência das orientações estrangeiras, como já foi citado nos parágrafos anteriores. 

As principais economias da América Latina, Brasil e Argentina, tinham uma visão nítida de 

que seu desenvolvimento dependia, e muito, das relações econômicas com os EUA. 

Em meados do século XX, os EUA já estavam assumindo a liderança 

econômica frente à Europa, em relação não aos investimentos externos, onde perdia longe 

para a Inglaterra ou Alemanha, mas em relação à produção industrial mundial: enquanto 

Inglaterra participava com 20%, EUA participava já com 30%, e, em 1913, antes mesmo da 

                                                   
20 San Tiago Dantas, Ministro das Relações Exteriores do Brasil de 1961 a 1962, um dos artífices da PEI – 
Política Externa Independente. 
21 Inspirados  na  máxima  do  presidente  Monroe  “A  América  para  os  americanos”,  doutrina  precursora  da  pretensa  
missão civilizadora dos EUA diante da América Latina, o pan-americanismo, defendido pelos norte-americanos, 
busca reunir no final do século XIX, os países da região em torno de acordos econômicos e jurídicos sob o 
pretexto de auto-ajuda econômica  e auto proteção contra as potências extracontinentais, leia-se européias 
(AYERBE, 2002, pg. 53). 
22 Em sua pesquisa sobre os modelos de relacionamentos interamericanos, o sociólogo Gustavo B. Lacerda 
considera o monroísmo e o bolivarianismo, originários no século XIX, os dois modelos principais que nortearam 
as relações internacionais dos países da região. As novas políticas desencadeadas pelo Brasil no pós-guerra não 
rompem com o monroísmo na essência, ou seja, não se colocam em oposição aos EUA, nem, tampouco, abraçam 
uma perspectiva bolivariana, da qual sempre o Brasil se manteve (e foi mantido) à distância, mas se propõe a 
assumir uma política nacional independente no cenário internacional. CF. Gustavo B. LACERDA. Modelos de 
relacionamentos interamericanos, 2007, pg.5. 
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Primeira Guerra, essa diferença aumentaria ainda mais: 14% para a Inglaterra e 38% para os 

EUA. Essa ascendência só diminuiria com a depressão de 1929, entretanto, [...] o esforço 

bélico permitiu ao país sair da fase recessiva [...] quando começou a guerra, os Estados 

Unidos tinham 10 milhões de desempregados (AYERBE, 2002, pg.48). Após a guerra, os 

EUA consolidam a sua liderança também no plano político.  

Ao analisar o processo de construção da hegemonia norte americana no pós-

guerra, diante do reordenamento das forças internacionais, e diante das tentativas dos países 

da América Latina de se firmarem no cenário internacional com mais autonomia, o sociólogo 

Luiz Fernando Ayerbe reflete: 

 

Como dar continuidade a uma política que preserva a autonomia 
nacional na definição dos objetivos e de tomada de decisão num 
contexto de extrema vulnerabilidade econômica do setor externo, 
contrariando os interesses do país que comanda a política 
internacional e a economia mundial? [...] Diante desses dilemas, as 
respostas dos países latino-americanos serão variadas, num quadro em 
que as pressões, por parte dos Estados Unidos, em favor do 
alinhamento incondicional aos ditames da Guerra Fria, delimitam um 
campo de ação com poucas alternativas. 23 

 
 
Frente à prioridade econômica definida pelos Estados Unidos de reconstrução 

da Europa, colocando em prática o Plano Marshall, a ajuda tão esperada para o 

desenvolvimento dos países latino americanos não passa de mero discurso retórico proferido 

seguidamente pelos presidentes posteriores ao final da guerra.  Os aportes financeiros do 

Estado americano aos países da América Latina foram extremamente reduzidos nesse período, 

com aumento significativo de investimento privado na região24.   

                                                   
23  AYERBE, 2002, pg.77.  
24  No final dos anos 40, só nos primeiros 15 dias do Plano Marshall o Congresso americano liberou 6,8 bilhões 
de dólares para a Europa e somente 35,5 milhões dos 45milhões de dólares solicitados para a América Latina.  
Com os investimentos privados, entretanto, houve um aumento de 2,8 bilhões de dólares na década de 40 para 
4,4 bilhões de dólares em 50. (AYERBE, 2002, pg.78).  
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A política desenvolvimentista na America Latina e o cenário internacional 

desfavorável, como já mencionado, impulsionaram os países a pensarem em um crescimento 

econômico com mais autonomia e independência em relação aos centros hegemônicos. 

 

1.1.2 A política triangular entre Brasil, Argentina e Paraguai 

 

Quando os historiadores analisam as políticas bilaterais e, por vezes, instáveis 

entre os diversos   países   da   America   Latina,   utilizam   comumente   a   expressão   “política  

pendular”,  para  explicar  as  negociações  ou  acordos  realizados  simultaneamente  por um país 

com os demais da região, às vezes com orientações ou interesses antagônicos entre si. 

Paraguai é um exemplo assíduo para demonstrar esse tipo de negociação. Sem acesso para o 

mar e dependendo dos acordos celebrados, especialmente com a Argentina para escoar os 

seus  produtos,  o  Paraguai  “equilibrou-se  em  arranjos  regionais”25, ora a favor do Brasil ora a 

favor da Argentina para auferir maiores benefícios.  

Em janeiro de 1957, os jornais paraguaios El País e Pátria, trazem em seus 

editoriais uma resposta às críticas dos argentinos, publicadas no jornal La Prensa, sobre as 

investidas econômicas do Brasil na Bolívia e no Paraguai26. No jornal portenho, os argentinos 

comentavam os acordos e convênios logrados entre Bolívia e Paraguai, lamentando que esses 

dois países não tivessem fechado acordos com o governo Argentino. Consideravam os 

argentinos, naquele editorial, que os êxitos das negociações obtidas com os brasileiros teriam 

se dado diante da perda de influência da Argentina. Os jornais paraguaios, por outro lado, 

criticam a posição exclusivista da Argentina quando denuncia o governo paraguaio de 

entreguista em relação ao Brasil, e contestam os argumentos dos argentinos, tendo como base 

a política do pan-americanismo e a soberania dos interesses do Paraguai:  
                                                   
25 Relatório da Embaixada do Brasil no Paraguai ao MRE do Brasil. AH Itamaraty-Brasília Loc. 920 (42) (43). 
26 Memorando da Embaixada de Assunção ao MRE em janeiro de 1957, com anexos dos jornais El País, Pátria e 
La Prensa. Loc. 920 (42)(43). AH Itamaraty-Brasília. 
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1-A Bacia do Prata é formada pelas bacias dos Rios Paraná, Paraguai, Uruguai e Prata, possui aproximadamente           
3.200.00 Km  nos territórios da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Fonte www.riosvivos.org.br 

2- Vice-reino do Prata (1776-1814) formado por Argentina (centro administrativo)Paraguai, Bolívia e Uruguai. 
 

 

[...] se ha olvidado   ‘La  Prensa’   que   hay   una doctrina panamericana, 
que hoy por hoy  e algo así como el catecismo  de las relaciones 
internacionales entre los países de América , la cual recomienda una 
creciente cooperación económica entre todas las naciones hermanas de 
este continente? [...] Con esa política e con tales objetivos no 
excluimos a nadie, no tratamos de sustituir un mercado por otro, no 
deseamos abandonar a ciertos consumidores tradicionales de nuestros 
productos. Sometemos sus ofertas a la competencia, tratando de 
obtener lo que es justo para cuanto se produce en esta tierra generosa 
[...] al progreso y grandeza del Paraguay moderno27. 

 
 

Não fosse o escopo desse trabalho, pautado especialmente no entendimento das 

relações entre Brasil e Paraguai, por certo poderíamos mencionar algumas dezenas de 

passagens na história dos países não só da America Latina, mas dos diferentes continentes, 

como  exemplares  dessa  prática  política  denominada  “pendular”.   

Após duas guerras que ceifaram os recursos econômicos do país e reduziram 

drasticamente o seu capital social28, o Paraguai encontra-se na metade do século XX sem 

resolver questões estratégicas para desenvolver o mercado externo. Sem alternativa para a 
                                                   
27  Jornal Patria. La independência econômica del Paraguay y el Panamericanismo. Assunção, 4 de jan. 1957. 
Anexo n.1. loc. 920 (42)(43). AH Itamaraty-Brasília. 
28  A Guerra da Tríplice Aliança, que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, de dezembro de 
1864 a 1870, e a Guerra do Chaco, entre Paraguai e Bolívia, de 1932 a 1935. 

http://www.riosvivos.org.br/
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saída de seus produtos, o Paraguai encontra-se em situação de extrema dependência da 

Argentina, não só em relação ao escoamento das exportações, o que se dá pela bacia do Prata, 

mas a todo o processo de negociação com o mercado externo, cujo controle era exercido por 

Buenos Aires29. 

Dez anos após o final da Guerra da Tríplice Aliança ( 1864-1870), o governo 

paraguaio, por meio do presidente Bernardino Caballero (1880 a 1886), havia se empenhado 

em solucionar essa questão tentando “la  salida  al  Este  brasileño”,  com  a    construção  de  uma  

estrada de ferro de Assunção à Santos. Depois disso, novas tentativas foram registradas, mas a 

instabilidade política e institucional do país de 1870 até o golpe de Stroessner, em 1954, 

dificultou as investidas do país pela autonomia no Prata30. 

Salum-Flexa, jurista paraguaio e membro da diplomacia do país desde 1952, 

em seu livro Historia Diplomatica del Paraguay, escreve que após a Guerra do Chaco: 

 

[...]  se intentó nuevamente romper la dependencia fluvial que nos 
obligaba a una única y exclusiva via de comunicación con el mundo a 
través del Plata. Ahora  la iniciativa correspondió al gobierno do 
general Jose Félix Estigarribia al iniciar el trazado de la ruta al Este. 31 

 

Novas tentativas foram projetadas, algumas parcialmente executadas, mas 

somente em 1941, com Getúlio Vargas, renovadas perspectivas surgiram para o Paraguai, não 

somente para a questão específica de acesso para o mar, mas para um início de negociações a 

acordos em várias áreas que resultariam, na década de 50, em alterações profundas nas 

relações entre os dois países. Escreve Salum-Flexa (1990, p.22): 

 

                                                   
29 Para se ter uma ideia do nível de dependência do Paraguai, os argentinos consideravam o exercito paraguaio 
parte do seu próprio exército, a 9ª coluna e, a Igreja Católica, por ordem do papa, não possuía nenhuma 
autonomia administrativa, devendo obediência, até perto dos anos 30, à Igreja argentina. 
30 CF. MENEZES apud SILVA (2002). No período mencionado, de 1870 a 1954, o Paraguai contou com 44 
presidentes, registrou períodos de grande turbulência e a deflagração de uma nova guerra, desta vez contra a 
Bolívia, a Guerra do Chaco. (Id.) 
31 Antonio SALUM-FLEXA. Historia da Diplomacia del  Paraguay: de 1869-1990, 1990, pg. 56. 
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[...] Getulio Vargas, parecía dar un nuevo giro de la política brasileña 
al visitar Asunción (en mayo de 1941), iniciando desde la perspectiva 
del  “Novo  Estado”  una visión y un enfoque diferente sobre la política 
a seguir con el Paraguay. En sus alforjas, el presidente Vargas traía 
numerosos proyectos de acuerdos y convenios que encontraron firme 
receptividad en el presidente Higinio Morínigo.  

 

O jurista paraguaio se refere por certo, aos acordos selados entre os dois países 

que resultariam, em 25 de agosto de 1941, na promulgação do decreto-lei no. 7.712, assinado 

no Rio Janeiro pelo presidente Getúlio Vargas, para a construção e exploração da Estrada de 

Ferro de Concepción a Pedro Juan Caballero32 e inúmeros convênios entre Brasil e Paraguai 

que estabeleceriam vários benefícios de interesse comum como: a utilização de um entreposto 

para uso exclusivo do Paraguai no porto de Santos; a concessão de créditos recíprocos 

destinados ao intercâmbio comercial; criação de uma Comissão Mista para tratar dos 

problemas da navegação do Rio Paraguai; a criação de uma frota mercante brasileiro-

paraguaia, além de três convênios de intercâmbio cultural, que previam a cooperação de 

técnicos, permuta e publicação de livros entre os dois países33. 

Os acordos estabelecidos dariam início a importantes transformações nas 

relações entre os dois países, especialmente na área cultural, quando surgem os primeiros 

convênios, levados adiante pela Missão Cultural Brasileira, em Assunção, objeto de análise do 

próximo capítulo. Demais convênios também foram assinados entre os dois países, como 

aqueles que tratavam de questões concernentes a navegação do Rio Paraguai com a criação de 

uma nova via para a saída dos produtos paraguaios. Essa medida facilitaria as vias de 

comunicação do Paraguai com o Atlântico através do Porto de Santos, além de criar condições 

para que o país conquistasse, finalmente, a sonhada autonomia nas decisões, não só 

                                                   
32 Segundo o acordo firmado, o Paraguai daria a concessão da construção da estrada de ferro ao Brasil, 
responsável pelo capital necessário, com direito daquele país encampar o benefício, após os cinco anos de 
inauguração da Estrada de Ferro. CF. Atos Internacionais firmados entre o Brasil e o Paraguai. AH do Itamaraty-
Brasília. Doc 1.826 / Loc.910.31 (42) (43). 
33 Atos Internacionais firmados entre o Brasil e o Paraguai. AH Itamaraty-Brasília, Doc. 81.826 / Loc.910.31 
(42) (43). 
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concernentes ao transporte de mercadorias, como também, no planejamento de sua própria 

política de comercio internacional. 

O período posterior a guerra com os países vizinhos trouxe para o Paraguai a 

necessidade de reconstrução de um país devastado, em todos os campos, e extremamente 

instável politicamente. Com dificuldade para desenvolver uma política externa autônoma, 

pois além de encontrar-se na posição de perdedor e comprometido com os tratados 

estabelecidos pelos países aliados vencedores, o país derrotado viu-se em meio a uma disputa 

de interesses entre Brasil e Argentina, que não cessou após o conflito. Essa dificuldade seria 

acirrada, alguns anos mais tarde, tendo em vista o envolvimento do país em outro sério 

conflito de fronteiras com o vizinho país da Bolívia, na Guerra do Chaco, conflito que se 

estendeu de 1932 a 1935. 

Ronaldo Alexandre do Amaral e Silva, em Brasil-Paraguai: marcos de uma 

política pragmática, divide em dois grandes períodos o esforço de reorganização do Paraguai: 

o primeiro, de 1870, final da Guerra da Tríplice Aliança até 1932, início da Guerra do Chaco, 

e o segundo, depois desse período, marcado por reformas e golpes de Estado, até a instalação 

da ditadura de Stroessner, em 1954. 34 

Daí a denominação de política pendular nas estratégias internacionais adotadas 

pelo Paraguai, resultado da combinação de arranjos simultâneos com as maiores economias da 

região e da profunda instabilidade política do país.  

 

1.1.3 Disputas históricas entre Brasil e Argentina dividem os interesses na região 

 

O Protocolo de Paz assinado em 1870 entre os países aliados contra o Paraguai, 

na Guerra da Tríplice Aliança, submetendo o país derrotado a acordos e tratados, poria fim ao 

                                                   
34 CF. Ronaldo Alexandre Amaral e SILVA. (2006). 
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violento conflito, mas já revelaria interesses diversos entre Brasil e Argentina. Tão logo o 

governo provisório se instalara em Assunção, como acordado no Tratado de Paz, a Argentina 

reiniciaria um conflito com o Paraguai, que envolveria as chancelarias dos países envolvidos 

na guerra, sobre os limites da região do Chaco.35 Declarava o país argentino que a região 

Ocidental do Paraguai lhes pertencia e que a sua posse por parte do Paraguai seria uma 

usurpação.  

O Brasil se posicionou contra a invasão e posse das terras do país derrotado, 

reconhecendo seus direitos sobre antigos limites. Esse foi um dos momentos fortes de 

oposição de interesses registrados entre Argentina e Brasil36 antes mesmo de terminada a 

guerra. No tratado assinado pela Tríplice Aliança, o mesmo que serviria de fundamento para o 

Tratado de Paz, o historiador paraguaio Salum-Flexa localiza desde essa data, pouco antes do 

final da Guerra, as diferentes visões e interesses de Brasil e Argentina: 

   

1-La Union, de 4 de outubro de 1953 e 2-Patria, de 29 de setembro de 1954. 

                                                   
35 O Chaco paraguaio é uma extensa planície a oeste do país compartilhada nas fronteiras por Bolívia e 
Argentina. A definição de seus limites daria origem a outro grande conflito, a Guerra do Chaco (1932-1935) 
envolvendo diretamente Paraguai e Bolívia. 
36 SALUM-FLEXA, 1990, pg.24. 
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Ambos os jornais pertencentes ao Partido Colorado. Biblioteca Nacional do Paraguai. 
 

La redacción de este documento descubre la influencia del Brasil 
cuyas relaciones con la Argentina comenzaban a adquirir contornos 
graves, sin duda, debido al objetivo  que se había impuesto de frenar 
la expansión territorial argentina hasta sus fronteras al norte del rio 
Apa.37 

 

O historiador Francisco Doratioto, autor de Maldita Guerra, retrocede décadas 

anteriores para localizar em torno de 1840, profundas marcas de divergência entre as duas 

potências da região38. Já nessa época, o império brasileiro procurou conter os interesses 

geopolíticos da Argentina na região do Rio da Prata, especialmente em torno do Paraguai e 

Uruguai, que visava a reedição do antigo modelo de organização colonial do Vice-Reino do 

Prata, cujo centro havia sido a Argentina. 39 

O temor brasileiro, segundo o historiador, era de que a supremacia Argentina 

na região implicaria em decisões unilaterais sobre a utilização dos rios platinos, importantes 

para a navegação brasileira. O Brasil, por sua vez, queria definir as fronteiras com o Paraguai, 

para ratificar juridicamente a expansão territorial do passado, e obter a licença para a livre 

navegação no rio Paraguai.  Em 1850, o Brasil se envolveu nas cisões internas da Argentina, 

apoiando a derrubada de Rosas e, depois desse episódio, teria que se valer da sua diplomacia 

para alcançar um bom relacionamento com o país vizinho, mesmo durante a guerra contra o 

inimigo comum, o Paraguai, de 1864 a 1870.  

A Guerra da Tríplice Aliança une temporariamente os dois vizinhos, Brasil e 

Argentina, além do Uruguai, e antes mesmo que terminasse o conflito, como já foi 

mencionado, os dois países se defrontavam diante de interesses diferentes sobre a região do 

Chaco. Somente o protocolo de intenções assinado pelo governo provisório do Paraguai, após 

                                                   
37 Ibid. pg.25. 
38 Francisco DORATIOTO. Maldita Guerra. 2002, pg.471. 
39 O vice-reino do Rio da Prata, o último criado pela Espanha na América, era composto por Argentina, Paraguai, 
Bolívia e Uruguai e tinha Argentina como a capital. Foi criado em 1776 e dissolvido em 1814.(DORATIOTO, 
2002) 
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declarada a derrota, e o Acordo Prévio entre os aliados foram assinados pelos representantes 

dos países envolvidos. Para a assinatura do tratado definitivo de Paz e Amizade, Limites e 

Navegação, assinado em 9 de janeiro de 1872, os países aliados não estiveram presentes, 

somente o Brasil, aumentando ainda mais as tensões com o país argentino40. 

Desde 1868, essa aliança forjada por interesses estritos nas estratégias da 

guerra, demonstrava sua fragilidade. Tanto Buenos Aires como Rio de Janeiro projetavam, no 

aliado oposto, objetivos contrários à soberania do Paraguai: para a Argentina, o Brasil queria 

ter o país guarani como protetorado; para o Brasil, o governo Sarmiento planejava promover a 

incorporação do Paraguai. Essa projeção mútua de antagônicas intenções resultava, em parte, 

do peso das desconfianças históricas entre os dois países, que tinham as suas raízes desde o 

início do século XIX, quando a Argentina, logo após o processo de independência dos países, 

tentou reorganizar seu domínio no sul do continente. 

Aproximadamente um século após o Império brasileiro ter se organizado para 

impedir que Argentina expandisse sua influência na América Latina, o temor da recriação de 

um Estado forte no sul da região, com  Argentina no epicentro do poder, ainda está presente 

nas preocupações diplomáticas brasileiras, especialmente durante os 12 anos de peronismo.  

De fato, durante esse período, a pretensão do líder argentino de criar um bloco 

empenhado em se manter independente dos EUA deu largos passos na América Latina, 

fazendo oposição ao Brasil adepto de uma política de autonomia e de manutenção das 

afinidades com os EUA.   Para   Cervo   (2001,   pg.192),   “por   mais   nacionalistas   que   se  

apresentassem (países como Chile, Uruguai e Bolívia) dependiam do mercado de dólares 

norte-americanos  para  acionar  sua  economia”.    

Países como Chile, Bolívia e Uruguai sofreram pressões econômicas da 

Argentina ou selaram acordos de união econômica, situação que só se modificaria com a saída 

                                                   
40 Ibid, pg.572. 
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de Perón. Em 16 de maio de 1950, o diplomata Lauro Soutello Alves, em relatório enviado ao 

chefe do Departamento Político e Cultural do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 

revela essa tensão.  Ao relatar a situação política paraguaia às vésperas das eleições 

presidenciais, Soutello elenca uma série de problemas de toda ordem, que incitam novas 

interferências da Argentina. Ao longo de um relatório de 19 páginas, fundamentado por dados 

historiográficos e econômicos, o diplomata analisa os antecedentes históricos que resultaram 

na  situação  do  Paraguai  desde  a  ditadura  de  Rodriguez  Francia.  No  item  intitulado  “Infiltração  

Argentina”,   Soutello   analisa   com   detalhes   a   natureza   das   interferências   argentinas   na   vida  

política e econômica do Paraguai. A posição geográfica do Paraguai é um primeiro fator a ser 

analisado. Descreve o diplomata: 

 

Encravado entre os territórios da Argentina, do Brasil e da Bolívia, o 
Paraguai tem suas vias de comunicação com o exterior sujeitas à boa 
vontade dos países que o cercam no continente sul americano; e como, 
até o presente, a única saída comercialmente viável é através do 
território argentino, fica a economia paraguaia subordinada aos 
interesses da República do Prata, quer no que respeita aos meios de 
transporte – que são quase exclusivamente fornecidos por uma 
companhia de navegação argentina e pelas vias férreas do mesmo país 
–, quer quanto a colocação, nos mercados externos, de seus produtos, 
subordinados de modo inapelável aos gravames (sic) decorrentes das 
exigências fiscais, sanitárias, portuárias e comerciais da República 
Argentina41. 

 

Para o cônsul brasileiro, essa limitação geográfica e a dependência logística do 

Paraguai para a realização de suas atividades comerciais, configuram o exercício do controle 

quase absoluto da Argentina sobre áreas importantes da economia do país.  

Para ilustrar o nível de interferência da Argentina à época, o documento oficial 

apresenta uma série de dados econômicos, como os que revelam que a Companhia de 

Navegação Fluvial Argentina transportava 98% das mercadorias do Paraguai, cobrando um 

                                                   
41 Memorando contendo relatório da situação política do Paraguai às vésperas das eleições presidenciais de 1950. 
AH Itamaraty-Brasília. Loc. 920 (42) (43). 
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frete elevado sujeito a aumentos periódicos de acordo com a vazante do Rio da Prata. Esse 

fato,  tornava,  segundo  fonte  mencionada  no  relatório,  “o  transporte  entre  Assunção  e  Buenos  

Aires sete vezes mais caro que o frete   entre  Buenos  Aires   e  Nova  York”.  Outros   produtos  

paraguaios, como madeira (o quebracho) e o couro, quase que totalmente absorvidos pelo 

mercado argentino, passavam por processos industriais, especialmente o couro, e eram 

negociados posteriormente pela Argentina no mercado externo pelo triplo de seu valor. 

Para o diplomata, os partidos políticos e as forças armadas do Paraguai 

estariam longe de resolver a situação de crise do país e fazer frente às investidas argentinas, 

mesmo porque, segundo Soutello, o Partido  Liberal  era,  na  época,  francamente  “argentinista  

de tradição e confissão”  42. Assim relata o diplomata: 

 

O Colorado, por exemplo, majoritário no atual governo (Frederico 
Chavez) e amigo do Brasil, cinde-se de Guionistas e Democratas, duas 
alas violentas e antagônicas. Suas divergências vem causando as 
últimas perturbações de ordem interna no Paraguai. Morínigo, Frutos, 
Natalício Gonzales e Molas Lopez, presidentes colorados, fracassaram 
por não conseguirem a unificação do partido. Uns, por não tentarem 
consegui-la; outros, por não terem obtido bom êxito em suas gestões. 
[...] O Partido Liberal, ao que parece de mãos estendidas aos 
argentinos e cujos membros mais proeminentes se encontram 
atualmente na oposição ou no exílio, aproveita-se habilmente da 
rivalidade existente no Partido majoritário para tentar uma reviravolta 
política que possa levá-lo ao poder. 

 

Mais à frente, Soutello analisa o posicionamento do agrupamento Febrerista43 e 

dos   comunistas,   esses   últimos,   segundo   o   diplomata   não   “representam   real   ameaça”, pois 

calculados em torno de quatro a cinco mil partidários, agiam isoladamente e não teriam 

influencia alguma no governo. Os Febreristas não ocupavam espaço no governo, mas 

aliavam-se com os liberais contra os colorados e expressavam uma forte “tendência  

argentina”.  
                                                   
42 Idem, pg.6. 
43 O PRF denominado Partido Revolucionário Febrerista tem sua origem ligada à Revolução de 17 de fevereiro 
de 1936, no Paraguai. Fundado oficialmente como um partido socialista em 1951. 
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As forças armadas, pelo que relatou Soutello, serviam tanto um partido como 

outro:  “A  Divisão  da  Cavalaria,  a  escola  Militar,  o  regimento  de  Artilharia  e  a  polícia  põem  e  

depõem governos”  44.  Esse estado de instabilidade só teria a favorecer a posição da Argentina 

na região, segundo o diplomata, pois o país 

 

[...] aproveita-se [...] habilmente para lançar mais confusão no 
ambiente já confuso da política paraguaia. Para ela, quero crer, 
interessará sobremodo um Governo que lhe seja dócil, ao qual ela 
pode impingir o ressurgimento do Vice-Reinado do Prata ou quando 
menos a necessidade de formação de um bloco econômico, com a 
inclusão do Paraguai, sob a sua imediata supervisão. Daí o apoio aos 
seus simpatizantes Liberais e Febreristas. Não está mesmo fora de 
cogitação que Buenos Aires procure atingir seus objetivos, servindo-
se, por exemplo, dos exilados paraguaios que se encontram em seus 
territórios [...] que contam dentro de suas fileiras com a presença de 
grande número de oficiais. 45 

 
Segundo dados mencionados no relatório de Soutello, uma média de 400 

paraguaios deixavam o país em fins da década de 40, movidos por várias razões: 

 

[...] uns compelidos pela própria autoridade, a maioria 
voluntariamente. A Argentina os acolhe, com prazer, e os encaminha 
para as grandes explorações agrícolas. É uma mão de obra que lhe 
chega sem despesa alguma e que ela canaliza com habilidade. 
Calcula-se que, [...] se exilaram naquele país de 100 mil a 150 mil 
paraguaios46. 
 

Quais as possíveis consequências dessa situação para o Brasil? Pondera mais à 

frente Soutello, citando um memorando de 1949, do embaixador brasileiro Barboza-Carneiro 

ao embaixador Freitas-Valle. Soutello expressa o cuidado que inspira na diplomacia brasileira 

a possibilidade da Argentina rearticular, sob a liderança do peronismo, um forte bloco 

econômico na região: 

                                                   
44 Memorando contendo relatório da situação política do Paraguai às vésperas das eleições presidenciais de 1950. 
AH Itamaraty-Brasília. Loc. 920 (42) (43), pg.3. 
45 Id, pg.10. 
46 Ofício-secreto no 69/6000, de 26 de abril de 1948, mencionado no relatório de Lauro Soutello Alves. AH 
Itamaraty-Brasília. Loc. 920 (42) (43), pg.10. 
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Há que tomar medidas para ajudar o Paraguai a livrar-se da pressão 
econômica argentina, mormente facilitando meios de comunicação 
com o Atlântico através do Brasil. Deve-se ter em vista que, em caso 
de conflito russo-americano, o risco de uma aventura argentina será 
considerável, mormente porque o General Perón necessita, cada vez 
mais, fazer qualquer coisa que sirva de prestígio, isto é, que distraia a 
opinião pública argentina das crescentes dificuldades de ordem 
interna, dando ao povo a esperança de realização de uma grande 
unidade política de incontestável preponderância no Continente.47 

 

A preocupação brasileira às posições políticas da Argentina se estende também 

ao Paraguai, caso o país fosse compelido a tomar atitudes mais definidoras. De acordo com o 

relatório: 

 

 
Na hipótese, felizmente remota, de conflito armado entre Brasil e 
Argentina, é evidente que veríamos o Paraguai formar ao lado dessa 
última. Economicamente estrangulado e politicamente convulsionado, 
o Estado Guarani não teria outra alternativa. Consta, por exemplo, em 
Assunção que o Estado Maior Argentino considera o Paraguai como 
sua nona zona de recrutamento. Ainda recentemente os argentinos 
fizeram pressão junto à Assunção para a retirada da Missão Militar 
Brasileira de Instrução, com sua imediata substituição por outra, 
argentina48. 

 

Pelos pareceres anexados ao relatório de Soutello, podemos depreender que o 

levantamento analisado pelo diplomata correspondia às inquietações da diplomacia brasileira, 

especialmente quanto às propostas enumeradas pelo diplomata para que o Brasil posicionar-se 

contra as pretensões de Buenos Aires.  

Libertar o Paraguai da sua extrema dependência da Argentina, no Prata, e 

apoiá-lo nas campanhas contra o aumento dos fretes fluviais, seriam os objetivos imediatos. 

Para tanto, o cônsul brasileiro sugere medidas que deveriam ser priorizadas pelo governo 

                                                   
47 Memorando contendo relatório da situação política do Paraguai às vésperas das eleições presidenciais de 1950. 
AH Itamaraty-Brasília. Loc. 920 (42) (43), pg.12. 
48 Idem, pg.12. 



47 
 

brasileiro para neutralizar a influência argentina, a maioria nas áreas de escoamento dos 

produtos paraguaios, tais como, a construção de duas vias de transportes entre Paraguai e 

Brasil, a construção da Ferrovia Concepción- Ponta Porã (ou Pedro Juan Caballero) e a 

Rodovia Asunción, Cel. Oviedo e Porto Franco (fronteira com Foz de Iguaçu), cujos créditos 

já estavam sendo viabilizados; incremento do transporte marítimo com o aumento da Frota da 

Companhia da Bacia do Prata na linha Montevidéu-Corumbá; convênio para o uso do Porto 

de Santos pelo Paraguai, assunto que ainda estava em tramitação nas instancias decisórias dos 

ministérios brasileiros.  

Ações imediatas na área financeira, tais como, o acompanhamento pelo 

Itamaraty do levantamento e da renegociação da dívida externa paraguaia com o Brasil; 

concessão de crédito de 25 milhões de cruzeiros para a construção da Cidade Universitária do 

Paraguai; reestudo junto ao Banco do Brasil das restrições às importações dos tecidos 

paraguaios pelo Brasil, medida que provocou uma diminuição de 50% de suas importações; 

além de outras propostas na área cultural que analisaremos no capítulo seguinte. 

Três anos após a apresentação do relatório de Soutello, o diplomata Saraiva 

Guerreiro, foi autor de um novo relatório contendo novas informações sobre as relações 

triangulares e conflituosas entre Brasil, Paraguai e Argentina. Esse relatório, tal qual o de 

Soutello, classificado pelo Itamaraty como confidencial e liberado à consulta pública só 

recentemente, revela que o Brasil não estava conseguindo cumprir seus propósitos de 

dificultar as estratégias de dominação da Argentina no Paraguai49. Para Guerreiro, a 

diplomacia brasileira embora mantivesse proximidade política com as tendências locais que 

defendiam a aproximação com o Brasil, não contava a seu favor com alguns importantes 

“fatores  geográficos,  humanos,  culturais,   sociais  e  econômicos”,  muito  embora  considerasse  

que esses mesmos fatores, pudessem ser alterados,  
                                                   
49 Relatório Saraiva Guerreiro para o MRE. 25 de agosto de 1953. AH Itamaraty-Brasília. Loc. 920(42)(43). 
(documento desclassificado, ou seja, liberado para consulta pública pelo Decreto 5.301, de 9.12.2004). Saraiva 
Guerreiro exercia na época, 1953, o cargo de Encarregado de Negócios do Brasil em Assunção. 



48 
 

 

[...] pelo menos parcialmente, como se vem tentando fazer, com 
estradas de ferro, rodovias, missões culturais e militares (estas, dadas 
certas condições peculiares, também culturais) e talvez investimentos, 
créditos e navegação (este último ponto em que nos temos mostrado 
excepcionalmente incapazes).50 

 

Estas dificuldades, segundo o diplomata, estariam facilitando a preeminência 

argentina dentro de um clima de aceitação que envolvia não só os homens do Estado, bem 

como, a sociedade, manifestada por meio dos editoriais da imprensa local. A justificativa pró-

Argentina, expressada pelos paraguaios, era a mesma utilizada para aqueles que eram 

favoráveis à proximidade com o Brasil: a realização do ideal de cooperação mútua pregado 

pelo pan-americanismo.  

As negociações econômicas realizadas pelo Paraguai com o país do sul 

exigiam, em contrapartida, uma redução da presença do Brasil naquele país. Saraiva Guerreiro 

relata sobre uma provável freada nos trabalhos de construção da estrada Coronel Oviedo em 

Foz do Iguaçu, iniciativa levada conjuntamente com o Brasil, como exigência para que o 

Paraguai  conseguisse   sucesso   na   tentativa  de   se   ver   livre   “do  arrocho  econômico  em  que  o  

governo   argentino   mantinha   o   Paraguai” 51. Entretanto, não transpareceu, ao longo do 

relatório, mostrar-se surpreso com esse  jogo  diplomático  e  “pendular” por parte do Paraguai. 

Analisa o diplomata: 

 

O importante é que não resultem em esfriamento das  relações com o 
Brasil e a criação de óbices à realização de qualquer dos nossos 
programas de cooperação, isto, felizmente, não parece estar 
acontecendo, por enquanto52. 

 

                                                   
50 Idem, pg. 2. 
51 Idem, pg.3. 
52 Relatório Saraiva Guerreiro para o MRE. 25 de agosto de 1953. AH Itamaraty-Brasília. Loc. 920(42)(43). 
(documento desclassificado, ou seja, liberado para consulta pública pelo Decreto 5.301, de 9.12.2004). 
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Os tratados do Paraguai com a Argentina, segundo Saraiva Guerreiro, eram 

“verdadeiros   tratados   de   união   econômica”   e   serviam   muito   mais   para   comprometer o 

Paraguai  diante  do  concorrente  Brasil,  pois  a  Argentina   não  parecia  “estar  em  condições  de  

atender   às   exigências   financeiras”   dos   tratados   estabelecidos.     Mesmo   assim,   “configurava 

uma preocupante estratégia para a formação gradual e progressiva do   bloco   peronista”   na  

região.  

Para o diplomata, o Convênio de União Econômica assinado por Paraguai e 

Argentina em agosto de 1953, previa por parte da Argentina uma forte inserção na economia 

paraguaia e um intercâmbio da ordem de 30 milhões de dólares. Embora colocando em 

dúvidas a capacidade da Argentina de atender as exigências do convênio, Guerreiro assim se 

expressa: 

 

Não resta dúvida que o tratado de união econômica, mesmo que sua 
execução não pareça ir muito longe, é um sintoma de grande 
importância política, não só do ponto de vista da situação paraguaia, 
mas como etapa do movimento mais amplo da formação gradual e 
progressiva do bloco peronista53. 

 

É importante assinalar, que para a historiadora Melissa Birch, citada por 

Ronaldo Alexandre (2006), a tese de que colorados teriam maior afinidade com o Brasil, e os 

liberais com argentinos, é uma simplificação facilmente refutável. Em La política pendular; 

política de desarollo en el Paraguay en la post-guerra54, a historiadora afirma que a política 

pendular do Paraguai não é resultado da alternância de partidos no poder, mas é uma 

resultante das condições políticas e econômicas dos dois países e da necessidade do Paraguai 

equilibrar-se entre os interesses dos dois vizinhos, para preservar a sua própria soberania.  

                                                   
53 Idem.pg.3 
54 Melissa BIRCH. La política pendular; política de desarollo en el Paraguay en la post-guerra. Revista Paraguaia 
de Sociología, ano 25, n.73. 1988 APUD SILVA, 2006, pg.45. 
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Não há como analisar com profundidade na presente pesquisa, o grau de 

antagonismos e adversidades presentes nas relações entre Argentina e Brasil nas questões 

concernentes às políticas transcontinentais e em relação aos interesses regionais. Seria 

necessário fazer uma revisão profunda da historiografia dos dois países, começando pelo 

período colonial e nos fixando nas particularidades das inúmeras experiências, dentre as quais 

a Guerra da Tríplice Aliança, que nos oferecem informações em abundância e, mais 

recentemente, os procedimentos dos dois países após a Segunda Grande Guerra.  

Entretanto, analisando alguns documentos do arquivo histórico do Itamaraty, 

depreendem-se, ainda na metade do século XX, momentos de profunda desconfiança e tensão 

nessas relações, resultantes de negociações pouco ajustadas do passado ou de alternâncias dos 

partidos políticos à frente de seus governos, que, em alguns momentos, pareceram próximos 

de colocar os dois países frente à um confronto direto. Referímo-nos ao episódio diplomático 

ocorrido em 1938, mas divulgado pelos jornais brasileiros e argentinos somente em 1956, que 

teria envolvido o Departamento de Estado norte-americano e os governos brasileiro e 

argentino, sobre a revelação de um possível acordo entre Oswaldo Aranha, na época ministro 

das Relações Exteriores do Brasil, e o governo americano, de não agressão à Argentina.  

Essa revelação, por parte dos americanos, provocou grande repercussão pública 

na imprensa portenha e embora não tenhamos verificado, no presente trabalho, toda a 

abrangência desse episódio, parece-nos ilustrativo discorrer sobre ele, para entendermos as 

intrincadas relações entre Brasil e Argentina, no cenário que antecede a Segunda Guerra 

Mundial.  

Em carta enviada em maio de 1956, pela Embaixada do Brasil em Buenos 

Aires à Secretaria de Estado das Relações Exteriores do Brasil, o diplomata Orlando Leite 

Ribeiro, informou que o jornal portenho Notícias Gráficas teria publicado, naquele mesmo 

mês, documentos secretos do Departamento de Estado dos EUA, dando a conhecer uma 
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operação diplomática, desencadeada em 1938. Portanto, 18 anos antes que o público tomasse 

conhecimento de que o ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, teria se 

empenhado em evitar que os Estados Unidos enviassem à Argentina uma missão militar da 

aeronáutica, pelo fato presumível de que a Argentina estaria para bombardear algumas 

cidades brasileiras55. 

Em nova correspondência, a Embaixada do Brasil em Buenos Aires informa 

que outro periódico, o Resistência Popular, revela uma trama mais complexa, com nomes e 

informações mais concretas sobre o mesmo assunto. O jornal  traz  como  manchete:  “Oswaldo  

Aranha impediu que a frota Americana sob o mando do Almirante Ingran bombardeasse 

Buenos  Aires”.  A  notícia  trazia  revelações  do  general  Goes  Monteiro  (ministro  da  guerra  de  

Getúlio Vargas) acerca dos esforços empreendidos por  Oswaldo  Aranha   para   diminuir   “as  

dificuldades existentes entre os Estados Unidos da América e a Argentina, que se refletiam 

nas sessões do Comitê de Emergência e Defesa Política do Hemisfério”  56. 

O que os documentos revelam é a intervenção do Brasil junto ao presidente 

Roosevelt, para que o mesmo suspendesse as ações do Almirante Ingran, que em fevereiro de 

1943, já estaria com a esquadra no Rio da Prata para uma operação militar em represália ao 

posicionamento da Argentina no conflito mundial, de favorecimento aos países do Eixo.  Os 

documentos revelam um possível acordo entre Góes Monteiro e o Almirante Ingran, para 

deslocar as forças da FEB (Força Expedicionária Brasileira) às zonas meridionais do Brasil 

em posição de prontidão a um possível ataque da Argentina. A revelação desses documentos 

em 1956, anos após o suposto acontecimento, provocou uma polêmica entre os argentinos, 

pelo que se depreende dos periódicos locais.  

                                                   
55 Carta Telegrama 199 à Secretaria de Estado das Relações Exteriores do Brasil. 8.5.1956. AH Itamaraty-
Brasília. Loc. 920(42).(22). Pasta 57648 
56 Carta Telegrama 209 à Secretaria das Relações Exteriores, 8.5.1956. AH Itamaraty-Brasília. Loc 920: 
(42)(22). Pasta 57648. Pasta 57648 
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Alguns, como Oscar L’Argentina, do Notícias Gráficas, condena o chanceler 

brasileiro, por acreditar que a Argentina, uma nação irmã, teria intenção de atacar o Brasil, 

como também, coloca dúvidas nos propósitos do Departamento do Estado, em Washington, 

ao revelar essas informações depois de tanto tempo. Entretanto, o Resistência Popular 

demonstra, não apenas, acreditar na documentação trazida a público, como esclarece sobre a 

ocorrência de depoimentos de aviadores brasileiros ao próprio jornal. Aviadores esses, que 

teriam estado nos EUA, estudando as estratégias para um bombardeio a Buenos Aires.  

O El Clarín, diário portenho, em sua coluna Qué dice la Calle?57, apresenta 

vários editoriais, desacreditando as possíveis atitudes de Oswaldo Aranha para impedir um 

conflito entre EUA e Argentina, baseados no fato de que o presidente da época Agustin P. 

Justo não teria sido um anti-americanista, e que não tomaria atitudes contra o Brasil, uma vez 

que ambos os países haviam selado vários acordos de mútuo interesse nas áreas de comércio e 

navegação, e, sobretudo,  acordos anti bélicos de não agressão, e de conciliação. Para o jornal, 

tais revelações feitas anos após o episódio em questão, denotavam um enorme desrespeito à 

memória do presidente argentino Agustin Justo, que em 1936 havia recebido em seu país a 

visita do presidente Roosevelt. 

A polêmica envolveu brasileiros que enviaram cartas para publicação na 

imprensa portenha, conclamando os argentinos a ignorarem tal episódio para que as relações 

entre Brasil e Argentina não ficassem ainda mais prejudicadas. Naquele mesmo mês, o jornal 

Resistencia Popular, traz uma carta, denominada Los Imperialismos Contra la Armonia 

Argentino-Brasileña, assinada pelo brasileiro Austragesilo Carvalho, que procura esclarecer o 

clima de desconfiança gerado pelo episódio. Essa carta expressa, entretanto, o grau de 

desentendimento entre os países da região nesse momento: 

 

                                                   
57 Carta Telegrama 218 à Secretaria das Relações Internacionais. 9.5.1956. AH Itamaraty-Brasília. Loc. 
920.(42).(22).  
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Se trata, inútilmente a mi juicio, de crear resentimientos y 
malentendidos entre nuestros países. Más aún, no llama la atención. 
Primero: las dificultades que surgen para la Argentina en el Paraguay, 
cuya dictadura parece actuar oficialmente en contra del gobierno 
revolucionario argentino. Segundo: las reclamaciones del Chile, por la 
cuestión de límites con la Argentina en una región del Sud, así como 
la propaganda adversa a la revolución Argentina. Tercero: el fracaso 
de la conferencia Tripartita, de Argentina, Brasil y Uruguay, planeada 
para ser llevada a cabo en Montevideo. Pero que yo creo que  el 
principal objetivo de los imperialismos hoy, es impedir a todo costo la 
armonía y entendimiento entre Argentina y Brasil. Desde la 
independencia de las naciones latinas del sud, los imperialistas han 
torpedeado nuestro conocimiento recíproco, nuestro comercio liberal, 
el entroncamiento de nuestras vías de comunicación, y todo aumento 
de nuestras relaciones. 58 

 

Como já mencionado anteriormente, no início da Guerra Fria, os EUA 

estiveram atendendo moderadamente as solicitações dos países da região, preocupando-se 

muito mais com a execução do Plano Marshall e a imposição de barreiras contra o avanço do 

comunismo.  

O pensamento corrente entre os diplomatas que serviam tanto na América do 

Sul como nos Estados Unidos, era de profundo pessimismo em relação à implementação de 

novas políticas norte americanas para o desenvolvimento da região. Acreditavam que toda 

atenção dos EUA estava voltada para questões de segurança e do combate ao comunismo e se 

a Rússia pouco se interessava para a America Latina, porque os americanos haveriam de se 

importar de forma diferente?59. 

Só na metade dos anos 50 e início dos 60, diante de algumas contingências 

ocorridas no cenário internacional, resultantes de um relativo degelo entre as potências 

hegemônicas, como descreve o embaixador Rubens Ricupero, e recuperação dos países 

                                                   
58 Austragesilo CARVALHO. Los imperialismos contra la armonía argentino-brasileña. Jornal Resistência 
Popular. Buenos Aires, 8 de maio, 1956. 
59 Luiz Amado CERVO. Relações Internacionais da America Latina: velhos e novos paradigmas. IPRI, 
2001, pg.182. 
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europeus, a política externa do Brasil, em relação aos EUA e aos países da região, sofreria 

algumas modificações. 60 

De uma posição secundarizada no pós-guerra, a América Latina surge como 

um dos mercados possíveis na disputa dos investimentos privados americanos e europeus. No 

Brasil, a OPA, Operação Pan-americana, criada no governo J. K., como mencionamos 

anteriormente, assinala um momento de revitalização das economias regionais por meio da 

cooperação econômica. É a época da criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

BID, do Tratado de Montevidéu, em 1960, e da Associação Latino-Americana de Livre e 

Comercio, ALALC61.  

Para Ricupero, todas essas iniciativas encerravam um desejo explícito do Brasil 

colocar-se no papel de mediador, na aproximação entre a América Latina e os EUA. O Brasil 

de J. K. soube capitalizar esse novo momento para seu projeto desenvolvimentista, mesmo 

após um breve período de enfrentamento ideológico com a política dos EUA. 62. 

Na America Latina, J. K. empenha-se em  construir vias de integração com os 

países da America do Sul , facilitando os acessos até os portos brasileiros. Com a Bolívia 

ficam definidas as zonas francas em portos brasileiros e as obras de ligação ferroviária 

Corumbá-Santa Cruz. Data dessa época, a assinatura dos atos internacionais que definem e 

regulamentam a exploração de petróleo e gás.  

Com o Paraguai, país que nos interessa sobremaneira para o presente estudo, o 

Brasil retoma alguns acordos selados à época de Getúlio Vargas e inicia, com J. K., um 

período de intensa aproximação com o governo paraguaio, que havia dois anos, encontrava-se 

sob o governo do general Alfredo Stroessner.  

                                                   
60 Rubens RICUPERO. O Brasil, a América Latina e os EUA desde 1930: sessenta anos de uma relação 
triangular. In: Guilhon J.A. ALBUQUERQUE. 1996, pg 37. 
61  Ibid. pg.45. 
62 Desde Getúlio, o alinhamento ideológico do Brasil com os EUA, um dos paradigmas da diplomacia herdada 
de Rio Branco, encontrava alguns pontos de enfraquecimento, resultantes de variadas posições do Brasil frente a 
um projeto de desenvolvimento nacional. CF. RICUPERO, In ALBUQUERQUE,1996, pg 37. 
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1.2 Construção de uma diplomacia cultural para a América Latina:  

      iniciativas pioneiras no Brasil 

 

A importância das relações culturais entre as nações latino-americanas é cada 

vez mais reconhecida pelos estudiosos das relações internacionais como um instrumento 

essencial de política externa, muito embora as pesquisas desenvolvidas nessa área específica, 

sejam ainda embrionárias.  

No Brasil, apesar da quantidade de documentação diplomática arquivada nos 

centros de documentação histórica do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília e no 

Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, são recentes os estudos publicados sobre o tema, fato 

que provavelmente se explique por uma incipiente formação dos cursos acadêmicos voltados 

para a área das Relações Internacionais. Destacaria duas publicações de relevância para o 

estudo do tema: O Itamaraty na Cultura Brasileira, organizado por Alberto da Costa e Silva, 

e Diplomacia Cultural: seu papel na Política Externa Brasileira, de Edgard Telles Ribeiro, 

ambos os embaixadores brasileiros, com passagens na área das relações culturais do 

Ministério das Relações Exteriores.  A primeira publicação foi produzida pelo Instituto Rio 

Branco e a segunda pela FUNAG e IPRI63. 

Destacamos, nessa seção, algumas iniciativas institucionais que ocorreram no 

campo das relações culturais, por representarem experiências modelares para a história da 

diplomacia cultural e das relações internacionais brasileiras. São elas: a publicação da Revista 

Americana, de 1909 a 1919, considerada a primeira iniciativa brasileira de cooperação 

cultural na América Latina; a criação da União Latina, em 1951, um organismo internacional, 

com decisiva participação de intelectuais das Américas e da Europa, e as articulações para a 

formação do Conselho Cultural do Departamento Cultural da OEA, que resultaram na 

                                                   
63 CF. Alberto COSTA E SILVA. (org). O Itamaraty na Cultura Brasileira, 2002; Edgard Telles RIBEIRO. 
Diplomacia Cultural: seu papel na Política Externa Brasileira, 1989. 
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participação de intelectuais brasileiros, dentre os quais Alceu Amoroso Lima e Érico 

Veríssimo. E por fim, discorreremos sobre a Missão Cultural Brasileira, considerado o 

programa mais exitoso implantado pela diplomacia brasileira nos países vizinhos. 

Essas experiências e as demais que se seguiram assentaram as bases do que o 

historiador inglês J. B. Mitchell, citado por Telles Ribeiro, denominaria de Diplomacia 

Cultural, uma ferramenta essencial utilizada nas relações internacionais do Brasil. 

 

1.2.1 Revista Americana 

 

Para o diretor do Arquivo Histórico do Itamaraty do Rio de Janeiro, 

embaixador Álvaro da Costa Franco64, desde a época do Brasil Império existem registros 

documentais que demonstram a preocupação estratégica do país em estabelecer proximidade 

com os países vizinhos, por meio do estreitamento dos laços culturais. Entretanto, somente no 

início do século XX registrou-se uma experiência cultural que envolveria intelectuais e 

embaixadores de toda a América Latina em torno de um projeto editorial de cooperação 

intelectual internacional.  

O Embaixador refere-se a uma publicação, denominada Revista Americana, 

editada no Rio de Janeiro, muito provavelmente, sob os auspícios do Barão do Rio Branco, na 

época Ministro das Relações Exteriores65.  

Durante 10 anos, de 1909 a 1919, a Revista Americana constitui-se um espaço 

de convergência entre pensadores que acreditavam que a colaboração intelectual, 

                                                   
64 Álvaro da Costa FRANCO. Entrevista à pesquisadora.set. 2008. Centro de História e Documentação 
Diplomática (CHDD) da Fundação Alexandre de Gusmão, Rio de Janeiro. O diplomata  organizou a reedição 
fac-similar da Revista Americana: uma iniciativa pioneira de cooperação intelectual- 1909/1919. Coleção Brasil 
500 anos. Senado Federal. 2001. 
65 Não há documentação, até hoje analisada, que comprove a ação direta do ministro Rio Branco  na direção da 
Revista Americana. Entretanto, o embaixador Álvaro Franco tem como certa a participação deste nesse projeto 
editorial, dada a presença de pessoas influentes e de prestígio nacional e internacional, colaborando com a 
revista, fato que só se explica pela interferência direta de Rio Branco. CF. Revista Americana: uma iniciativa 
pioneira de cooperação intelectual- 1909/1919. Reedição: Senado Federal.  2001.  
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especialmente, nas áreas da educação, da ciência e cultura, ajudaria na aproximação dos 

povos. Os responsáveis pela redação da Revista Americana, embaixador Araújo Jorge, na 

época auxiliar do gabinete do Barão do Rio Branco, Joaquim Viana e Delgado de Carvalho66, 

expressavam como propósitos divulgar as manifestações culturais da América Latina e servir 

de união entre as figuras intelectuais mais representativas. 

O instrumento criado era cultural, mas os objetivos declarados no editorial de 

lançamento da revista, em outubro de 1909, não escondiam o interesse nos desdobramentos 

políticos  que  poderiam  surgir  daquela  iniciativa:  “os  resultados  desta  aproximação  intelectual  

são evidentes [...] O congraçamento constitui o primeiro passo para uma aproximação política 

cordial  e  inteligente”.67 Durante os primeiros anos da revista, não havia uma ligação declarada 

desse veículo cultural aos órgãos do Estado, apesar da Revista ser editada pelo assistente do 

Ministro Barão do Rio Branco, Eduardo Jorge, tornando-se mais evidente nas últimas edições. 

A historiadora Katia Gerab Baggio afirma: 

 

Apenas a partir de julho de 1918, na sua segunda fase, admitiu-se o 
vínculo oficial na capa da Revista, na qual passa a constar a 
informação de que a Revista Americana era  uma  “publicação  fundada  
por  sugestão  e  sob  o  patrocínio  do  Barão  do  Rio  Branco”. 68 

 

Outra explicação plausível do distanciamento aparente entre o Ministro Rio 

Branco e a direção da Revista surgiram das reflexões do professor Fernando Vale Castro, em 

artigo publicado nos cadernos do Centro Histórico de Documentação Diplomática CHDD69. 

Analisando a linha editorial da revista e a participação de seus vários colaboradores em 

relação, especialmente, à questão do pan-americanismo, o historiador encontra na mencionada 

                                                   
66 CF. Revista Americana: uma iniciativa pioneira de cooperação intelectual- 1909/1919. Reedição: Senado 
Federal. 2001, pg.12. 
67 Idem. pg 12. 
68 Katia Gerab BAGGIO. Os Intelectuais brasileiros e o Pan-americanismo: A Revista Americana (1909-1919). 
Anais Eletrônicos do IV Encontro da ANPHALAC, 2000, pg. 1. 
69 Fernando Luiz Vale CASTRO. O pan-americanismo  nas  páginas  da  “Revista  Americana”.  Cadernos do 
CHDD/FUNAG. Ano 7, n.12, 2008, pg.261. 
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revista, um espaço onde convivem tanto os defensores do modelo engendrado pelos norte-

americanos, bem como, os críticos do pan-americanismo, de tal forma, que a revista 

representaria um espaço democrático para a formação de uma massa  crítica sobre as questões 

da política internacional.  

Convém salientar que a Revista Americana apresentou, igualmente, espaço 

para pensamentos divergentes, com textos que criticavam o monroísmo, compreendendo a 

citada doutrina, como parte central da estratégia hegemônica norte americana engendrada 

desde o final do século XIX. Aponta o historiador: 

 

O debate se deu em vários números e, mesmo reconhecendo a maior 
incidência de artigos favoráveis a uma aproximação entre a América 
do Sul e os Estados Unidos, é importante ressaltar o espaço para 
opiniões contrárias, o que, por si só, demonstra uma tentativa de que a 
Revista fosse um fórum neutro e aberto para o pleno exercício 
intelectual70. 

 

A publicação trimensal, editada com regularidade até 1919, com um pequeno 

intervalo no primeiro semestre de 1914, editou textos, discursos e palestras de eminentes 

políticos, membros da diplomacia brasileira e intelectuais de várias partes do mundo.   

Joaquim Nabuco, Sylvio Romero, Euclydes da Cunha, Pereira Barreto, Mario 

de Vasconcellos, Oliveira Lima, Coelho Neto, Olavo Bilac, Lima Barreto, Ronald de 

Carvalho, Flexa Ribeiro, Evaristo de Morais, Helio Lobo, Menotti del Pichia, Barbosa Lima 

Sobrinho, inclusive o próprio Barão do Rio Branco, o qual analisou os documentos sobre a 

Guerra do Paraguai71. Da América Latina também ilustraram as edições autores como Vucuña 

Subercasseaux, Francisco Bayón, Ernesto Quesada, Pedro Pablo Figueroa, Ramón Cárcaro, 

Hernán Velarde Carlos Wiesse, e Norberto Piñero, dentre outros. Os temas abarcavam 

                                                   
70 Ibid, pg 263. 
71 Foram escritos pelo Barão do Rio Branco 10 textos sobre a Guerra da Tríplice Aliança e publicados em 
capítulos de julho de 1918 a novembro de 1919. CF. Revista Americana: uma iniciativa pioneira de cooperação 
intelectual- 1909/1919. Senado Federal. 2001. 
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questões da política brasileira e dos demais países da América Latina com forte exaltação do 

modelo de integração pan-americanista72, como se pode constatar nas análises de Carlos Lyra 

ao abordar a importância do pan-americanismo nas relações entre os povos, ou como Carlos 

Wiesse em seus Apuntes para la historia crítica del Perú .  

Eram bem vindas as contribuições dos intelectuais latino-americanos, como o 

cubano Garcia Calderón, saudado em nota de rodapé pela redação da revista, orgulhosa de ter 

entre seus colaboradores um escritor, que além de profundo conhecedor da história política 

da América do Sul, colocava-se também como um defensor da integração pan-americanista. 

Em seu artigo El Panamericanismo: su passado y su porvenir, assim escreve o autor:  

 

Creciente aproximación de pueblos, que ni obedecen a la presión de 
un despótico señor, ni renuncian, al asociarse, a un enérgico 
particularismo. Si en la historia del último siglo prevaleció con 
frecuencia sobre la unión y el avance del pueblo más fuerte se 
transformo en conquista, al desarrollar su ambición panamericana, los 
Estados Unidos anuncian que concluye la era de la política injusta y 
en que la nueva federación moral es virtud esencial el 
consentimiento73. 

 

Os temas, entretanto, abordavam diversas outras questões, especialmente 

culturais, como lançamento de livros, (José Veríssimo, maio de 1912) e gêneros literários, 

como poesia (Jonathas Serrano em várias edições ou Silvio Romero analisando O estado 

actual da Poesia Brasileira, em 1911) e contos; biografias, ensaios de História e de 

Antropologia; discursos e palestras aos universitários; estudos de Filosofia, dentre demais 

modalidades.  

                                                   
72 Segundo Baggio, “a Revista Americana foi um dos instrumentos da política americanista de Rio Branco. Esta 
política insere-se em um novo momento da política externa brasileira, inaugurado com a Proclamação da 
República. O início da nossa República coincidiu com a reunião, em Washington, da Primeira Conferência 
Internacional Americana, cujas sessões ocorreram de 02 de outubro de 1889 a 19 de abril de 1890, marcando 
oficialmente o início do pan-americanismo”.  CF. BAGGIO, 2000, pg.2. 
73 Garcia CALDERÓN. El Panamericanismo: su passado y su porvenir. In: Revista Americana (2001, pg.235). 



60 
 

Interessante observar que por meio dessa publicação, as ações da política 

internacional dos governos latino americanos, especialmente da diplomacia brasileira, 

começam a ser analisados, contribuindo para a construção de uma história da política externa 

da região. Segundo Fernando Castro, a Revista Americana é uma das iniciativas que melhor 

representa os propósitos de aproximação do Brasil a outros países através das iniciativas 

culturais nesse início de século: 

 

A maneira como a Revista Americana tratou o tema ajuda a entender, 
mesmo que não completamente, o processo de construção de uma 
comunidade argumentativa na qual é possível observar estratégias da 
ação diplomática do período, à luz de uma determinada visão de mundo 
e articulada a um projeto cultural, que buscava destacar e diferenciar o 
posicionamento da América do Sul no cenário mundial, valorizando a 
existência de uma dada moral sul-americana, que possibilitaria o 
estabelecimento de um continente pacífico e ordeiro, fato que o 
colocaria como um exemplo a ser seguido, assim como ressaltaria as 
qualidades da diplomacia continental74. 

 
 

1.2.2 União Latina 

A idéia de que todos os países de origem latina deveriam integrar-se para um 

congraçamento de suas origens e tradições culturais, independente da localização hemisférica, 

tomou corpo em 1954, com a criação de um tratado de cooperação internacional denominado 

de União Latina, assinado em Madrid. O projeto inicial surgiria na França, com Escragnolle 

Taunay, um dos descendentes dos Taunay que vieram ao Brasil com a Missão Francesa, e 

culminou com a formação de uma entidade internacional denominada Liga da Fraternidade 

Intelectual Latina. 

 

Em 1951, durante o primeiro congresso preparatório para a formalização 

definitiva da União Latina, ocorrido no Rio de Janeiro, o embaixador João Neves da Fontoura, 
                                                   
74 CASTRO, 2008.  
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ministro das Relações Exteriores do Brasil, um dos responsáveis pela retomada dos propósitos 

da antiga liga francesa, defendeu em seu pronunciamento a retomada daquela organização 

internacional. Para ele, perseverar na criação de um organismo de união dos povos latinos 

seria uma necessidade premente para assegurar as conquistas democráticas das nações bem 

como de preservar os princípios das liberdades internacionais. Suas declarações apontam para 

a defesa da tradição da cultura dos povos de origem latina, como também, expressam um 

assentimento às prioridades definidas na Carta de Princípios da Organização dos Países 

Americanos (OEA), assinada em 1948. Assim se expressou o embaixador Neves Fontoura 

naquela oportunidade: 

 

A União Latina vem [...] ocupar a sua posição, a qual, por força da 
própria origem, é frontalmente contrária ao totalitarismo comunista. 
[...] Bater-se-á para que se conservem as bases do humanismo latino, 
os princípios da liberdade de religião, das franquias pessoais e 
políticas; lutará para que se afirme vitoriosamente a superioridade do 
regime democrático de Governo [...] A Atualidade alargou a órbita 
dos direitos do espírito e estendeu a esfera da participação nos 
benefícios da educação e da saúde, da ciência, da criação literária e 
artística, garantindo a igualdade de oportunidade para todos os seres 
humanos, num mundo quanto possível isento de medo, da miséria e da 
servidão75. 

 

Além de diplomatas e representantes de toda a comunidade latina – da América 

do Sul e da Europa, dentre os principais França, Bélgica, Itália e Portugal – e demais países, 

num total de 26, enviaram delegações dos vários Comitês Nacionais compostos por 

embaixadores, ministros de Estado, autoridades e intelectuais. Estiveram presentes como 

convidados-observadores, representantes dos EUA, Romênia, Grã-Bretanha e Países-Baixos. 

Além de representantes da Igreja de Roma, das Nações Unidas e da Unesco. Do Brasil, 

compareceram com um número bem expressivo, intelectuais de várias áreas de atuação. 

                                                   
75 I Congresso da União Latina no Rio de Janeiro. Pronunciamento de João Neves da Fontoura extraído do Jornal 
do Comércio de 15/16 de outubro de 1951. In: FRANCO, Álvaro da Costa (org.) O Brasil e as Origens da 
União Latina, 1951, pg.25-26. 
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Dentre eles: Austregesilo de Athayde, da Academia Brasileira e secretário-geral da recém-

fundada Comissão Brasileira da União Latina; Assis Chateaubriand, diretor-presidente dos 

Diários Associados; o compositor Heitor Villa-Lobos; San Tiago Dantas, professor da 

Universidade do Brasil76 e os escritores e poetas José Lins do Rêgo; Augusto Frederico 

Schimidt, Cecília Meirelles, Dinah Silveira de Queiroz, bem como jornalistas, reitores e 

professores de universidades brasileiras.  

 

 

Primero Congreso de la Unión Latina de 12 al 19 de octubre. 
El País, 19 set 1951. AH do Itamaraty do Rio de Janeiro. 

 
 

 
No Paraguai e em demais países da América do Sul foi saudado efusivamente a 

criação da União Latina77. Os jornais asuncenos La Tribuna e El País, destacam entre os 

principais pontos a serem levados para o I Congresso do Rio de Janeiro, a Declaração de 

                                                   
76 Universidade do Brasil foi a denominação dada a UFRJ, em 1937, pelo ministro Gustavo Capanema com o 
objetivo de implantar um modelo único para a criação das demais instituições de ensino no Brasil. O projeto 
mostrou-se inviável, e, em 1965, a Universidade Federal do Rio de Janeiro reconquista a sua antiga 
denominação, UFRJ. CF. MENDONÇA, A. W. P. C. A Universidade no Brasil. Revista PUC/RJ. n.14.2000, pg 
138. Disponível em: www.ufrj.br. 
77 Assinaram a ata final do I Congresso da União Latina: pelo Paraguai, o embaixador brasileiro Fabio da Silva, 
credenciado pelo Comitê Paraguaio para a União Latina: pelo Brasil, o Ministro João Neves da Fontoura. 
Estiveram representando o Paraguai na ocasião: Juan Boggino, presidente do Instituto Cultural Paraguai-Brasil; 
Ezequiel Gonzalez Alsina, diretor do diário La Unión e Maria Concepción Leys de Chaves, todos membros do 
Comitê Nacional da União Latina no Paraguai. CF. FRANCO, 2004, pg.37-58. 
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Princípios da União Latina e as principais recomendações que serviriam de suporte para a 

consagração definitiva da entidade, o que só ocorreria em 1954, na capital espanhola. Na 

primeira página, o periódico La Tribuna, saúda a formação da União Latina: 

 

Desenvolver en las Naciones Latinas el mayor conocimiento de sus 
problemas recípocros, a través de cresciente intercâmbio de 
información y documentación, en todos los domínios de la difución 
del pensamiento [...] Crear una conciencia de la importancia que tiene, 
para el Occidente, la salvaguardia de una civilización que intimamente 
ligada al destino de otras Naciones libres constituye un patrimônio [de 
soberania y integridad]78. 

 

A União Latina foi oficialmente formada por 26 nações de origem latina da 

América e Europa e teve como presidente honorário o presidente Getúlio Vargas. 79 

 

1.2.3 Conselho Cultural Interamericano 

 

Na mesma época da realização do I Congresso da União Latina, outra iniciativa 

cultural, igualmente voltada para a América Latina, mobilizava intelectuais ligados ao 

Departamento Cultural da União Pan-americana, em Washington, organismo integrante da 

OEA. Durante as reuniões preparatórias para a instalação do Departamento Cultural da OEA, 

no México, ocorrida em 1952, cerca de 50 resoluções foram propostas e votadas por vários 

representantes dos países das Américas, dentre os quais o escritor brasileiro Alceu Amoroso 

Lima, o Tristão de Athayde, na época Chefe do Departamento Cultural da União Pan-

americana e secretário Executivo do Conselho Cultural da mesma organização.  

Alguns anos mais tarde, o escritor publica no Brasil80 uma série de ensaios 

sobre a importância da formação de uma comunidade cultural interamericana, além dos 
                                                   
78 Primer Congreso de la Unión Latina del 12 al 29 de octubre de 1951. La Tribuna. 1ª página. Assunção. 19 
set.1951. AH Itamaraty- Rio de Janeiro.  
79 Se reunirá en Rio de Janeiro el Primer Congreso de la Unión Latina. El País. Assunção. 29 de set. 1951. AH 
Itamaraty-Rio.  
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planos e resoluções apresentados pelo Conselho Cultural Interamericano realizado no México 

para a instalação do Departamento de Cultura da OEA.  

Amoroso Lima trabalhou mais de dois anos no Departamento Cultural da 

União Pan-americana, em Washington, tendo sido responsável pela edição da revista 

Panorama Cultural Americano, uma publicação em quatro idiomas que circulou em toda a 

América Latina. A revista trazia contribuições de intelectuais de todo continente, mas ao final 

de onze edições, as edições foram suspensas pela Comissão de Finanças da OEA, numa 

atitude que despertou a indignação de seu editor, que creditou tal procedimento a uma falta de 

visão sobre a importância do papel da cultura na aproximação entre as nações81. 

Com a criação da OEA, em 1948, em Bogotá, foram definidos três conselhos 

consultivos que funcionariam em países diferentes: o Conselho Interamericano Econômico e 

Social, em Washington; o Conselho Interamericano de Jurisconsultos, no Rio de Janeiro, e o 

Conselho Cultural Interamericano, do qual Amoroso Lima seria diretor de 1951 a 1953, com 

sede no México82. 

Alceu Amoroso Lima é um dos intelectuais humanistas mais atuantes no Brasil 

da década de 30 até a sua morte, em 1993. Foi professor universitário no Brasil e no exterior, 

fundador de revistas, de centros de estudos, escritor de dezenas de livros, crítico literário e 

político, com atuação nos jornais do Rio de Janeiro. Como pensador, segundo o professor 

Raimundo de Lima83, manteve um estreito diálogo com o pensamento de filósofos como 

Jacques Mauritain, Mounier e Ortega y Gasset. Como homem público deve ser compreendido 

pela sua posição crítica contra o totalitarismo, seja de esquerda ou de direita, e um militante 

das causas democráticas. Suas posições humanistas são determinantes na elaboração de 

propostas culturais que seriam posteriormente aprovadas no México durante o congresso de 

                                                                                                                                                               
80 Alceu de Amoroso LIMA. Cultura Interamericana. Rio de Janeiro. 1962 
81 Ibid, pg.10. 
82 Ibid. 
83 Raymundo de LIMA.  Alceu  Amoroso,  o  “Tristão  de  Athayde”  e  a  missão  da  Universidade.  Revista Espaço 
Acadêmico, n.31, dez, 2003.  
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instalação do Conselho Cultural Interamericano. Os programas de ação cultural aprovados 

contemplavam as áreas de educação, ciências, além de ações nas artes e letras e tinham como 

um dos pilares, a colaboração solidária e recíproca entre os vários países da América, o 

reconhecimento à pluralidade cultural do continente e o respeito às decisões internas de cada 

país: 

 

Devemos recordar que se trata de agir no campo da cooperação 
internacional e que, em hipótese alguma, devemos transpor esses 
limites, entrando indevidamente no campo da ação nacional de cada 
governo e, muito menos, tomar deliberações que impliquem numa 
intromissão em setores que nos são vedados, [...]. Todo método de 
ação cultural deve, pois, ter em mente a necessidade primordial de 
combater esses dois males, o isolacionismo e o desnivelamento 
cultural.84 

 

Não é objeto específico da presente pesquisa analisar os resultados das ações 

desenvolvidas pela União Latina, fundada em 1952, ou do Conselho de Cultura do 

Departamento Cultural da OEA, no qual brasileiros, como o já citado Amoroso Lima, bem 

como, o escritor Érico Veríssimo, exerceram atuantes lideranças.  

Dessas organizações, com forte atuação nos países latinos, surgiram várias 

ações culturais que resultaram na criação de dezenas de publicações, das mais variadas áreas 

de interesses; instituições, tais como o Instituto Pan-Americano de Geografia e História, além 

de centros de estudos; foram criadas várias bibliotecas com acervos constituídos das 

produções literárias latino-americanas, além de terem sido desencadeadas inúmeras 

campanhas educativas interamericanas. Os programas das duas organizações aproximavam-se 

em inúmeros pontos e nos parece importante destacar as bases políticas diferenciadas, sob as 

quais foram assentadas as duas organizações internacionais: a União Latina, fortemente 

inspirada nos princípios defendidos por Godoffredo Taunay em De la necessité d´une Ligue 

                                                   
84 LIMA, 1962, pg.17-19. 
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Latine, manifesto publicado na França em 1903, e dela fizeram parte 26 nações das Américas 

e da Europa. Tinha como propósito estabelecer laços culturais que preservassem as tradições 

latinas, com forte assento na cultura européia. Sua sede era, inclusive, em Paris.  

Já o Conselho de Cultura, responsável pela formulação de programas do 

Departamento Cultural da OEA85, teve em sua formação os mesmos princípios propulsores 

das políticas colaboracionistas que constituíram as bases da política pan-americanista. Sua 

área de atuação, portanto, estava centrada nos países das Américas, tal como as inúmeras 

instituições de ajuda mútua criadas desde o início do século, e que resultariam na formação da 

União Pan-americana e depois na Organização dos Estados Americanos, em 1948. 

 

1.2.4 A Missão Cultural Brasileira 

 

Há mais de 70 anos, durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil iniciou a 

implantação de convênios culturais com países da America Latina. Esses convênios não 

possuíam, inicialmente, uma denominação específica, uma vez que, normalmente, faziam 

parte de uma série de outros acordos que versavam sobre interesses diversos entre as nações, 

de ordem comercial, político ou técnico. Entretanto, foram esses primeiros atos institucionais, 

ainda não muito definidos como especificamente culturais, que construiriam, aos poucos, as 

primeiras ações do Departamento de Política e Cultura do governo brasileiro, reunidas a partir 

de 1940, sob a denominação de Missão Cultural Brasileira. 

Até o final da primeira metade do século XX, os programas da Missão Cultural 

Brasileira já haviam sido implantados em quatro países na America Latina. O primeiro deles 

foi em Montevidéu, em 1940. Os demais foram em Assunção, entre 1941 a 1944, em seguida, 

Buenos Aires, em 1954, e La Paz, em 1958.  
                                                   
85 Ao longo dos ensaios produzidos por Lima, aparecem menções ao Departamento Cultural da União Pan-
americana, como era denominado antes da criação da OEA. CF. Disponível no site: www.oas.org, acessado em 
01/11/2009. 

http://www.oas.org/
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De 1960 em diante, os programas culturais, foram levados a outros países, não 

somente aos países da região: Santiago do Chile (1960); Quito (1961); Barcelona (1963); 

Washington (1964); Bogotá (1971); Caracas (1971); Roma (1977) e na década de 80 e 90, 

com a mudança do nome para Centro de Estudos Brasileiros, os CEBs, como são hoje 

conhecidos, foram inaugurados novos centros no México (1980); Paramaribo (1983); San 

Salvador (1986); Manágua (1992), e, países da África como Guiné-Bissau (1984); Maputo 

(1989). 

As ações culturais das primeiras missões destinavam-se ao ensino da língua e 

da literatura portuguesas, bem como ao intercâmbio entre profissionais das áreas técnicas e da 

educação. Suas atividades nos países eram custeadas pelo governo brasileiro, sendo 

administradas pelas embaixadas e consulados do Brasil nos países, por meio dos adidos 

culturais e demais funcionários, especialmente, professores enviados do Brasil para esse fim.  

A partir de 1974, ocorreram algumas modificações, a primeira delas foi em 

relação a denominação, como já mencionamos, e as outras vieram alguns anos mais tarde, em 

alguns países, com a transformação desses centros em fundações e institutos com regimes 

jurídicos próprios, como foram os casos de Buenos Aires,  Washington, Milão e Berlim. Até 

1995, as despesas com as atividades culturais nos países eram totalmente custeadas pelo 

estado brasileiro e a partir dessa data, com os novos regimes estatutários, houve uma mudança 

substancial da relação desses centros com o governo brasileiro.  
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O Instituto de Cultura Uruguai Brasil, 
um dos mais antigos da América Latina.AH Itamaraty RJ 

 

O processo de transformação em instituições jurídicas permitiu a essas 

unidades buscar alternativas para o custeio de atividades culturais junto à iniciativa local e a 

uma independência das decisões programáticas em relação ao Departamento Cultural do 

Itamaraty86. Alguns CEBS, entretanto, continuaram ainda dependendo totalmente das verbas 

de custeio do governo brasileiro, o que não implica dizer, que por essa razão, estivessem 

completamente atrelados à direção das Embaixadas. 

É importante reconhecer que as missões culturais constituíram-se na mais 

antiga iniciativa da política externa do governo brasileiro na área cultural de ação continuada. 

No Uruguai existe há 70 anos, no Paraguai há 66, em Buenos Aires há 56 anos, e teve a 

qualidade de antecipar, ou de compor uma teia de relações da política externa brasileira, 

denominada hoje de política cultural de Estado ou de diplomacia cultural.  

                                                   
86 BRASIL. MRE. Departamento Cultural do Itamaraty. CEBs: Institutos, Fundações Culturais do Brasil no 
Exterior. Brasília 2010, pg.3-6. 
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Apesar de o Itamaraty ter feito tentativas no sentido de unificar a política 

administrativa entre os vários centros culturais, cada CEBs mantém suas características. Em 

cada país a experiência da Missão Cultural, por certo, se analisada, revelará na sua historia 

peculiaridade diferentes. 

Atualmente, o Brasil mantém vinte e um CEBs, a maior parte deles na America 

Latina (doze); seis, no continente africano; três, na Europa, além dos recém-instalados CEBs 

do Panamá, São Domingos, SanTomé e Príncipe. Um dos mais novos, o de Porto Príncipe, no 

Haiti, por certo, comprometido, devido a recente tragédia que destruiu a capital. Há ainda três 

em fase de instalação, que são os de Díli, capital do Timor Leste; Guatemala e Túnis.  

Os programas culturais e educativos são semelhantes em todos os CEBs, quais 

sejam: difusão da língua portuguesa e da cultura brasileira além de outras atividades culturais 

em parceria com órgãos e instituições culturais locais. Além desses, há oito unidades, entre 

institutos e fundações, que se mantém, parcialmente, com recursos próprios. Mantém certa 

autonomia em relação ao departamento Cultural do Itamaraty, não deixando, entretanto, de 

promover ações coordenadas com as embaixadas ou consulados brasileiros nos países onde 

estão assentados.  

O caso do Paraguai, país que nos interessa especialmente para o presente 

trabalho, a existência de uma política cultural brasileira atuando de forma estreita com a 

comunidade artística e intelectual do país, significou muito mais que uma simples 

aproximação, mas um processo de integração de interesses, desde o início de sua implantação.   
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1.2.5 Estudos mais recentes sobre a diplomacia cultural 

 

O embaixador Edgard Telles Ribeiro87, em sua tese sobre a importância da 

política cultural ou diplomacia cultural nas relações externas brasileiras, apresentada 

originalmente no Curso de Altos Estudos (CAE) do Instituto Rio Branco88, afirma que apesar 

do desenvolvimento tecnológico ser um facilitador do acesso direto entre as sociedades 

distantes, os Estados ainda detém um papel importante nesses processos de aproximação 

internacional. Enfatiza que [...] os Estados vem procurando tirar partido desses canais 

naturais de comunicação, para conferir uma dimensão cultural às relações diplomáticas89. 

Há uma preocupação em boa parte dos países, reflete o embaixador, seja qual 

for seu nível de desenvolvimento, de valorizar o fator cultural nas atuações diplomáticas, 

aumentando as possibilidades de interligações culturais, de circulação de ideias e de 

conversações de toda ordem. O que pretendem os Estados nessa investida cultural é projetar 

os seus valores, cuja irradiação dependerá do peso político do Estado. Ações que se 

constituirão em elementos de aproximação entre os povos. Uma aproximação que não 

significa, necessariamente, numa diminuição das áreas de conflitos entre países.  Afirma o 

embaixador: 

 

[...] a cultura pode desempenhar um papel importante na superação de 
barreiras convencionais que separem povos; na promoção ou estímulo 
de mecanismos de compreensão mútua; na geração de familiaridades 
ou redução de áreas de desconfiança. 90 

 

                                                   
87 Edgard Telles RIBEIRO, diplomata do Itamaraty, trabalhou na Divisão Cultural do MRE. Foi secretário 
 (1982-1984) secretário-executivo da Comissão nacional do Brasil para a UNESCO. Esteve à frente dos setores 
culturais e de imprensa na embaixada do Brasil em Los Angeles e Quito. É autor de vários livros.  
88 Edgard Telles RIBEIRO. Diplomacia Cultural: seu papel na Política Externa Brasileira, 1989. 
89 Ibid, pg.15. 
90 Ibid, pg.15. 
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Nem sempre isso ocorrerá, afirma em seguida, [...] mas é suficiente que ocorra 

com certa frequência para que estejam plenamente justificados os esforços e recursos 

canalizados nessa direção 91. 

Ribeiro chama a atenção para as questões de ordem interculturais ligadas aos 

grandes problemas da contemporaneidade, como os gerados pela ameaça ao meio ambiente 

global, a administração dos usos de oceanos, da energia dos rios, entre outros. Problemas 

comuns a quase todos os países, que os tornam necessariamente interdependentes das relações 

internacionais. Os problemas nacionais, conforme a área em que estão situados são 

preocupações de ordem internacional, e os efeitos das decisões dos governos ultrapassam as 

suas próprias fronteiras.  

Como fazer chegar aos países a visão de um governo sobre determinadas 

questões?  A experiência dos países mais avançados, segundo o embaixador, aponta para uma 

intensificação das relações culturais que promovem de uma maneira específica, além dos 

padrões normalmente seguidos da atuação diplomática, a posição do Estado nos campos 

variados de atuação. Interessante observar na análise do autor, o caráter pragmático impresso 

na conceituação do que seria, para o universo das relações internacionais, a diplomacia 

cultural.  

As relações culturais internacionais teriam um objetivo mais amplo de 

desenvolver, de uma forma mais espontânea e por meio de vários mecanismos e segmentos da 

sociedade, uma maior aproximação entre os países. Já a diplomacia cultural, segundo o 

embaixador,  “seria a utilização específica da relação cultural para a consecução de objetivos 

nacionais  de  natureza  não  somente  cultural,  mas  também  política,  comercial  e  econômica”,  ou  

seja, há uma vinculação direta, explícita e nada espontânea, de interesses concretos do Estado 

ao fazer uso da diplomacia cultural.  

                                                   
91 Ibid, pg.15. 
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Segundo Ribeiro, o inglês J. B. Mitchell92 trouxe grande contribuição para os 

estudos das relações internacionais. Definiu a expressão diplomacia cultural, como sendo o 

conjunto de iniciativas do Estado, diretamente ligadas à estrutura governamental e à sua 

política exterior, com bases assentadas nos seus interesses políticos e econômicos.  

Para a análise sobre a importância do papel da diplomacia cultural na política 

externa brasileira, Ribeiro define alguns parâmetros por meio dos quais a diplomacia 

brasileira tem pautado suas ações: na área de intercâmbio de profissionais; promoção da arte e 

dos artistas; ensino da língua, como veículo de valores; distribuição integrada de material de 

divulgação e apoio a projetos de cooperação técnica e integração, além de uma programação 

cultural compartilhada entre países. Mesmo em momentos de tensão, os Estados desenvolvem 

relações culturais em múltiplos campos facilitando ou encorajando mecanismos de 

aproximação.  

O embaixador cita um exemplo bem pontual, fruto de sua experiência à frente 

de organismos culturais, que foi o papel da diplomacia cultural brasileira no processo de 

reaproximação entre Cuba e Brasil. Desde a década de 60 havia um intenso fluxo entre 

intelectuais e artistas brasileiros com Cuba, mantido nas décadas seguintes, nos tempos 

difíceis das ditaduras militares e que teria facilitado os mecanismos de aproximação 

diplomática entre os dois países anos mais tarde. 

Para Ribeiro as atividades culturais são facilmente contabilizadas, uma vez que 

fazem parte de programas discutidos e aprovados pelos órgãos do Estado, mas seus resultados 

são de aferição limitada.   

Como avaliar resultados ou efeitos provocados por determinada ação cultural, 

por exemplo, um intercâmbio entre professores universitários, ou um festival de cinema, 

diante das pretensões que envolvem seus principais atores, os Estados? Mesmo diante dessas 

                                                   
92 J.B. MITCHELL. International Cultural Relations. Londres, 1986 apud RIBEIRO, 1989. 
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limitações Ribeiro (1989) acredita que nenhum outro instrumento de aproximação entre 

países, como as ações culturais, terá a capacidade de convencimento para além do patamar 

convencional das relações políticas ou econômicas. Fortalece, no mínimo, o clima de 

confiança nas qualificações do país promotor dessas manifestações culturais. 

Em épocas atuais, as nações estabelecem programas culturais com os países 

valendo-se de vários expedientes. Em muitos casos, como no Japão e Inglaterra, o governo 

financia os programas, mas quem os coordenam são agências autônomas ligadas a essa área. 

No Brasil, desde que o país deu início aos intercâmbios culturais, anteriores ainda à década de 

50, os programas têm sido financiados pelo Estado brasileiro e administrados pelo Ministério 

das Relações Exteriores, através do Departamento Cultural do Itamaraty em conjunto com as 

Embaixadas do Brasil nos países. Em alguns países, onde foram implantados os Centros de 

Estudos Brasileiros, como veremos a seguir, o governo incentivou a criação de fundações ou 

institutos com o objetivo de diminuir os encargos financeiros. 

Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em 1938, os EUA iniciam na 

América Latina uma trajetória no campo cultural, que contemplava diversas atividades 

artísticas e educativas. Naquele ano, foi criada a Divisão de Relações Culturais e por meio 

desse organismo, realizaram-se intercâmbios entre professores e alunos e inúmeras formas de 

“cooperação  cultural  e   intelectual  nos  campos  da  música,   literatura  e  artes  plásticas” 93 entre 

os EUA e países do mundo.   

Após o conflito mundial, compelidos pela ameaça do mundo soviético, os EUA 

intensificaram suas ações de consolidação dos propósitos pan-americanistas no âmbito 

cultural, criando institutos para esse fim. Ao final de 1946 já somavam 27 dessas iniciativas, 

sendo a maioria localizada em países da América Latina.  Foi também no início dos anos 40, 

                                                   
93 CF. RIBEIRO, 1989, pg.61. 
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que o Brasil incrementa projetos culturais internacionais, imbuído pelos propósitos de marcar 

presença na América Latina.  

Conforme analisa Ribeiro, alguns estudiosos das relações internacionais94  já 

expressavam uma visão otimista na atuação brasileira, em 1946, em relação às ações culturais 

internacionais, notadamente, no campo da difusão da língua portuguesa e por extensão, às 

atividades artísticas, educativas e literárias. Não sabemos ao certo se esses analistas estavam 

referindo-se à implantação das Missões Culturais Brasileiras, depois denominadas de Centros 

de Estudos Brasileiros (CEBs), em vários países da America do Sul, como acabamos de ver.  

São raras as menções a esse programa cultural. Amado Luiz Cervo (CERVO, 

2001) cita algumas experiências na área cultural entre Brasil e Venezuela, na década de 50, 

características das missões culturais, tais como intercâmbio de professores, bolsas para 

estudantes, etc. Foi criado na Venezuela o Instituto Cultural Brasil Venezuela95. 

Ribeiro, por sua vez, não faz referência explícita sobre os CEBs, quando muito, 

cita um documento de avaliação financeira de autoria do Ministro das Relações Exteriores ao 

Presidente da República, em 1987, dando conta da situação de total insuficiência de recursos 

para arcar com as despesas de manutenção desses centros. O autor deixa entrever em suas 

analises  que  as  iniciativas  do  governo  cresceram  muito  modestamente,  bem  aquém  “do  papel  

de crescente importância que o país passou a desempenhar no cenário regional e 

internacional”.  Para  o  autor  muitos  seriam  os  motivos  dessa  desaceleração.  A  causa  não  seria  

a falta de recursos, mas a consequência de uma ausência de prioridade dos órgãos 

governamentais, situação que se agrava diante das frequentes mudanças dos postos 

administrativos dos setores culturais na Secretaria de Estado96. 

 

                                                   
94 Mc MURRY; M. LEE. apud RIBEIRO, 1989, pg.71. 
95 “As   relações   culturais   entre   o   Brasil   e   Venezuela   eram   singelas,   porém corretas. Compreendiam troca de 
visitas de professores, literatos e artistas e a matrícula de uma centena de estudantes venezuelanos em 
universidades  brasileiras,  sobretudo  nas  faculdades  de  medicina  e  agronomia”  (CERVO,  2001,  pg.205). 
96 RIBEIRO, 1989, pg.71. 
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CAPITULO 2 

 
A Missão Cultural Brasileira na agenda das Relações Diplomáticas com o Paraguai 

 

 

 

 

Livio Abramo. Paraguay-palmeras y ritmos, 1968. 
Xilografía. 14x23cmo. Fonte: A gravura de Lívio Abramo,(2006) 
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De 1870 até as três primeiras décadas do século XX, as ações do Brasil no 

Paraguai procuraram resolver questões tradicionais das relações internacionais, tais como as 

pendências de limites e de demarcação de fronteiras, muitas delas resultantes dos 

compromissos do período pós-guerra.  

Até meados dos anos 40, o desenho da geopolítica da região do Prata revela o 

Paraguai cada vez mais imerso na dependência com a Argentina, apesar do Brasil envidar 

alguns esforços para oferecer saídas que representassem alternativas para a independência 

econômica paraguaia, ao menos para o escoamento de seus produtos por meio dos portos 

brasileiros.  

 

Atividades culturais promovidas pela MCB, no Paraguai- 
AH Itamaraty Rio de Janeiro 

 

Para Ronaldo Alexandre do Amaral e Silva, pesquisador das relações entre 

Brasil e Paraguai (SILVA, 2006, pg 56), a visita de Getulio Vargas à Assunção em 1941, 

criaria as bases para a mudança dessa situação.  Os vários acordos assinados naquele ano 

tiraram do papel as simples intenções de Estado e colocaram o Brasil diante do desafio de 

executar ações colaboracionistas no Paraguai nos anos que se seguiram. Um desses acordos 

foi a concretização da saída para o Leste, antigo sonho acalentado pelo Paraguai desde o 

século anterior, por meio da realização de um conjunto de obras de infra estrutura para prover 

o Paraguai de uma saída direta para o Atlântico, por meio dos portos brasileiros.  
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Entretanto, a maioria desses acordos só seria viabilizada anos mais tarde. 

Motivo pelo qual, o diplomata Lauro Soutello, preocupado com a posição cada vez mais 

significativa da Argentina no Paraguai, enviou em 1950 um ofício ao Departamento de 

Cultura e Política do MRE, mostrando a sua preocupação diante da ausência do Brasil, no 

cumprimento dos compromissos assumidos com o governo paraguaio. O diplomata ratificava 

um documento oficial de 1949, dando ciência da situação de imobilidade do Brasil diante dos 

compromissos assumidos na construção das vias ferroviária e rodoviária97, uma das 

exigências mais caras aos paraguaios.  

Para o diplomata Soutello, o risco de perda de posição do Brasil no Paraguai 

seria eminente, caso não se revertesse a situação de imobilidade frente aos avanços da 

Argentina98. No mesmo ofício, Soutello apresenta uma longa lista sobre a situação dos 

acordos assinados anteriormente entre os dois países como o estágio em que se encontravam 

as dificuldades detectadas, além dos recursos materiais e financeiros, necessários ao 

cumprimento desses acordos. Havia nas preocupações de Soutello um claro temor de 

desequilíbrio na unidade política  regional,  fundamentado em grande parte no conceito da paz 

pan-americanista, em relação  à estratégia de Perón com os outros países da America Latina.  

Diante de um possível conflito russo-americano, refletia o diplomata, a posição 

da Argentina de procurar formar, naquele momento, um bloco independente das orientações 

norte americanas, poderia ameaçar também o Brasil. Analisa o diplomata: 

Na hipótese, felizmente remota, de um conflito armando entre o Brasil 
e a Argentina, é evidente que veríamos o Paraguai formar (sic) ao lado 
desta última. Economicamente estrangulado e politicamente 
convulsionado, o Estado Guarani não teria outra alternativa. Consta 

                                                   
97 O diplomata se referia a Ferrovia Concepción-Pedro Juan Caballero (Ponta Porã) e Rodovia Assunção-Cel. 
Oviedo, até de Foz de Iguaçu, só finalizadas na década de 50. 
98 Sotello   expõe   assim   seus  motivos:   “Faz-se necessário, portanto, à vista das razões expostas neste trabalho, 
iniciar novas gestões junto ao senhor Presidente da República, inteirando-o da gravidade da situação política no 
Paraguai; das sérias consequências que poderão advir para o Brasil, principalmente no que tange a nossa 
segurança e o nosso prestígio nas Américas, e, consequentemente, pondo-o a par da necessidade de se 
concederem as verbas acima referidas, a fim de que, iniciados os trabalhos de comunicação com o Paraguai, a 
nossa diplomacia possa lastrear a política de infiltração no Estado vizinho, contrabalançando a crescente 
influência  argentina”  (AH Itamaraty-Brasília. Loc. 600(43)/920.(42).(43), 2008). 
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por exemplo, em Assunção que o Estado Maior Argentino considera o 
Paraguai como sua nona zona de recrutamento99. 

 

                       Apesar da gravidade e urgência argumentadas por Soutello, os pareceres que se 

seguiram, tanto de Heitor Lyra, chefe do Departamento Político e Cultural, quanto de Freitas 

Valle, secretario geral do MRE, bem como do ministro Mario Guimarães, parecem revelar 

que o Brasil reconhecia a gravidade da situação no Paraguai, desejava aprofundar as relações 

com aquele país, impedir o avanço argentino, mas não dispunha de muitos recursos para lá 

investir, nem tampouco, demonstrava muito interesse para alterar radicalmente a situação.100   

                       Para Geraldo Lesbat101, diretor do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp 

e coronel de reserva do Exército, o Brasil acalentava, desde o início do século, a pretensão 

política de firmar-se como a primeira potência da região, embora o discurso diplomático 

nunca tenha admitido essas intenções. Essa visão, segundo o autor, era fruto de uma projeção 

otimista de que o Brasil alcançaria níveis de grande desenvolvimento no século XXI, uma 

visão facilitada pelas características geopolíticas avantajadas do país frente a seus vizinhos, 

em relação a muitos aspectos: ao território, limites de fronteiras e as possibilidades maiores de 

criar uma estrutura militar desenvolvida para a defesa nacional. Contudo, tanto o Brasil 

quanto a Argentina, que por sua vez, acalentava a mesma pretensão, reconheceram as próprias 

limitações e os riscos de uma desestabilização política, e passaram a se articular dentro da 

região, cada um a seu modo, dentro de uma perspectiva de avanços estratégicos e negociações 

político-diplomáticas. 

                                                   
99 Memorando de 16 de maio de 1950 para o Chefe da Divisão Política do MRE. AH-Itamaraty- Brasília. Loc. 
600. (43)/920. (42). (43), 2008, pg.12. 
100  É de se observar certo desdém nas palavras do ministro Mario Guimarães sobre a disponibilidade financeira 
do Brasil de cumprir a promessa feita ao governo paraguaio de construção da Cidade Universitária em Assunção 
:   “Quanto   ao   crédito de 25 milhões de cruzeiros para a construção da cidade universitária de Assunção, 
reconheço que ando por ora em nível muito mais modesto, pois me daria por satisfeito si pudesse dispor de 25 
mil cruzeiros para distribuir no Paraguai livros sobre o Brasil”. 
Memorando de 29 de maio de 1950, enviado por Mario Guimarães em resposta ao relatório do cônsul Soutello. 
AH-Brasília. Loc 920. (42).(43), 1950, pg.3. 
101Geraldo Lesbat Filho CAVAGNARI. Estratégia e Defesa. In: J.A.G. ALBUQUERQUE (org) Sessenta anos 
de política externa brasileira (1930-1990), 2000, pg.119. 
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De acordo com Cavagnari, (1996, p.127): 

 

“Brasil   e   Argentina   eram,   na   realidade,   duas   potências   médias   cujo  
cenário estratégico estava contido nos limites da América do Sul, sem 
capacidade suficiente para dirigir ou influenciar com alguma eficácia 
o comportamento estratégico de terceiros países, em contra-posição à 
hegemonia americana [...]. O exercício da hegemonia regional só seria 
efetivo ou por consentimento dos EUA, desde que Brasil e Argentina 
assumissem responsabilidades em seu dispositivo estratégico, com 
elevado custo político e econômico, ou por confronto com a essa 
mesma potência, num quadro de relações de forças assimétricas e 
desfavoráveis [...]. De qualquer modo, nenhum dos termos da 
alternativa  parecia  atraente  aos  dois  países”.   
 

                       A partir do final da década de 60, início de 70, houve uma tentativa da 

diplomacia brasileira de recuperar as estratégias colaboracionistas acordadas em 1961, desde 

os presidentes Kubitschek e Frondizi, da Argentina, e estabelecer alternativas de 

entendimentos políticos e econômicos, baseadas no Acordo de Uruguaiana, por meio da 

Operação Pan-Americana. Segundo Cervo (2001, pg.215): 

 

As relações entre Brasil e Argentina, nas circunstâncias dos governos 
Kubitschek, Quadros e Goulart, por um lado, e Frondizi, por outro, 
afinadas política e ideologicamente, voltaram-se, portanto, para a 
realização de interesses mútuos, políticos e econômicos.  

 
 

                      Na década de 50 e 60, entretanto, a situação era de extrema disputa entre Brasil 

e Argentina. Para a historiadora Ceres Moraes, o Brasil só intensificou a sua presença no 

Paraguai diante da ameaça que representava o pacto firmado entre esse país e a Argentina, em 

1953, com a assinatura do Convênio de União Econômica102. O mesmo convênio que fora 

assinado anteriormente com Bolívia, Uruguai e Chile, que segundo a apreciação do 

embaixador Saraiva Guerreiro, em documento confidencial encaminhado em 25 de agosto de 

1953 à Divisão Política do MRE, configurava um avanço do peronismo na região. O referido 

                                                   
102 Ceres MORAES. Paraguai. A consolidação da ditadura Stroessner - 1954-1963. Edipucrs. 2000. 
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convênio definia de maneira ostensiva a interferência argentina na produção e no 

planejamento da economia paraguaia.  

Os acordos selados entre os dois países nesse mesmo ano não pararam. O 

periódico asunceno La Union103 publicou que o presidente Frederico Chaves assinara um 

decreto-lei estabelecendo uma série de convênios culturais com a Argentina similares aos 

celebrados com o Brasil 12 anos antes104. Por sua vez, o ministro da Educação e Cultura do 

Paraguai, resolveu por meio da Resolución 184, de 31 de outubro de 1953, obrigar todas as 

escolas públicas a fazerem uma leitura diária e coletiva do Decálogo de Confraternidad 

Argentino-Paraguaya, celebrado com o governo de Perón, duas semanas antes em Buenos 

Aires. Tal resolução estabelecia em seu artigo primeiro: 

 

Desde el próximo Lunes, 2 de noviembre del año en curso, 
diariamente antes de iniciarse las clases, en reunión de profesores, 
maestros y alumnos, en todos os estabelecimientos de enseñanza 
dependientes de este Ministerio, un miembro del personal docente, 
leerá el Decálogo de las Relaciones Argentino-Paraguayas, 
proclamado al pueblo argentino por Exmo. Señor Presidente de la 
Nación Argentina, General de Ejército Don Juan D. Perón. 105 
 

 
                        Essa situação de contínuo jogo de disputa diplomática entre Brasil e Argentina, 

de ausência de ações colaborativas concretas no Paraguai, só começaria a se definir, a favor 

do Brasil, a partir da ascensão do general Alfredo Stroessner ao poder. Por certo, essa 

preferência não se deu somente em razão da propalada simpatia que o general nutria pelo país, 

desde a época em que frequentou a Escola de Armas do Rio de Janeiro, em 1943. O fato é 

que, segundo Silva (2006, pg.61), a opção pelo Brasil não significou o abandono dos 

                                                   
103 Serán válidos em nuestro país los estúdios cursados em la República Argentina. La Unión. Assunção.  
7 set, 1953. s/a. 
104 DECRETO-Lei de 7.712, de 1941.  
105 Será obligatória la lectura y explicación del Decálogo de Confraternidad Argentino-Paraguaya. 
 La Unión. Assunção, 4 nov, 1953. s/a. 
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concorrentes argentinos, que ainda continuaram em cena, porém, com inserção limitada na 

vida do país. 

  O reconhecimento de tais simpatias por parte de Stroessner não foram 

interpretadas com unanimidade pela Chancelaria brasileira, ao menos nos primeiros anos.  Em 

julho de 1954, o embaixador Alarico Silveira Junior, anuncia a ida de Perón para a posse de 

Stroessner, desfazendo as previsões otimistas do Brasil em relação às preferências de 

Stroessner,  “cujas  declarações  públicas   [...] sempre entremeadas de elogios à Argentina e a 

Perón,  não  contém  uma  única  referência,  ainda  que  indireta  ao  nosso  país”.  106 

Tanto para Ceres Moraes quanto para Ronaldo do Amaral e Silva, a ascensão 

de Stroessner e o período correspondente ao governo Juscelino Kubitschek (1956-1961) vão 

provocar uma mudança significativa das relações entre Brasil e Paraguai. Para Silva (2006, 

pg.61),   essas   relações   “ganhariam   dinâmica   jamais   vista   naquele   século”,   e   bem   sabemos,  

transcorridos mais de cinquenta anos, dos desdobramentos posteriores, especialmente na área 

de infra estrutura viária, resultados da estreita proximidade entre os dois países após os anos 

50, tais como: construção de rodovias e ferrovias financiadas pelo Brasil; construção da Ponte 

da Amizade (inaugurada em 1961, que vai culminar com a construção da Ciudad Puerto 

Stroessner, posteriormente Ciudad del Leste); tratados de comércio; convênios e 

financiamentos de obras, culminando com o projeto binacional da construção da  mega-

hidrelétrica de Itaipú (finalizada em 1984).107  

No campo cultural, é importante destacar que antes do Brasil empenhar-se em 

promover os acordos de maior vulto econômico com o Paraguai, várias ações de intercâmbio 

e de cooperação cultural já estavam sendo realizadas108.  Em 24 de junho de 1939, em meio a 

um acordo que estabelecia as bases para intercâmbios de variados interesses entre os overnos, 

                                                   
106  Doc. Confidencial (D), de 8 de julho de 1954. AH Itamaraty-Brasília. 
107 CF.MORAES, 2000, pg.95-99. 
108 Atos Internacionais Concluídos entre o Brasil e o Paraguai: entre 1870 a 1939. Pg 3. AH Itamaraty-Brasília. 
Loc 910.31 (42) (43). Pasta 81.826. 
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aparece registrada pela primeira vez a intenção do Brasil em estabelecer com o Paraguai um 

acordo de cooperação cultural. 

 

     
 

1-Decreto-lei 7.712, Rio de Janeiro, que estabeleceu ações de colaboração mútua, na área cultural. 
Decreto assinado em 1941 entre Brasil e Paraguai em 1941. 

2-Carta do Ministro da Educação do Paraguai publicada na imprensa brasileira na mesma data. 
 

                        Esse ato institucional só teria desdobramentos dois anos mais tarde, em 1941, 

quando foram concluídas e assinadas pelos dois países, ações específicas de mútua 

colaboração nas áreas da cultura e das ciências109, por meio do decreto lei 7.712. Assinado no 

Rio de Janeiro em 24 de agosto de 1941, pelo presidente Getulio Vargas, e ratificado pelo 

ministro de Estado da Educação do Paraguai e por seu presidente, Higino Morígino,  o decreto 

em questão estabeleceu a realização de convênios de intercâmbios, especialmente na área da 

                                                   
109 Convênio de Intercâmbio Cultural entre Brasil e Paraguai, assinado por Getúlio Vargas, em 1941. In: Atos 
Internacionais Concluídos entre Brasil e o Paraguai. AH Itamaraty-Brasília. Doc 910.31 (42) (43). Pasta 
81.826. Imprensa Nacional. Rio de Janeiro, 1941, pg.7. 
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educação, representando o início de um vasto programa cultural, que ficaria conhecido 

posteriormente como Missão Cultural Brasileira. Destacam-se como principais pontos: 

 

 A celebração de convênios de intercâmbio cultural entre brasileiros e 
paraguaios para facilitar o trânsito de professores de universidades dos dois 
países, membros de instituições científicas e culturais para a realização de 
conferências. 
 

 A criação de instituições permanentes, no Brasil e no Paraguai, para 
auxiliar os estudantes que quisessem complementar os estudos no país 
vizinho. 

 

 A criação de reservas orçamentárias para manutenção e pagamento de 
bolsas de estudos para estudantes brasileiros e paraguaios se aperfeiçoarem, 
de forma que cada um dos países teria que conceder, anualmente, 10 bolsas 
de estudos, sendo 5 em estabelecimentos universitários, 5 em escolas e 
institutos agrícolas. Por esse artigo, os países signatários ficariam ainda 
obrigados a conceder 10 bolsas cada um, para os profissionais diplomados 
que desejassem se especializar. O programa previa, inclusive, na falta de 
candidatos às vagas de bolsas, a realização de cooperação intelectual 
mediante palestras e conferências em escolas e universidades no Brasil e 
Paraguai. O Brasil ficaria comprometido a enviar regularmente ao Paraguai 
professores brasileiros para o ensino do idioma português, conforme a 
legislação estabelecida pelo país beneficiário. 
 

 Ficou também acordado entre os países o reconhecimento dos diplomas 
expedidos pela Universidade de Assunção nas universidades brasileiras, 
para fins de ingresso em cursos de pós-graduação, valendo a medida 
recíproca nas escolas superiores de Assunção para os diplomas obtidos no 
Brasil. Reconhecimento e isenção de taxas para exames e matrículas de 
alunos brasileiros e paraguaios, facilitando esse intercâmbio universitário. 
 

                        Na área de permuta de livros, os dois países reafirmaram seus interesses 

comprometendo-se cada um a remeter às bibliotecas nacionais de Assunção e do Rio de 

Janeiro, publicações científicas e literárias de interesse mútuo. Na mesma ocasião, os 

representantes diplomáticos assinaram também convênio para o intercâmbio de técnicos e 

profissionais necessários ao aperfeiçoamento dos serviços administrativos ou ao 

desenvolvimento de suas economias, sendo que as condições de realização do referido 
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intercâmbio deveriam ser especificadas pelos dois governos, no momento que fosse oportuno 

e requisitado pelo lado interessado. 

                       O mesmo decreto, citado anteriormente, determinou a execução de antigos 

acordos, bem como, firmou novos compromissos entre os dois signatários, de variados 

interesses econômicos e administrativos, tais como: a construção e exploração da Estrada de 

Ferro de Concepción a Pedro Juan Caballero, na divisa com Mato Grosso; a construção de um 

entreposto do Paraguai em Santos; a concessão de créditos recíprocos destinados às atividades 

comerciais; a formação de comissões mistas para analisar as questões concernentes à 

navegação do Rio Paraguai, e também, a criação de uma frota mercante brasileiro-paraguaia; 

dentre outros. 

 

2.1. Cultura e Poder 

 

                        Em suas pesquisas, Ceres Moraes procura demonstrar que a presença do Brasil 

no Paraguai, no período de 1954 a 1963, foi determinante para a solidificação do governo do 

general Stroessner. Como já mencionado, a partir dessa data, o governo brasileiro intensifica 

suas relações econômicas com o país vizinho, promovendo um impulso nos investimentos de 

infraestrutura e na realização de antigos projetos até então amortecidos nas gavetas 

diplomáticas. Segundo Moraes, isto propiciou um revigoramento do governo Stroessner, que 

recorria às conquistas econômicas obtidas com a parceria do Brasil para justificar-se no poder. 

A conclusão a que chega a historiadora é que: 

 

[...] ao contribuir com a economia paraguaia, o Brasil contribuía para 
a consolidação do regime ditatorial, na medida em que Stroessner 
disso tirava o melhor partido, destacando em seus discursos, como 
fruto de sua política, a colaboração e amizade do poderoso vizinho, 
para cuja continuidade e intensificação era fundamental a persistência 
do clima de ordem e de paz que ele estabelecera. E isso dependia de 
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sua própria permanência no poder, uma vez que era a garantia de 
ordem, tranquilidade e segurança para os investimentos estrangeiros 
no país110. 

 

                       Para Moraes, além da ajuda econômica, o Brasil teria centrado a sua política 

colaboracionista na ajuda militar, sobretudo no combate às guerrilhas, como também nas 

ações da diplomacia brasileira. Mais adiante, a autora atribui o papel da Missão Cultural 

Brasileira no Paraguai como sendo um dos pilares da política colaboracionista, uma vez que 

por meio das ações culturais o governo brasileiro teria criado, no interior da sociedade 

paraguaia, condições para uma mudança de mentalidade a respeito das vantagens das políticas 

de aproximação com o Brasil. A Missão teria atuado como uma espécie de frente de 

modernização e quebra de resistência de antigas mágoas históricas. Para a historiadora, a 

Missão Cultural Brasileira [...] ainda que não fosse seu objetivo, contribuiu de alguma forma 

para prestigiar a ditadura111. 

                       O trabalho de Moraes (2000) revela uma permanente preocupação com a 

análise do conjunto de fatores, de ordem interna e externa à realidade do Paraguai, para 

explicar as causas da implantação e consolidação do governo stronista. Embora considere de 

indiscutível relevância esse estudo para a compreensão das relações entre os dois países nesse 

período, as conclusões finais da historiadora relativas à Missão Cultural Brasileira requerem 

uma análise mais acurada. Para esta tarefa, vale mencionar as reflexões do cientista social 

alemão Jörn Rüsen (2002)112 sobre as relações entre cultura e poder, por meio do qual 

podemos questionar o papel de mero braço político-ideológico de estratagemas 

colaboracionistas do Brasil, atribuído à Missão pela historiadora.  

                                                   
110 MORAES, 2000, pg.99. 
111 Ibid, pg.102. 
112 Jörn RUSEN, presidente do Instituto de Estudos Avançados para as Humanidades do Centro de Ciências de 
Vestfália, Alemanha. APUD Estevão Chaves de Rezende MARTINS. Relações Internacionais: Cultura e poder. 
IBRI. 2002. Pg.10. 
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Na apresentação do livro Relações Internacionais: Cultura e Poder, Jörn Rüsen 

defende a proposição de cultura como um fator diferenciado, um campo delimitado, 

específico, para a análise crítica da experiência histórica. Ele afirma  que  “Não  existe  cultura  

sem poder e também não há poder sem cultura, mas é possível distinguir claramente um do 

outro”   (RÜSEN APUD MARTINS, 2002, pg 10) e embora a distinção entre esses dois 

campos soe artificialmente, [...] sem ela a realidade da História e da Sociedade se dissolveria 

na névoa das metáforas retóricas113. Sugere que: 

 

Somente quando se opera a distinção entre cultura e poder é que se 
coloca em evidência sua dependência mútua. O poder é tão universal e 
fundamental quanto a cultura instituidora de sentido. [...] Poder e 
sentido - em ambos estão incluídos - categorialmente, a política e a 
cultura como dimensões da experiência histórica, e suas múltiplas 
relações são postas em evidencia – de forma sincrônica ou diacrônica, 
de acordo com as questões formuladas114. 

 

                       As ações prolongadas da Missão Cultural no Paraguai, durante mais de 60 anos, 

não podem ser definidas como meras generosidades diplomáticas ou casualidades políticas, 

ou ainda, como trocas gratuitas e espontâneas de experiências culturais no âmbito das relações 

internacionais. Ao contrário, desde o início, foram ações de concordâncias entre os Estados, 

regidas por convênios e acordos oficiais e que estabeleceram, entre os países, uma consistente 

diplomacia cultural. Não há, portanto, como analisar separadamente as ações culturais das 

ações políticas de Estado, cuja síntese originou a própria expressão diplomacia cultural. É 

fundamental, entretanto, distingui-las, evidenciando cada um dos seus domínios, para não 

reduzir a importância da Missão Cultural Brasileira no Paraguai no mesmo leito lamascento 

das ações colaboracionistas entre ditaduras, que existiram, infelizmente, como bem se pode 

                                                   
113 Ibid, pg.10. 
114 Ibid, pg.10. 
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comprovar com o trabalho de Paz, González e Palau.115 As ditaduras se apoiaram, não resta 

dúvidas, o que não implica dizer que todos os atos do governo brasileiro, tenham sido 

pensados para apoiar a ditatura de Stroessner e que a Missão Cultural Brasileira, gestada ainda 

no governo Getúlio Vargas e implantada ao longo da década de 40 e 50, tenha sido pensada 

para esse fim.  

                       O pesquisador francês Alan Rouquié, em seu livro O Estado militar na América 

Latina116, sugere uma nova visão sobre as razões que tornaram preponderante o militarismo 

na America Latina, desde a primeira metade do século XX. De acordo com a sua pesquisa, em 

1954, de vinte países da America Latina, 13 eram governos militares.117 Afirma o pesquisador 

não acreditar em um determinismo cultural, nem no que ele denomina de fatalidade histórica, 

geográfica ou econômica. Sugere analisar, nos vários países onde o militarismo se instalou, as 

razões  específicas  que  geraram  “militarismos”  diferentes na America Latina, sua evolução e 

qual é o percurso histórico, que faz com que uma instituição destinada à proteção da 

segurança de um país, passa a exercer o poder político central, na contramão, geralmente, da 

maioria das forças políticas da sociedade. 

                       Para Rouquié (1984, pg.219) a consolidação do poder de Stroessner está 

relacionada diretamente ao jogo de forças internas de poder desencadeado pessoalmente por 

Stroessner contra, inclusive, os próprios militares não alinhados de seu partido, e, contra os 

seus opositores frontais, explícitos. No plano internacional ele se fortalece devido ao seu 

alinhamento  com  Washington  na   luta  contra  o  comunismo,   “onde  ele   não   teve   rival”. Pelas 

características analisadas do governo Stroessner, Rouquié sugere que a ditadura instalada no 

Paraguai foi uma ditadura pessoal e que mesmo considerando o Exército próximo do poder, 
                                                   
115 CF Alfredo Boccia PAZ; Myrian GONZÁLEZ, e Rosa PALAU. Es mi informe: los archivos secretos de la 
política de Stroessner. CDE. Servi Libro. Assunção, 5ª ed. 1996. 
116 Alan ROUQUIÉ. O Estado militar na América Latina. Alfa-Omega. Trad. Leda Rita Cintra Ferraz. 1ª Ed. 
São Paulo, 1982. Alan Rouquié foi ministro da França. É pesquisador da Fondation National des Sciences 
Politiques e do Institut dÈtudes Politiques de Paris. É autor de vários livros sobre a AL, dentre os quais: Le 
mouvement Frondizi et le radicalisme argentin, 1967; Pouvoir militaire ET  Societé politique em Republique 
Argentine, 1978, e outros. 
117 Rouquié, 1982, pg.14. 
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não   é   ele   quem   governa,   e   “Stroessner   não   é   absolutamente   o   seu   porta-voz”.   Afirma   o  

historiador que ele conseguiu [...] antes de tudo neutralizar a instituição militar através de 

meios diversos, dentre os quais a corrupção, que são legitimados e sustentados pela lógica 

partidária118. 

 

2.2 Atividades da Missão Cultural Brasileira 

 

                       Ao lado da Missão Cultural Brasileira de Montevidéu, a Missão no Paraguai 

(MCB), constituiu o mais antigo programa implantado na America Latina pelo Departamento 

Cultural do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). Oficialmente foi criada somente 

em 1952, mas desde a década de 40 as ações de intercâmbio já ocorriam e eram organizadas 

diretamente entre os governos ou pelas embaixadas por meio do Escritório Comercial do 

Brasil, a partir de 1942, pelo Instituto Cultural Paraguai-Brasil.  

A importância da MCB no Paraguai é considerada tão significativa quanto às 

demais ações diplomáticas desenvolvidas naquele país. Desde sua implantação (entre 1942 e 

1944)119, a MCB atendeu inicialmente às necessidades de realização dos acordos culturais 

firmados em 1939 e, em seguida, em 1941, tornando possível a criação dos primeiros núcleos 

de ensino da língua portuguesa e de literatura, o intercâmbio de técnicos e professores entre as 

unidades educacionais dos dois países, além da concessão de bolsas de estudo a estudantes e 

profissionais.  Como parte desse projeto, foram criados dois institutos culturais: em 1942, o 

                                                   
118 Ibid. pg 14. 
119 Desde 1942, há documentos nos arquivos do Itamaraty comprovando que os intercâmbios culturais já estavam 
em vigor, prova disso é o telegrama enviado pela Secretaria de Estado das Relações Exteriores, solicitando 
informações sobre o tempo de serviço de Hortensia Hurpia de Hollanda, professora do programa de Intercâmbio 
Cultural no Paraguai, no período de 1º de junho de 1942 a 31 de maio de 1947. AH Itamaraty-Brasília. Loc. 
642.62(43) (42). Há dezenas de outros documentos, que comprovam a ida de profissionais e técnicos ao Paraguai 
no início de 1942, como é o caso do engenheiro-agrônomo que desempenhou suas funções no Paraguai de 
fevereiro de 1942 a maio de 1943. Dc.Int. 642.62(43)(42). A documentação da época, ofícios e relatórios 
diplomáticos, definem o início da Missão Cultural no Paraguai, antes Intercâmbio Cultural, em 1942, mas o 
histórico sobre o assunto, enviado recentemente a essa pesquisadora, pelo Departamento de Cultura do MRE, 
data o início em 1944.  
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Instituto Cultural Brasil Paraguai (ICBP), no Rio de Janeiro e, no mesmo ano, o Instituto 

Cultural Paraguai Brasil (ICPB), em Assunção120. Segundo a avaliação de Ricardo Caballero 

Aquino, atual Cônsul Geral do Paraguai no Rio de Janeiro, o instituto criado na ex-Capital 

Federal chegou a constituir diretoria e a realizar algumas atividades de intercâmbio, mas não 

teve a mesma expressão, nem o mesmo desempenho do instituto similar em Assunção121. Na 

verdade, a criação dessas entidades foi uma exigência do decreto-lei 7.712, assinado por 

Vargas, para a organização conjunta das atividades. 

                       Desse período em diante verificou-se um crescimento cada vez maior da 

presença brasileira na vida cultural do Paraguai.  As atividades da MCB foram muito além da 

organização de cursos de português e literatura inicialmente planejados. Seus desdobramentos 

redimensionaram o perfil inicial da MCB que se constituiu em um programa cultural amplo e 

diversificado, de estreita penetração na comunidade cultural do país.  

                       No final da década de 50 e início dos 60, várias instituições de ensino já haviam 

sido criadas no Paraguai, como resultado das ações integradas entre os dois países: a Escola 

Brasil, destinada à formação básica de alunos de todos os graus e o Colégio Experimental 

Paraguai-Brasil, fundado em sete de setembro de 1964, no mesmo prédio onde funcionava a 

Faculdade de Filosofia. Essas unidades, especialmente a Escola Brasil e Colégio 

Experimental, possuíam bibliotecas cujos acervos eram, em boa parte, doados pelo governo 

brasileiro. Muitos livros de autores brasileiros foram traduzidos para o espanhol e enviados ao 

Paraguai122. Em 1950, encontra-se registrada a preocupação da Embaixada do Brasil no 

Paraguai para intensificar as ações culturais naquele país. O diplomata Lauro Soutello, 

mencionado anteriormente, lista uma série de medidas a serem tomadas pela Divisão Cultural 

do Itamaraty, referente ao aumento do número de professores enviados àquele país, como, por 

                                                   
120 A data de fundação do ICPB é controversa: o website do Centro de Estudos Brasileiros define em 1942, mas 
há outras fontes que falam em 1940 e 1939. Disponível em: www.embajadabrasil.org.py 
121 Depoimento do Cônsul do Paraguai no Brasil, Ricardo Caballero Aquino à pesquisadora, janeiro de 2010.  
122  Carta do ministro Mellilo Moreira Mello à diretora do Colégio Experimental notificando a doação dos livros 
que ele mesmo havia levado do Rio de Janeiro. AH Itamaraty-Brasília. DOC. 642.62 (43)(42). 

http://www.embajadabrasil.org.py/
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exemplo, a extensão da concessão de bolsas de estudos ao Paraguai não somente de 

universidades brasileiras, mas das escolas técnicas e, ainda, a intensificação da ida de 

comitivas de intelectuais brasileiros para os programas de conferências no Paraguai. 

                       A Missão Cultural no Paraguai foi um programa que envolveu nomes 

respeitados do meio cultural e educacional do Brasil. Alguns tiveram um comprometimento 

maior, fixando residência no Paraguai. Foi o caso de muitos professores da Missão e, em 

especial, para o presente estudo, do artista gravador Lívio Abramo, que permaneceu durante 

30 anos no país, dedicando-se à coordenação das atividades artísticas da Missão Cultural. 

Outros permaneceram no país somente algumas semanas, ou dias apenas, tempo suficiente 

para colaborar com alguma iniciativa e deixar a sua marca. Casos, por exemplo, de Augusto 

Rodriguez, artista carioca, criador da Escolinha de Arte do Paraguai , em 1959, e de Luiz 

Alves de Mattos, que apresentou aos educadores paraguaios, suas experiências didáticas como 

criador do Colégio Experimental da Universidade Brasil, em 1948.  

                        Um dos primeiros nomes a ser lembrado é o do historiador Guy de Hollanda, 

professor da Faculdade Nacional de Filosofia no Brasil e também no Paraguai, autor do 

primeiro levantamento sobre os museus existentes no Brasil do século XIX até os anos 50 

(Recursos Educativos dos Museus Brasileiros, 1958), e de projetos educativos que serviram 

de base para a Reforma Capanema, de 1942, no âmbito da instituição definitiva da cadeira de 

História do Brasil. É autor de Um quarto de século de programas e compêndios de 

História para o ensino secundário brasileiro (1931-1956) e demais publicações. Foi um dos 

primeiros professores universitários a compor um plantel de intelectuais a estabelecer-se em 

Assunção. Junto com a esposa Hortensia de Hollanda, foram responsáveis pelo ensino de 

História, Literatura e Português.  

Guy de Hollanda teve papel fundamental na fundação da Faculdade de 

Humanidades, que daria origem após alguns anos à faculdade de Filosofia da Universidade 
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Nacional de Assunção. Outros, como Paulo de Carvalho Neto, cientista social com dedicação 

à antropologia e autor de livros sobre folclore (ver seção 2.2.2), Fernando Saturnino de Britto, 

arquiteto brasileiro da escola de Lucio Costa, Afonso Reidy e Niemeyer; Walter Wey, 

pesquisador de literatura brasileira, diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo na década 

de 70 e autor de livros de gramática e literatura. Entre seus livros publicados encontra-se La 

poesía paraguaya, historia de una incógnita123; Lourenço Filho, educador, fundador e 

depois diretor do INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) de 1938 a 1946, autor de 

livros e projetos educacionais em todo o Brasil. Esteve no Paraguai em 1944, envolvido com 

o projeto de construção da Escola Experimental Paraguai-Brasil, contribuindo especialmente 

com a elaboração do programa pedagógico124; Ary da Matta, professor e autor de livros de 

História do Brasil; Edson Motta, um dos maiores nomes no ensino de restauração do Brasil, 

mestre na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro; Álvaro Vieira Pinto, professor de Filosofia 

no Brasil e no Paraguai, um dos fundadores do ISEB - Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros, um dos pilares das reformas de base defendidas no governo Jango Goulart; 

Roquette Pinto, médico/antropólogo e aqui no Brasil, um comunicador, criador da cátedra de 

Fisiologia na Universidade do Paraguai125, a musicista Esther Motta Coelho126, aluna do 

maestro Villa Lobos, organizadora do coral orfeônico no país, entre tantos outros. 

                                                   
123 Para o crítico paraguaio Miguel Ángel Fernandez, Walter Wey já estava no Paraguai em torno de 1945-1946. 
[...] se vinculó a los más destacados intelectuais paraguayos de la época e investigo sobre nuestra poesia. No sé 
exactamente cuando dejó Paraguay, pero es probable que haya sido em 1946-1947. Después fue director del 
centro de Estudios Brasileños ( na época Missão Cultural) de Montevideo, donde publicó su excelente libro 
sobre  la  poesia  del  Paraguay”.  Entrevista concedida em 19 jan 2010. 
124 Javier Rodriguez ALCALÁ. Reidy em Cachinga: da política do café com leite para a geopolítica do concreto 
armado. Revista de arquitetura Vitruvius, 2008. 
125 No discurso proferido por Juan Boggino (pg. 84) são citados outros os nomes que estiveram envolvidos nas 
primeiras ações de intercâmbio cultural com o Paraguai. Roquette Pinto foi o precursor da radiodifusão no 
Brasil, criador da primeira emissora de radio educativa no país, a Radio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, 
logo após seu retorno do Paraguai. 
126 Em 1947, o governo brasileiro recebeu um pedido do Ministro da Educação do Paraguai, para que fosse 
enviado ao país um professor de música indicado pelo maestro Heitor Villa Lobos. Dois meses após essa 
solicitação, o ministro brasileiro despachou no próprio ofício, atendendo integralmente a solicitação do governo 
do Paraguai. A professora indicada pelo maestro foi Esther Motta Coelho, residente no Rio de Janeiro. AH-Rio 
de Janeiro. Loc. 84262 (43) (42). 
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                       Para o encontro de Juscelino Kubitschek com o general Alfredo Stroessner em 

6 de outubro de 1956, na cidade fronteiriça de  Foz do Iguaçu, o MRE preparou um relatório 

completo de ações do governo brasileiro no Paraguai127. Na área cultural, segundo relatório 

parcialmente transcrito abaixo, o Brasil mantinha o intercâmbio cultural por meio do instituto 

criado para esse fim (ICPB) e coordenava várias ações na área de educação. Contava o 

Paraguai com:  

 

Professores da Missão Cultural Brasileira; Instituto Cultural Paraguai-
Brasil onde eram ministrados os cursos e onde eram realizadas as 
reuniões, conferências, exposições, além de sessões de cinema; curso 
de  jardim de infância, biblioteca, coral orfeônico; professores na 
Escola Brasil e verba de mil dólares anuais a essa escola; professores 
na Faculdade de Filosofia da Universidade Nacional do Paraguai; 
técnicos de Manguinhos (Rio de Janeiro) no Instituto de Higiêne;  
sistema de bolsas de estudos em escolas técnicas e superiores no 
Brasil, inclusive em Escolas Militares para cadetes paraguaios; 
prestamos já colaboração, em 1942-1943, à Escola Nacional de 
Agricultura Marechal Estigarribia e ao Instituto de Higiene, em 1943-
1945; Colégio Experimental Paraguai-Brasil, atualmente em 
construção. O Colégio deverá servir de sede, no futuro, à Faculdade de 
Filosofia, dispondo de um ginásio padrão que funcionará como 
Colégio de Aplicação. A Faculdade de Filosofia, destinada à formação 
de professores de nível secundário e superior, tem importância básica 
no panorama educacional e cultural do país. Vinculada, como deverá 
estar no futuro, à Missão Cultural Brasileira – através do Colégio 
Experimental- será um instrumento de extrema utilidade à nossa 
política de aproximação cultural com o Paraguai. 128 

 

                       A MCB é reconhecida pelos paraguaios como a iniciativa diplomática que teve 

maior relevância no cenário cultural do país, desde a sua implantação. Outras iniciativas 

provenientes de países como EUA, Espanha, Alemanha, também atuaram nessa época, no 

campo cultural, embora com menor presença. Em seu livro Apuntes de Historia Cultural 

del Paraguay, o historiador Efraím Cardozo elenca uma série de instituições estrangeiras, 

sobretudo européias e algumas americanas, que estiveram presentes na reconstrução do 

                                                   
127 Relatório confidencial, (D), de [outubro de 1956]. AH Itamaraty-Brasília. Loc. 920.(42)(43). 
128 Ibid. 
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Paraguai depois da Guerra da Tríplice Aliança, especialmente,  no campo da educação129. Um 

número expressivo de colégios e instituições particulares foram fundados no país, com a 

colaboração de entidades estrangeiras, algumas atualmente em atividade.  

 

2.2.1 Instituto Cultural Paraguai Brasil 

 

 

Embaixador T. Graça Aranha em visita ao Paraguai (2º dir/esq), ocasião em que os acordos culturais foram 
renovados. Assunção, 1943. AH Itamaraty do Rio de Janeiro. 

 

                       De 1951 a 1959, não há praticamente uma semana sequer, sem que os 

periódicos locais não noticiem uma atividade promovida pela Missão Cultural ou diretamente 

pelo Instituto Paraguai-Brasil (ICPB), muitas vezes em parceria com entidades locais. A 

programação era variada, compreendia desde a exibição de filmes brasileiros ao final de cada 

mês; aos recitais de piano; conferências com acadêmicos das universidades do Brasil, do 

Paraguai e de outros países; mostras de arte, comemorações em datas cívicas e sociais 

importantes, dentre outras atividades.  

                                                   
129 Efraím CARDOZO. Apuntes de Historia Cultural del Paraguay. 8ªed. Assunção, 2007, p.293-326. 
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O ICPB não só promovia uma variada programação para a comunidade 

educacional da Escola Brasil (pais, professores, alunos, frequentadores do Colégio 

Experimental Paraguai-Brasil), como também para a sociedade paraguaia em geral, cuja 

participação era franqueada. Comumente, o ICPB desenvolvia um trabalho conjunto com 

outras entidades culturais ou instituições educacionais do Paraguai, fornecendo o suporte para 

a realização de atividades. É o caso, por exemplo, de algumas mostras de arte ou recitais de 

poesia, música e festivais de cinema130, promovidos por agrupamentos de artistas e 

intelectuais, que não raro contavam na direção de seus quadros de decisão, com membros da 

Missão Cultural Brasileira131.   

 

 

 

 
 
 
 

                                                   
130 O agrupamento Amigos del Arte promoveu em 1957 o II Ciclo de Divulgação Cinematográfica, com o apoio 
do Instituto Cultural Paraguai-Brasil. As sessões eram acompanhadas de discussões sobre o cinema europeu e o 
papel social do cinema. CF. Catálogo Trilogia en el cine europeo. Amigos Del Arte/ICPB. Out/nov  1957; 
Emilio UZCATEGUI. El Cine y su Proyección Artística y Social. La Tribuna. 27 out 1957. 
131 Albino Peixoto, chefe da MCB (1952/1958), pertencia à comissão organizadora do Salão de Arte e Cultura 
Carlos A. Lopez, e quando deixou o Paraguai, substituiu-o José Estellita Lins, o novo chefe da Missão Cultural. 
EL País. Assunção, 14 ag, 1958.    
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1- Atividades programadas pelo Instituto Cultural Paraguai- Brasil. 
2- Conferências organizadas pela MCB. Arquivo do CEB. 

 

O Salão Nacional de Artes Plásticas, organizado pela direção do Museu 

Nacional de Bellas Artes e Ministério da Educação e Cultura, contava com a participação 

efetiva dos membros da MCB132. O ICPB criava prêmios anuais, para alunos de seus colégios 

e para professores da Universidade de Assunção, cuja entrega de prêmios, geralmente, era 

uma viagem ao Brasil, motivo para se promover grandes encontros políticos com a presença 

de ministros de Estado, secretários e membros da chancelaria brasileira. Algumas vezes o 

Escritório Comercial do Brasil no Paraguai juntava-se a essas iniciativas, instituindo 

concursos nas escolas e distribuindo livros aos premiados de autores da literatura brasileira, 

como Monteiro Lobato133.  

                       As bolsas de intercâmbio cultural, para alunos, professores e técnicos 

estudarem no Brasil, constituía um departamento à parte da Missão, pois por meio desse 

programa, o país estendia seus vínculos com os mais variados setores educativos do Paraguai. 

                                                   
132 Por meio desse salão, ficou instituído, pela primeira vez no Paraguai, prêmio em dinheiro (Oitenta mil 
guaranis) aos melhores artistas, cujas obras passariam ao acervo do Museu Nacional de Bellas Artes. Preparaes 
el reglamento para el Salón de Artes Plásticas. El País, 14 maio 1958; La Tribuna, 17 maio 1958. Faziam parte 
da comissão instituidora dos prêmios, Albino Peixoto, chefe da MCB, e Saturnino de Britto, arquiteto brasileiro 
radicado em Assunção, responsável pelas obras do Colégio Experimental Paraguai-Brasil, entre outras 
autoridades do Departamento de Ensino Superior e do Ministério de Educação. Há dezenas de registros dos 
periódicos locais (El País, La Tribuna e Patria) da participação direta ou indireta dos membros da Missão ou 
do ICPB nas atividades culturais de Assunção. Ver Anexo. 
133 Entregaron premios a los escolares. La Tribuna. Assunção, 25 ag, 1957. 



96 
 

Em novembro de 1952, de acordo com a relação de bolsas de estudos publicada no El País, 

estariam sendo oferecidas aos estudantes e profissionais do Paraguai, diversas bolsas em 

várias universidades brasileiras. A Universidade Brasil oferecia seis bolsas no Instituto de 

Nutrição, com matrícula e alimentação gratuitas por três meses. E mais, duas bolsas do 

Instituto de Neurologia com alojamento, alimentação e uma ajuda de custo de CR$ 1.000,00, 

também com matrículas gratuitas; três bolsas de três meses do Instituto de Puericultura, com 

tudo gratuito além de um suporte de CR$ 1.000,00 por estudante; duas  bolsas no Instituto de 

Psiquiatria, com uma ajuda de custo de CR$ 2.000,00, e duas  da Biofísica, também com tudo 

gratuito e um suporte de CR$ 2.000,00. Na Universidade de São Paulo, estavam sendo 

oferecidas trinta e cinco bolsas em várias faculdades com duração em média de 4 meses, com 

matrículas gratuitas e um suporte de CR$ 5.000,00. Na Universidade do Paraná, quatro bolsas 

do Instituto de Biologia e Pesquisas Técnicas, com matrícula gratuita e suporte de CR$ 

3.000,00. A Fundação Getúlio Vargas, por sua vez, oferecia quarenta bolsas de seis meses de 

duração e ajuda mensal de CR$ 5.000,00.  Algumas empresas ligadas aos setores públicos de 

São Paulo, como a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, o Serviço Social e Escola de 

Ensino Industrial também ofereciam oportunidades de estudo e estágio para estudantes e 

profissionais do Paraguai, com bolsas que variavam de 4 meses a 1 ano e ajuda de custo 

mensal.    

Como esse programa, em particular, fazia parte do conjunto de iniciativas 

culturais da Organização dos Estados Americanos na America Latina, a ONU se dispunha a 

completar os custos dos governos que não estivessem em condições de assistir aos seus 

estudantes, pagando parte da viagem ou a manutenção do bolsista. 

                       Idas e vindas de bolsistas eram notícia de jornal, especialmente, quando a 

bolsista era bisneta do Marechal Solano López. Sua vinda ao Brasil foi notícia nos jornais da 

Capital Federal. Após ter concluído a Faculdade de Filosofia na Universidade Nacional de 
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Assunção, Gladys Solano López, mais tarde diretora do Instituto Cultural Paraguai-Brasil, fez 

seus estudos complementares na Universidade Brasil, no Rio de Janeiro, sob a orientação de 

Álvaro Viera Pinto. 

                       Os professores da Missão Cultural eram contratados por dois anos, tendo 

direito à renovação. Findo esse período, muitos deles seguiam para outras missões em países 

vizinhos como Chile, Argentina e Uruguai, para depois retornarem ao Paraguai134. A maior 

parte era requisitada da Universidade Brasil, depois UFRJ135, Universidade de São Paulo e do 

Paraná.  Há muitos registros nos arquivos do Itamaraty de Brasília, comprovando que era uma 

prática constante do MRE solicitar às universidades brasileiras a indicação de professores 

para prestar serviços não só para a Missão Cultural do Paraguai, mas nos demais países da 

região, nos quais havia sido implantado o programa. É o caso, por exemplo, do ofício enviado 

pelo ministro chefe da Divisão Cultural do MRE ao reitor presidente do Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras, Amadeu Cury, solicitando a indicação de professores para 

exercerem a cátedra de Língua e Literatura Brasileiras na Universidade Nacional de 

Assunção136. A Divisão solicitava ainda das universidades brasileiras, sugestões para o 

preenchimento dos cargos de diretores das Missões Culturais137, depois Centros de Estudos 

Brasileiros, cujas respostas eram encaminhadas diretamente das universidades para o MRE138. 

                                                   
134 Após anos no Paraguai, de 1962 a 1967, Abelardo de Paula Gomes transmitiu a chefia da Missão Cultural 
para seu substituto e seguiu para a Missão de Lima, no Perú. Retornou em 1971 permanecendo no cargo até 
1980, mais tarde ao Paraguai. Doc 642 (43)(42). AH Itamaraty-Brasília. Yolanda Caçapava Gama Macedo, 
também professora da Missão no Paraguai de 1943 a 1945. De 1947 a 1949, esteve no Instituto Cultural 
Uruguai-Brasil, e de 1951 a 1955, voltou ao Paraguai. DCInt/DF/642.62(43)(42).AH Itamaraty-Rio de Janeiro. 
Há dezenas de casos como os citados na documentação dos arquivos diplomáticos. 
135 Ver sobre a Universidade Brasil no capítulo 1. 
136 Ofício DCint 172. Assinado por Fernando Simas Magalhães em 21 de janeiro de 1972. AH Itamaraty-
Brasília. Loc. 642.62(42)(43). 
137 Ofício DCint 175  solicitando nomes de professores candidatos a vaga de Diretor do Centro de Estudos 
Brasileiros de Lima. 21 de Janeiro de 1972. AH Itamaraty-Brasília Loc. 642.62(42)(43).  
Tanto para professores quanto para os chefes das missões eram exigidos requisitos acadêmicos e experiência na 
área do conhecimento requisitado. Os salários eram estabelecidos em torno de: para professores, 650 dólares, e 
para diretores das missões, 1.000 dólares. 
138 Ofício no. 01/72 da UFRJ em resposta às solicitações da Divisão Cultural do Itamaraty responde: 
Atendendo à solicitação [...], o Departamento de Letras Neo Latinas da Faculdade de Letras da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro tem a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que decidiu indicar os dois 
professores abaixo- ambos com todos os requisitos exigidos para o caso- como candidatos aos cargos: 1- 
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                       Os primeiros professores contratados compuseram o corpo docente do Instituto 

de Humanidades, depois Faculdade de Filosofia da Universidade Nacional do Paraguai; 

ministraram também cursos na Escola Brasil e no Colégio Experimental Paraguai-Brasil, após 

a sua inauguração em 1964.  

                      Frequentemente, o Brasil enviava comitivas, formadas por técnicos, intelectuais 

e jornalistas para participar de atividades culturais e pedagógicas de curta duração, 

organizadas pela MCB ou pelo ICPB, e, recebia, em contra partida, comitivas de constituições 

semelhantes, aprofundando e ampliando os compromissos culturais entre os países desde a 

década de 40. Caso registrado na imprensa, entre muitos, de uma comitiva de universitários da 

Faculdade de Medicina de Assunção em véspera de partir para Curitiba: 

 

Viajarán a Curitiba: El próximo miércoles, por via terrestre, partirá 
con destino a Curitiba, capital del estado del Paraná (Brasil), uma 
delegación de universitários, constituída por alumnos del cuarto curso 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Asunción. El 
motivo del viaje de la embajada universitaria paraguaya, es el de 
retribuir la visita que realizara a nuestra capital, los Estudiantes de la 
Facultad de Medicina de Curitiba (La Tribuna. Assunção, 24 jan, 
1959). 

 

                       Muitas vezes o Brasil atendia aos interesses específicos do governo paraguaio, 

enviando-lhe técnicos ou profissionais para a complementação de conhecimentos em alguma 

área restrita da área econômica ou de gestão administrativa. Caso, por exemplo, do 

engenheiro- agrônomo, Marcos Eustachio Andrade, convidado a realizar um curso de sua 

especialização  na  Escola  Nacional  de  Agricultura  “Mariscal  Estigarribia”139 Em dezembro de 

1953, o jornal La Union noticia a presença de uma embajada cultural brasileña y 

                                                                                                                                                               
Professora Dylma Bezerra, candidata ao cargo de diretora do Centro de Estudos Brasileiros na cidade de Lima; 
2- professora Terezinha de Jesus da Costa Val, candidata ao exercício da cátedra de Língua e Literatura 
Brasileira da Universidade Nacional de Assunção. O ofício é assinado por José Carlos Lisboa, chefe do 
departamento. AH-Itamaraty-Brasília. 15 mar 1972. Loc 642.62 (42)(43). 
139 O engenheiro era contratado temporariamente pelo MRE, ficando a sua hospedagem a cargo do governo 
paraguaio. O profissional foi um dos primeiros a fazer parte do intercâmbio cultural entre os dois países. 
Permaneceu no Paraguai de fevereiro de 1942 a maio de 1943. 
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universitaria no Paraguai, para atividades de intercâmbio com os professores paraguaios, 

mestres da Escola Brasil, retribuindo uma visita de estudos realizada por quinze professores 

dessa mesma entidade ao Rio de Janeiro. Integravam a delegação brasileira: 

 

El profesor Ary da Matta, del Instituto de Educación de Rio de Janeiro 
y de la Facultad de Filosofía de la misma ciudad; El profesor Roberto 
Peixoto, catedrático de ambas casas de estudios; el profesor Paez de 
Barros, director del Gimnasio Méndez, de Rio; el profesor Ary 
Quintela, del Colegio Militar y del Instituto de Educación; la 
profesora Jocy Ribeiro Bastos, directora de la Escuela Paraguay, de 
Rio; Mario D. Bastos, del Ministerio de Agricultura y ex-miembro de 
la Misión Cultural del Brasil en el Paraguay; Rivas Bauzer, do 
Ministerio da Educación; Edveto da  Luz Machado, del mismo 
Instituto; Luis Barreto, estudiante, miembro del directorio de la 
Academia de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Distrito 
Federal.140 

 

                       Uma comitiva com essa formação, constituída por eminentes educadores do 

Brasil, era recebida com muita formalidade pelas autoridades e pelo meio acadêmico 

paraguaio e, normalmente, acompanhada de perto pelo corpo diplomático do país. No caso da 

embajada de 1953, a programação previa participação nas festividades da Escola Brasil, 

conferências no ICPB, recepção na Embaixada do Brasil, visita à Foz de Iguaçu, jantares e 

coktails dançantes. De volta ao Brasil, essa experiência de intercâmbio seria relatada ao 

público brasileiro, e, devidamente enaltecida pelo chefe da comitiva, o historiador Ary da 

Matta, em artigo publicado em O Globo, do Rio de Janeiro, e, posteriormente traduzido para 

os jornais de Assunção. Após relatar suas impressões sobre a visita, bem como a vinda dos 

professores paraguaios ao Brasil naquele mesmo ano, Da Matta finaliza o artigo com o 

reconhecimento da importância desse instrumento cultural para a proximidade entre os povos 

e desenvolvimento do Paraguai. 

 

                                                   
140 Embajada Cultural Brasileña. La Union. Assunção, 1º dez 1953. 
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[...] Estos dados positivos serán los primeros de una estadística 
expresiva que exalta la orientación de nuestro embajador en Asunción, 
fundamentando en bases concretas los mejores objetivos de una 
nación diplomática que se realiza integrando la comprensión y la 
estima entre brasileños y paraguayos con el refuerzo del contacto 
directo entre los pueblos que se comprenden y se estiman. [...] Él (o 
embaixador brasileiro Moacyr Biggs) ya demostró poseer sabiduría 
bastante como para infundir dinamismo a las tradiciones de la casa de 
Rio Branco, valiéndose de los recursos técnicos de que dispone el 
Brasil para acelerar más aún la marcha del progreso del bueno vecino, 
el Estado Guaraní141.  

 

                       Dois anos antes da inauguração do Colégio Experimental Paraguai-Brasil, 

ocorrida em setembro de 1964 a MCB e a Embaixada do Brasil em Assunção organizaram a 

visita do educador Luiz Alves de Mattos àquela capital para uma jornada de conferências com 

professores paraguaios e autoridades pedagógicas da Universidade Nacional de Assunção. 

Luiz Alves de Mattos foi criador do Colégio Experimental da Faculdade de Filosofia, da 

Universidade Brasil, no Rio de Janeiro, em 1948, bem como professor da Faculdade de 

Filosofia e diretor da Fundação Getúlio Vargas. Reunia, portanto, uma trajetória no Brasil das 

mais significantes na construção da didática experimental no ensino de escolas no Rio de 

Janeiro142, especialmente nos anos 50/60 e por certo, suas orientações em Assunção, 

repercutiram na formação da linha pedagógica adotada posteriormente pela Escola 

Experimental Paraguai-Brasil143. Os temas discutidos durante as conferências revelavam a 

preocupação com um novo projeto teórico de construção de uma didática experimental, a 

começar pelo questionamento das funções da Moderna Universidade, de planejamento e 

                                                   
141 Ary da MATTA. Triptico Paraguayo. (Transcripción de O Globo). La Tribuna. Assunção. 31 dez 1953, s/p. 
142  CF. Merise Santos de CARVALHO. UFRJ. Rio de Janeiro, 2000. 
143 O Colégio de Nova Friburgo (1950) e a Escola Guatemala (1955), ambas no Rio de Janeiro, foram as duas 
primeiras iniciativas a introduzir no ensino uma metodologia pedagógica experimental. Dessas experiências 
produziu-se um vasto material de orientação aos professores brasileiros em 50, 60 e 70. 
CF. C.N. LIMA. Ciência e Arte de Educar: a experiência da Escola Guatemala Rio de Janeiro: UFRJ/FE, 2004 
(Monografia de Conclusão de Curso); P.S.M.B. dos SANTOS. O Colégio Nova Friburgo da Fundação 
Getúlio Vargas: mergulhando em sua memória institucional. Rio de Janeiro: PUC-Rio/Departamento de 
Educação, 2005 (Dissertação de Mestrado). O próprio chefe da MCB na época, Abelardo de Paula Gomes, havia 
sido professor da Escola Experimental de Nova Friburgo, a primeira desse estilo criada no Brasil. 
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pesquisa, de maior participação da comunidade universitária144. As próprias conferências 

obedeciam a uma nova metodologia de interação pedagógica, com discussões em grupos, 

debates e conclusões em plenárias. 

                        Nem todas as comitivas enviadas pelo governo brasileiro ao Paraguai, 

entretanto, possuíam esse mesmo perfil acadêmico. Foi o caso, por certo, da ida ao Paraguai, 

em 1955145, da comitiva chefiada pelos senadores Assis Chateaubriand e Apolônio Sales, 

ambos do PSD e representantes do governo de transição de Café Filho.  É esclarecedor o 

discurso proferido por Chateaubriand às autoridades paraguaias, no sentido de ficarem 

claramente diferenciadas as iniciativas brasileiras de natureza colaborativa na área cultural, de 

outras, essencialmente políticas. Embora suas palavras se revestissem da retórica pan-

americanista, tão presente nos discursos diplomáticos desse momento, não escondiam o tom 

da arrogância do parceiro poderoso, a quem cabia a generosa tarefa de dispor ao país amigo as 

suas melhores riquezas. 

 

Desembarcaram os brasileiros no Paraguai com uma grande oficina 
educacional, porque as forças com que desejam aqui atuar são as do 
espírito, para introduzirem nesta terra aqueles refinamentos da vida 
que só ele logra proporcionar. A displicência política estará morta no 
continente no dia em que as necessidades do espírito puderem ser 
alimentadas e saciadas pelo poder da cultura. Quem traz professores 
para uma nação, lhe faz entrega de suas melhores reservas de 
idealismo. Quem diz professores diz níveis éticos e de cultura para 
engrandecer intelectualmente uma comunidade146. 

 

                       Além dos encontros educativos, com professores e intelectuais da área, outros, 

com temas diversos e interesses genéricos, eram frequentemente organizados pela Missão.147   

                                                   
144 Ofício 219/040, de 22 de maio de 1963, a Mário Palmério, Embaixador do Brasil no Paraguai sobre missão de 
Luis Alves de Mattos. Temário dos Trabalhos.  Doc. 542.64(43). AH-Itamaraty Rio de Janeiro. CF. Anexo.  
145 Notícias Diversas. O Jornal do Rio de Janeiro. 23 de out 1955. Assis CHATEAUBRIAND. As Correntes 
Universais do Idealismo. Diário de São Paulo. 20 de out 1955. 
146 Assis CHATEAUBRIAND. As correntes universais do idealismo. Diário de São Paulo. 20 de out 1955, s/p. 
147 El heroe niño de Cerro Corá, de Miguel Solano Lopez, neto do Marechal Solano Lopez, realizada no ICPB 
em 18 de Nov de 1953. El País. 1953. O papel de Machado de Assis na ficção brasileira, de Abelardo de Paula 
Gomes, da Missão Cultural. La Tribuna, 16 out 1958.  Los Positivistas Brasileños y el Paragua, de Raúl 
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                       Pelo que se pode depreender do levantamento realizado sobre a posição da 

imprensa local em relação aos trabalhos da Missão Cultural, havia uma declarada simpatia aos 

programas organizados sob seus cuidados. Prova disso são os amplos espaços concedidos no 

noticiário cultural e o acompanhamento das atividades da MCB.148 

                       A imprensa dos dois países era frequentemente mobilizada para acompanhar as 

atividades das comitivas estrangeiras tanto no Paraguai como no Brasil, e era comum as 

comitivas ou os conferencistas convidados reunirem-se com jornalistas para comunicar os 

motivos das visitas bem como, ao final, mostrar seus resultados.149 Não raras vezes, essas 

viagens de intercâmbio cultural resultavam em artigos, em crônicas, enfim, em palestras 

fartamente publicadas pela imprensa local,  especialmente quando o principal convidado era 

um  jornalista. Ressalte-se o caso do secretário de redação do jornal La Union, Victor 

J.Simon, que após uma visita ao Brasil, inaugurou uma coluna, em 11 de março de 1953, com 

uma sequencia de artigos sobre as suas impressões das cidades que visitou. El Viaje a San 

Pablo; La ciudad poderosa; San Paolo: ciudad de las fabricas; El periodismo paulista; Los 

balcones del aeropuerto; Santos, Ciudad de las Palmeiras, Volando ao Rio; El regresso; são 

alguns dos subtítulos das crônicas publicadas que relatam  particularidades do cotidiano  

atribulado da São Paulo dos anos 50, e as belezas naturais marcantes da cidade do Rio de 

Janeiro.  

                                                                                                                                                               
Amaral, em 1957; El romantismo frances,  Mello Nóbrega y el soneto de Arvers en el Brasil, de Luis de Gasperi, 
em 1958; Além de dezenas de outras. 
148 Apesar da numerosa documentação noticiosa obtida em arquivos particulares  e institucionais, como os 
arquivos históricos do Itamaraty e de Brasília, além dos arquivos  da Embaixada do Brasil no Paraguai, do 
Centro de Estudos Brasileiros em Assunção, e da Biblioteca Nacional de Assunção,  não é preocupação do 
presente estudo, a avaliação aprofundada das relações  da imprensa paraguaia com o Brasil. O que não implica 
afirmar que, no campo das atividades culturais da Missão, essa conexão não tenha sido realizada, especialmente 
com os jornais El País, La Tribuna, La Unión , Pátria e ABC Color. Somente os discursos proferidos por 
ministros e políticos durante diversas ocasiões, especialmente no período de maior aproximação entre Brasil e 
Paraguai, boa parte publicados pela imprensa local, definiria o escopo de uma nova e interessante pesquisa. 
149 Esse foi o caso da visita ao Paraguai de uma delegação da União Universitária Feminina, recebida na sede da 
Associação de Imprensa, e, muitos outros eventos. Visita Asunción una delegación de la Unión Universitaria 
Femenina. Patria, Assunção, 27 de out de 1957.  
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                       Também o jornalista paraguaio Rafael Nasta,  depois de uma viagem ao Brasil, 

publica no jornal La Tribuna, em 1953, Notas de Viaje: Una Visita a Santos, com relatos 

muito curiosos da vida de São Paulo e de Santos. Alguns, de especial interesse para a 

idealização de uma sociedade, moderna e industrializada, que se almejava construir no 

Paraguai. Não faltaram, entretanto, as críticas sociais, o registro das contradições do moderno, 

especialmente em São Paulo: se por um lado, escreve Rafael Nasta no artigo intitulado San 

Pablo: ciudad gigante, [...] la ciudad cresce hacia los quatro puntos cardinales y [...] hacia 

en cielo150,   por outro, o cronista não ficaria indiferente à presença dos miseráveis da cidade e 

dos problemas tipicamente urbanos, como o trânsito, a correria das pessoas, etc.  

                       Percebe-se nos periódicos de Assunção, nos anos 50, a presença de escritores 

paraguaios que, com certa frequência, escreviam sobre a cultura do Brasil, caso de Josefina 

Plá (1903-1999), espanhola radicada no Paraguai, poeta, artista e umas das primeiras críticas 

da arte e da literatura daquele país. Em 1953, Josefina Plá assinou uma coluna no periódico 

La Tribuna, denominada Interpretando al Brasil analisando vários aspectos da cultura 

brasileira. Longe das considerações de cunho laudatório, sobre a flora ou fauna brasileiras ou 

aos aspectos de modernização urbana registrados na maioria dos escritos de viagens, o que se 

vê em Interpretando o Brasil, é uma intelectual compenetrada em conhecer, com maior 

profundidade, a cultura de um país com presença  expressiva no Paraguai. Ela se dedicava a 

atenta leitura crítica, não somente das manifestações culturais do Brasil, mas da visão de seus 

próprios intelectuais. Em Danzas Populares Brasileñas,   Josefina   analisa   as   “congadas”,   as  

danças  dos   “pastoris”  e  o  “bumba  meu  boi”,   suas  origens   na   tradição  portuguesa   das festas 

religiosas e posterior apropriação nas comemorações populares. Em Invención de Orfeu, a 

escritora faz uma leitura bem particular sobre o poema de Jorge de Lima, um dos primeiros 

                                                   
150  Rafael NASTA. San Pablo: ciudad gigante. La Tribuna, 18 março, 1953, s/p. As crônicas de época dos 
jornalistas paraguaios sobre o Brasil demandam por certo, uma pesquisa à parte, tal o interesse que despertam. O 
que parece ter prevalecido na linguagem dos cronistas foi o relato curioso dos fatos cotidianos, às vezes 
pendendo para o maravilhoso, outras, para o crítico, mas frequentemente generoso no trato da cultura brasileira.  
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poetas brasileiros, de quem Mario de Andrade não escondia a sua predileção, a fazer a 

transição do parnasiano para o moderno, mostrando as múltiplas possibilidades de 

interpretação do autor. Em 18 de janeiro de 1953, Josefina Plá, analisa o livro A Poesia 

Paraguaia, do literato brasileiro de Walter Wey, sobre quem já mencionamos, qualificando-o 

como referencial para o mundo das letras paraguaias, pelo conteúdo apresentado, pela 

metodologia utilizada pelo autor, bem como pelo prestígio e valorização que o autor destinara 

a produção poética paraguaia. 151  

Aos brasileiros, ligados à Missão, eram-lhes reservados amplos espaços para 

escreverem suas impressões sobre a vida e cultura paraguaias, ou para publicar as 

conferências proferidas na sede do Instituto Cultural Paraguai Brasil, como já foi mencionado. 

Em julho de 1953, Walter Wey faz uma homenagem póstuma ao poeta Julio Correa (1890-

1953), pela obra literária que o consagrado dramaturgo, das primeiras décadas do século XX, 

deixara ao país como legado cultural. Correa é considerado o criador do teatro guarani, autor 

de peças escritas na língua nativa. Para Wey, a originalidade de seu trabalho literário, seu 

talento improvisador e estilo cáustico, colocam-no no mesmo patamar dos grandes nomes da 

literatura mundial, tais como, Gil Vicente e Bocage152.      

 

 

 

 

 

2.2.2 Criação do Centro de Estudos Antropológicos 

 

                                                   
151 Josefina PLÁ. Danzas  Populares  Brasileñas  (6/3/1953);;  La  “incógnita  paraguaya”  y  El  libro  de  Walter  Wey  
(18/1/1953); Invención de Orfeu, por Jorge de Lima (22/3/1953). Interpretando o Brasil. La Tribuna. Assunção, 
1953. 
152 Walter WEY. De Walter Wey, brasileño. La Tribuna. Assunção, 29 jul 1953. 
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                       Em 1950, Paulo de Carvalho Neto153, professor contratado para a cátedra de 

Etnologia da Faculdade de Filosofia de Assunção, propõe ao MRE a criação de um curso livre 

de extensão universitária, especificamente sobre Folclore, ligado à Faculdade de Filosofia do 

Paraguai. No final dos anos 50, a primeira turma de pesquisadores do curso proposto já estaria 

recebendo seus certificados, os primeiros conferidos nessa área154. Nesse mesmo ano, 

precisamente em 10 de agosto, Carvalho Neto funda com demais professores da Faculdade de 

Filosofia e intelectuais de Assunção, o Centro de Estudos Antropológicos, CEA, denominado 

“Sala   Dr.   Max   Schmidt”,   em   homenagem   ao   etnólogo   alemão,   antigo   professor   de  

Antropologia da Faculdade de Filosofia, pesquisador no Paraguai da cultura indígena desde 

1914. Apesar do pouco tempo em que permaneceu naquele país, Carvalho Neto dedicou-se à 

cátedra de Antropologia da Universidade Nacional, ao curso de português no Instituto 

Paraguai-Brasil e, especialmente, nas pesquisas de campo sobre o folclore do país que 

culminou com a criação do CEA155, hoje CEADUC, Centro de Estudos Antropológicos da 

Universidade Católica de Assunção156. 

                                                   
153 Paulo de Carvalho Neto, cientista social e escritor brasileiro, serviu a Missão Cultural Brasileira no Paraguai 
de 1950 a 1951. Autor de Folklore Del Paraguay (1960), Acentos Folkloricos del Ecuador (1976), El folklore 
de las luchas sociales (1973), Estudios de folklore (1973), Arte Popular del Ecuador (1970), Folclore 
Sergipano (1970), Antología del folklore ecuatoriano (1970), Historia del Folklore iberoamericano (1969), 
Estudios de Folklore I e II (1969), El carnaval de Montevideo (1967), Geografía del Folklore ecuatoriano 
(1964), Folklore y Educación (1961), Folklore y Psicoanálisis (1956), Concierto de Folklore (1956),  e 
outros,  alguns dos quais traduzidos para o inglês. Dicionário dos Folcloristas Brasileiros. Disponível em 
(http://www.soutomaior.eti.br/mario/paginas/diCfpq.htm). Acesso em: jan 2010. 
154 Relatório elaborado por  Carvalho Neto ao MRE do Brasil apresentando o resultado de projetos 
encaminhados alguns meses antes ao Brasil de criação de um curso livre de folclore ou de curso de 
especialização (denominado extensão) de folclore para a Faculdade de Filosofia de Assunção. Pasta 
Brasil/Paraguay  1950. AH Itamaraty-Rio de Janeiro. 
155  Ata de fundação do Centro de Estudos Antropológicos da Faculdade de Filosofia de Assunção, apresentada 
em um dos relatórios à Divisão Cultural do MRE. Pasta Brasil/Paraguai, 1950. AH Itamaraty-Rio de Janeiro. 
Carvalho Neto foi o primeiro presidente do CEA. 
156 O CEA foi incorporado ao Ateneo Paraguayo, em 1964, que alguns anos mais tarde se associou à 
Universidade Católica Nossa Senhora de Assunção, como Centro de Estudos Antropológicos da Universidade 
Católica, CEADUC. Instituição que responde atualmente pela quase totalidade de pesquisas, estudos e 
publicações do campo antropológico no Paraguai, dentre as quais a revista Suplemento Antropológico. 
Disponível em: http://www.ceaduc.uca.edu.py.  

http://www.soutomaior.eti.br/mario/paginas/dicfpq.htm
http://www.ceaduc.uca.edu.py/
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                       Segundo os relatórios de atividades157, enviados por Carvalho Neto no ano de 

1950 à Divisão Cultural do MRE158, ficam claras suas preocupações de fazer um 

levantamento inicial das datas comemorativas do calendário folclórico do Paraguai e das suas 

características, como primeiro passo para um estudo mais completo sobre os significados de 

cada  um  dos  eventos.  O  “plano  de  coleta  cultural”  desenvolvido  por  Carvalho  Neto,  parece  ter  

sido fundamentado nas discussões do Simpósio de Folclore dos professores de Yale, e 

compreendia a pesquisa de materiais que identificassem uma ampla variedade de 

manifestações da cultura material e imaterial, relacionada à vivência das populações indígenas 

do Paraguai.  

                       Durante dois anos foram realizados esses trabalhos por uma equipe de 

estudantes dirigida por Carvalho Neto e publicadas, anos após, nas 430 páginas do seu livro 

Folklore del Paraguay.159  Importante ressaltar que  os trabalhos de Carvalho Neto receberam 

durante esses dois anos  em que lá esteve, contribuições fundamentais de estudiosos e 

pesquisadores - paraguaios e estrangeiros-, cujas preocupações estavam voltadas para esse 

campo cultural. Para citar alguns, Juan Boggino, Léon Cadogan, Efraím Cardozo, Augusto 

Roa Bastos, Carlos R. Centurión, Roger Bastide, dentre muitos outros. Para Gladys Solano 

Lopez (2009), aluna da Faculdade de Filosofia na época, e uma das primeiras colaboradoras 

de Carvalho Neto, o CEA se formou com pessoas dedicadas ao estudo da cultura do país, 

profissionais de diferentes formações acadêmicas, e que: 

 

[...] por cuenta propia se interesaban del tema y así se creo este grupo 
que era muy numeroso pero bastante selecto. En realidad, eran 
reuniones, no cursos en origen, y él nos dio los instrumentos 
científicos para investigar. Siempre fueron investigaciones de campo. 

                                                   
157 Carvalho Neto organizou várias viagens ao interior do Paraguai, registrando suas impressões sobre o processo 
de aculturação indígena, como foi o caso dos Macá, na Colônia Bartolomeu de las Casas, na região do Chaco. 
CF. Relatório de 10 de abril de 1950. AH Itamaraty-Rio de Janeiro. 
158 CF. Pasta Brasil/Paraguai, 1950. AH Itamaraty-Rio de Janeiro. 
159 Paulo de Carvalho NETO. Folklore do Paraguay, las culturas folkloricas y mitológicas del Paraguay. 
Assunção, 1997. 
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Ya más adelante él dicto cursos en las facultades. [...] Su pionerismo 
fue en crear el centro, en aglutinar la gente interesada y difundir 
bastante el folklore del Paraguay. 160  

 

 

Plano de trabalho para as pesquisas antropológicas elaborado por Paulo de Carvalho Neto, 
1950. AH Itamaraty, Rio de Janeiro. 

 

                       Em 1952, no discurso de despedida de Carvalho Neto, o paraguaio Juan 

Boggino, presidente do Instituto Paraguai-Brasil161 prestou uma homenagem não só a 

Carvalho Neto, mas a muitos professores que haviam já passado por lá: 

 

El breve paso de Carvalho Neto por el Paraguay deja una marca 
indeleble, que señalará a la posteridad el comienzo de los estudios 
sistematizados, vale decir, científicos, del folklore de nuestra patria, 
de la misma manera que otro brasileño, aquel extraordinario Coronel 
Santa Rosa echó las bases de la Educación Física Racional en nuestro 
país, y aquel maestro modesto e preclaro, Carlos Bastos Margarino 
Torres inició el estudio de la Patología de las Enfermedades 
Virulentas, y Proenza Cavalcanti realizara a primera investigación 
sistemática de la Parasitología Humana y Animal y otros distinguidos 
brasileños – Roquette Pinto, Herman Lentz, Noemí de Rudholf, Guy 

                                                   
160 LOPEZ, Gladys Solano. Formada em Filosofia pela Faculdade, Gladys Solano Lopez, foi professora e 
diretora-pedagógica, durante 30 anos, do Colégio Experimental Paraguai Brasil, criado em 1964. LOPEZ, 
Gladys Solano. Entrevista à pesquisadora. Assunção, 30 nov. 2009.  
161 Juan Boggino era um antigo entusiasta da União Latina, lançada no Brasil, durante o congresso no Brasil em 
1951. CF. Capítulo 1, seção 1.2.2 União Latina. 
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de Hollanda, Mario Osorio – abrían nuevos cauces para nuestras 
posibilidades de exploración de otros dominios del conocimiento.162 

 

                       Um ano após ter deixado o Paraguai, em 1952, em cumprimento ao contrato 

com o MRE, Carvalho Neto já havia escrito Folklore del Paraguay, mas  só conseguiu 

publicá-lo naquele país em 1973, duas décadas após. Em 1961, a Universidade de Quito 

publicou a sua primeira edição. É difícil aferir ao certo, no presente estudo, a relevância que 

suas iniciativas tiveram para o desenvolvimento do campo antropológico no Paraguai. Em seu 

livro Breve História de la Cultura en el Paraguay, o historiador Rafael Eladio Velázquez, em 

seu compêndio sobre os estudos antropológicos, menciona a importância de Paulo de 

Carvalho Neto, não só pra pesquisa, mas para a difusão do que se fazia nessa área. Assinalou 

que apesar do curto espaço de tempo em que esteve no Paraguai, o professor brasileiro: 

 

[...] publicó varios cuadernos mimeografiados con estudios de 
diversos autores sobre temas de la especialidad, estimuló la 
investigación de las costumbres populares y reunió material para su 
libro “Folklore  Del  Paraguay”163.  

                  

Uma das iniciativas que surgiu decorrente desse trabalho foi a participação do 

Paraguai em congressos e seminários de antropologia no exterior, como o caso de Ramón C. 

Bejaro que participou do I Congresso de Estudos Antropológicos do Brasil, em 1951, e da ida 

de conferencistas dessa área para Assunção, tais como Gioconda Mussolini, antropóloga da 

Universidade de São Paulo164.  

Bartomeu Meliá, reconhecido estudioso da cultura indígena no Paraguai, 

recomenda em uma de suas publicações, a leitura do livro de Carvalho Neto, entre vários, 

escritos por historiadores e antropólogos dedicados ao estudo do folclore paraguaio. Sobre ele 

                                                   
162 Discurso de Juan Boggino proferido em janeiro de 1952. In: NETO, Paulo de Carvalho. Folklore del 
Paraguay. Quita: 1ª ed.1960, pg.23. 
163 Rafaek Eládio VELÁZQUEZ. Breve Historia de la Cultura em El Paraguay. Universidade Católica de 
Assunção. 1999, pg.287. 
164 Conferência sobre antropologia moderna. La Tribuna. Assunção, 27 jun 1952. 
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Melià escreveu em 1997: [...] la única obra sistemática sobre este aspecto de la cultura 

paraguaya, aunque todavia muy incompleta165. Por certo um livro incompleto, se 

considerarmos a época em que foi elaborado, em 1953, e frente as novas orientações 

metodológicas, que por certo, incidiram em novos rumos das pesquisas antropológicas. 

Carvalho Neto contribuiu para que se organizasse um acervo bibliográfico de 

textos, livros e documentos de pesquisa. Estudos e relatos de estudiosos italianos, alemães, 

espanhóis, argentinos, americanos e brasileiros publicados no início do século. Preciosidades 

como os relatos das viagens dos espanhóis Diego Garcia e Sebastian Caboto, levados à 

Espanha em 4 de dezembro de 1530. Conseguiram, nesse exíguo período, organizar uma rica 

bibliografia com cerca de 300 publicações que versavam sobre: estudos sobre a língua 

indígena, sobre a Companhia de Jesus, sobre a história do Paraguai e de outros países, bem 

como diversos livros sobre as religiões. No último relatório de Carvalho Neto ao Brasil estão 

listadas todas as tarefas realizadas166. 

                       O que fica evidente no trabalho do antropólogo Carvalho Neto é que a sua 

preocupação com as questões do folclore no Paraguai, com a formação de um centro 

permanente de pesquisas, reflete o momento de transição com que essa questão está sendo 

tratada no Brasil. Desde os anos 40 e 50 o tema folclore está no centro do debate da cultura 

brasileira, herança de estudiosos tais como Mario de Andrade, mas a partir da criação do 

ISEB167 (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), em 1955, há um rompimento do que se 

entendia por folclore até então, e um aprofundamento da expressão cultura popular, como 

sinônimo das manifestações populares ligadas aos processos de transformação. A 

preocupação central do trabalho de Carvalho Neto foi, ao que parece, registrar e sistematizar o 

                                                   
165 Bartomeu MELIÁ. Para una introduccion general  al Paraguay. Una nación, dos culturas. Assunção, 1997, 
pg.120. 
166 CF. Pasta Brasil/Paraguai, 1950. AH Itamaraty-Rio de Janeiro. 
167 O ISEB foi um órgão criado por intelectuais, no Rio de Janeiro, vinculado no Ministério de Educação e 
Cultura, que produziu uma série de estudos sobre vários aspectos da vida brasileira. Sob a liderança de Helio 
Jaguaribe, teve ascendência no governo J. K., vindo a ser extinto pela ditadura militar. 
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estudo das manifestações populares paraguaias, tal como se apresentavam diante da tradição, 

e, ao mesmo tempo, criar uma dinâmica de pesquisas através do Centro de Estudos 

Antropológicos, assumindo o caráter de mobilidade, de transitoriedade, e de deslocamento 

dessas práticas culturais. 

 

2.2.3 A MCB e as primeiras mostras de arte 

 

                       A relação dos artistas locais com a Missão Cultural desde a sua implantação, ao 

que tudo indica, era de muita cordialidade. Tanto com os agrupamentos diretamente 

vinculados às iniciativas oficiais, quanto com os artistas que buscavam alternativas mais 

independentes, abrigando mostras de arte e manifestações culturais promovidas por centros 

estudantis. Caso, por exemplo, do I Salão Independente, organizado em 1958 pelo centro de 

Estudantes de Arquitetura de Assunção, e, que contou com a participação de artistas que 

teriam, nos anos subsequentes, presença marcante na cena artística paraguaia, como Olga 

Blinder, Pedro de Lascio, Hermann Guggiari, Carlos Colombino e Maria Adela Solano 

López. 168 

                       Os trabalhos da MCB procuravam, ao que tudo indica, atender as demandas 

locais dos artistas. Ao menos foi o que ficou demonstrado em manifestações de apreço do 

meio paraguaio ao chefe da Missão Cultural, Albino Peixoto, em inúmeras ocasiões 

registradas pela imprensa local, em especial pela organização da mostra retrospectiva do 

reconhecido artista paraguaio Julian de la Herreria169 no  Salão de Arte Moderna.170 

                                                   
168 Participaram do I Salão Anual Independente além dos acima citados: Roger Ayala, Raúl de Laforet, Joel 
Filartiga, Leonardo Torf, bem como Hugo Ananda, Humberto Buongermini, José Brunstein, Algel Constantini, 
Aníbal Ferreira, André Ferro e muitos outros. CF. Se inaugura Hoy. La Tribuna. 26 maio, 1958. 
169 Julian de La Herreria, pintor, gravador e ceramista paraguaio, sobre quem falaremos no capítulo 3, seção 
3.3.1. 
170 Demonstración al chefe de la Missión Cultutal Brasileña. Patria. Assunção, 8 de set de 1957; El País, 7 set, 
1957. Ainda em 1953, os artistas paraguaios enviados à Bienal de São Paulo naquele ano, receberam na casa da 
artista Edith Jiménez, membros da Missão e dos setores oficiais do governo, em agradecimento a escolha da 
representação paraguaia naquele, que durante muito tempo foi considerado o maior evento artístico da região.                     
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                       Data desse mesmo ano, 1953, o registro da primeira mostra fotográfica 

realizada pela Missão Cultural na sede do ICPB, de um acervo pertencente à Divisão Cultural 

do MRE do Brasil sobre as obras do escultor brasileiro Aleijadinho. Por tratar-se de um artista 

de grande significado para a cultura brasileira, a cobertura da imprensa e a presença do 

público em geral, especialmente, do setor educativo, e das autoridades paraguaias, foi intensa. 

A exposição ocupou os dois salões do ICPB e compreendia 280 registros fotográficos das 

obras religiosas de Antonio Francisco Lisboa, particularmente de seus trabalhos realizados 

para as igrejas das cidades históricas mineiras. Ficou a cargo da museóloga Lygia Martins 

Costa, do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, a direção técnica da mostra, bem 

como a conferência proferida na sede do Instituto sobre o significado do trabalho do escultor 

para a arte religiosa do Brasil do século XVIII.171 

                       Quando as atividades promovidas pela MCB envolviam setores do governo, 

normalmente representados pelo Ministério da Educação e Cultura ou das Relações 

Internacionais, essas ocasiões eram revestidas de certo formalismo, próprio dos atos da 

diplomacia cultural. Antes mesmo da realização de uma exposição de arte, os promotores, 

normalmente, reuniam a imprensa e anunciavam oficialmente a data de inauguração das 

atividades. Foi o caso da mostra de arte Salão de Outono172, em 1958, com as obras do Museu 

Nacional de Belas Artes e Antiguidades do país. E na mesma ocasião, o anúncio de outra 

mostra, denominada de Salão da Primavera, que exibiria, pela primeira vez, o acervo do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo. Tanto para o Salão de Outono, como para o Salão da 

Primavera, a Missão, via Instituto Cultural estava envolvida.173 Como era costume, nas 

aberturas ou encerramentos de mostras, ou mesmo na entrega de prêmios, a palavra era 

franqueada as autoridades governamentais e membros da Missão. 

                                                   
171 ICPB. Catálogo da mostra Antonio Francisco Lisboa, O Aleijadinho. Assunção, out 1953. 
Noticiário em La Tribuna, 1953; La Union, 1953. 
172 Salão de Outono realizado em 13 de maio de 1958 no salão de Arte e Cultura Carlos Antonio Lopez do 
Arquivo Nacional, e, Salão da Primavera realizado pela Missão Cultural Brasileira, no mesmo ano. 
173 Reunión de Prensa. La Tribuna. Assunção, 11 maio, 1958. 
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                       Depoimentos dos artistas da época, registros na imprensa local, e a 

documentação diplomática existente nos arquivos históricos indicam que a administração de 

Albino Peixoto (de 1952 a 1958) à frente da Missão Cultural Brasileira  ampliou 

significativamente o que havia sido iniciado pelo Instituto Cultural Paraguai-Brasil. A agenda 

cultural e educativa da Missão, durante a gestão de Peixoto,  incorporou as novas 

necessidades apresentadas pela comunidade artística paraguaia.  

                       Ao se despedir de Assunção, depois de permanecer como chefe da Missão por 

seis anos, Albino Peixoto recebeu do Ministro da Educação e Cultura, Raúl Peña, uma 

significativa homenagem pelos serviços prestados no Paraguai. Em discurso proferido, o 

ministro reconheceu na pessoa do chefe da missão, a qualidade de realizador vitorioso dos 

acordos culturais estabelecidos entre os dois países: 

 

[...] En todo el tiempo  de su estancia en nuestro país, El profesor 
Peixoto desarrolló una proficua y práctica labor de acercamiento 
cultural entre el Paraguay y los Estados Unidos del Brasil. Son fiel 
reflejo de ello El Instituto Experimental Paraguay-Brasil, El apoyo 
prestado a la Facultad de Filosofía, dependiente de la Universidad 
Nacional, las labores desarrolladas a través del Instituto Cultural 
Paraguay-Brasil y la contribución positiva que la Misión Cultural 
Brasileña ha prestado siempre para todas las iniciativas culturales y 
artísticas, especialmente las que han venido promoviendo este 
ministerio. Es de justicia decir que el labor del profesor Peixoto 
escapa a los moldes tradicionales propios de la actuación diplomática. 
Su espírito de servir diariamente a la causa de la hermandad creciente 
del Paraguay y Brasil presidio siempre todas las actividades de la 
Misión Cultural Brasileña. Al término de su actuación es de justicia 
expresar sin remilgos la satisfacción del Gobierno por tan positiva 
labor de acercamiento americano. 174  

 

                       Dois anos antes de encerrar o seu mandato em Assunção, Albino Peixoto teria 

sido o responsável pela organização da primeira exposição das gravuras de Lívio Abramo, na 

sede do Instituto Cultural Paraguai Brasil, em 1956.  Foi a partir dessa mostra, e do convívio 

                                                   
174 El Ministro Dr. Peña agasajara al professor Albino Peixoto. Patria. Assunção, 5 de ag, 1958, s/a. e s/p. 
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com artistas paraguaios durante duas semanas do mês de setembro desse mesmo ano, que 

seria criado o Taller de Grabado Julian de la Herreria, a primeira de uma série de 

experiências culturais e artísticas que marcaria o convívio estreito do artista com o Paraguai 

durante longos trinta anos.  Em 1959, outra grande iniciativa para o campo da arte, articulada 

por Albino Peixoto, foi a fundação de uma escola dedicada ao ensino da arte, que levaria para 

o Paraguai o artista-educador Augusto Rodriguez, criador da Escolinha de Arte, cuja proposta 

pedagógica, originária das experiências no Rio de Janeiro, iria contribuir no Paraguai, para 

mobilizar centenas de crianças e adolescentes para o ensino da arte, durante cerca de 50 anos, 

30 dos quais, sob a coordenação de Lívio Abramo. 175 

                       Olga Blinder, uma das mais significativas artistas paraguaias, presença central 

na implantação tanto do Taller de Grabado como na fundação da Escolinha de Arte, 

iniciativas essas fundamentais para o desenvolvimento do ensino e da produção das artes do 

Paraguai nas décadas seguintes, confirma a importância do papel desempenhado por Albino 

Peixoto: 

 

[...] Se creó así la primera escolinha fuera del Brasil, dependiente de la 
Misión Cultural Brasileña a cuyo frente estaba Albino Peixoto, un 
hombre de carácter difícil, pero que hizo mucho bien a nuestro país en 
lo cultural, ya que a él se debía, no solo esto, sino también la venida 
de Lívio y Augusto Rodrigues.176 

 

                       Para o educador paraguaio Ramiro Dominguez, um dos principais articuladores 

da ida de Lívio Abramo ao Paraguai, Albino Peixoto teve o cuidado de cercar-se das pessoas 

culturalmente ativas, de intelectuais, professores, literatos e artistas plásticos, muitos deles 

opositores à ditadura de Stroessner.  

 

 
                                                   
175 Sobre o Taller de Grabado e a Escolinha de Arte discorreremos no Capítulo 4. 
176 Teresa GOOSSEN. Olga Blinder, una biografia. Assunção, 2004, pg.222. 
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Com Albino Peixoto, a Missão Cultural Brasileira fez um trabalho 
muito inteligente. Ao invés de (Peixoto) cercar-se da oficialidade do 
governo militar, buscou as forças intelectuais da cidade. Criou um 
nexo entre as pessoas, um espaço de contato vivo entre eles, um 
padrão de qualidade crítica, que infelizmente, não foi seguido pelos 
chefes das missões que vieram depois [...] Estelitta Lins, por exemplo, 
e outros. 177  
 

                       A mesma opinião é compartilhada por Miguel Ángel Fernández, professor de 

História da Arte em Assunção. 

 

A Albino Peixoto lo conocí en 1955. Él auspició, desde la Misión 
Cultural Brasileña, una audición radial dirigida por mí y por Raúl 
Sapena Brugada. [...] Hizo un excelente trabajo de promoción cultural. 
Después se fue a Montevideo, para dirigir allí el Centro de Estudos 
Brasileiros, [...]  El trabajo que ellos (Peixoto e Walter Wey) hicieron 
en Paraguay creo que no fue superado por los jefes posteriores. 
Aunque hay que recordar también el excelente trabajo que hizo José 
Neistein (hacia 1968-69),178 muy apreciado por todos nosotros, pero 
que lamentablemente se quedó poco tiempo y se hizo cargo después 
de la dirección del Instituto Cultural Brasileño en Washington.179  

 

                      Por certo não será exagero afirmar que o empenho dos intelectuais mencionados 

ao longo desse segundo capítulo, e de dezenas de profissionais, brasileiros e paraguaios, 

vinculados direta ou indiretamente à Missão Cultural ou à Chancelaria Brasileira, a partir das 

                                                   
177 Ramiro DOMINGUEZ. Entrevista concedia à pesquisadora. Assunção, junho de 2008. Ramiro Dominguez é 
intelectual reconhecido em Assunção pela sua defesa da cultura indígena e do bilinguismo. Membro atual do 
CONEC – Conselho Nacional de Educação e Cultura . Atuante na cultural do país é membro fundador do Centro 
de Estudos Antropológicos, docente da Universidade Nuestra Señora de Asunción e da Universidad Nacional. É 
coordenador da Comissão Nacional de Bilinguismo. Autor de vários livros, entre eles Morangú, Cultura y 
tradición oral ( El Lector, 2000). 
178 José Neistein esteve à frente da MCB no Paraguai transferindo-se em seguida para Washington onde 
organizou uma exposição retrospectiva de Lívio Abramo, em 1974. No mesmo ano, Neinstein organiza outra 
mostra de Lívio na Galerie Debret, em Paris. José Neistein é membro do Conselho Cultural da Biblioteca do 
Congresso dos EUA; crítico de arte e literário, tendo artigos costumeiramente publicados nos seguintes jornais: 
Washington Post - EUA, Jerusalém Post - Israel; professor nas universidades de Coimbra, Jerusalém, 
Washington e São Paulo; editor do anuário Latino-Americano da Biblioteca do Congresso dos EUA; professor 
visitante da Universidade da Pensilvânia; ex-professor das Universidades de Viena e Berlim; membro da 
Associação de Críticos de Artes de Paris; e têm vários livros e ensaios publicados na Europa, Estados Unidos e 
Brasil. 
179 Miguel Ángel FERNÁNDEZ.  Entrevista concedida à autora em Assunção, jul de 2007, jun de 2008, nov de 
2009. Funcionário da Embaixada Brasileira em Assunção há mais de 30 anos, dividiu com Lívio Abramo as 
aulas de História de Arte, durante muitos anos. É professor universitário e crítico de arte. Organizador de várias 
publicações. 
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primeiras experiências dos anos 40, tenha propiciado as condições internas necessárias para a 

realização do conjunto das ações culturais desenvolvidas por Lívio Abramo a partir dos anos 

60, tema que será objeto do próximo capítulo. 

 

2.2.3.1 Nota: de Missão Cultural Brasileira para Centro de Estudos Brasileiros 

 

Em setembro de 1974, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio 

Azeredo da Silveira, enviou um ofício ao ministro do Paraguai, Raúl Pastor, propondo um 

acordo para a mudança do nome Missão Cultural Brasileira para Centro de Estudos 

Brasileiros, subordinado à Embaixada do Brasil. O ofício reitera o compromisso do Brasil 

com o Paraguai de continuar a colaborar nas áreas da educação, ciência e cultura e a arcar 

com os recursos necessários a manutenção de professores e funcionários. Segundo 

justificativa expressa pelo ministro brasileiro, a mudança de nome se devia ao fato de: 

 

[...] dotar a cooperação educacional, científica e cultural brasileiro-
paraguaia de meios mais adequados para acompanhar as novas 
exigências decorrentes do crescente intercâmbio [...] entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Paraguai180.  

 

As bases desse acordo parecem não alterar substancialmente o que vinha sendo 

praticado até então, mas segundo o ex-chefe da Missão Cultural, Abelardo de Paula Gomes, 

não houve somente uma atualização no nome, mas, sobretudo, uma mudança de conteúdo. 

Princípios como cooperação e solidariedade, estavam presentes nas justificativas do novo 

acordo, mas a partir dessa data, o Brasil reduz a sua presença no Paraguai, especialmente, na 

área da educação. Antes do novo acordo, o Brasil era responsável por diversas cátedras da 

Faculdade de Filosofia, quais sejam: as cátedras de Didática Geral, de Antropologia, de 
                                                   
180 Ofício DCint/Dam-I 643.1 Do Embaixador A.Azeredo da Silveira para o Ministro das Relações Exteriores do 
Paraguai Raúl Sapena Pastor, (B46) (B44). Pg.1. Arquivo da Embaixada do Brasil no Paraguai. 
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Psicologia, de Literatura Brasileira e Língua Portuguesa e de Literatura Portuguesa. Além 

disso, no Colégio Experimental Paraguai Brasil, desde que foi fundado em 1962, todos os 

orientadores pedagógicos, até aquela data, vieram do Brasil, a maior parte da Escola de Nova 

Friburgo, do Rio de Janeiro. Depois dessa data, o Brasil retira-se da orientação do Colégio 

Experimental e fica somente com duas cátedras na Faculdade de Filosofia: a de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira, bem como a de Literatura Portuguesa.  

O trabalho de Lívio Abramo frente ao Setor de Artes Visuais, entretanto, 

parece não ter sido alterado, segundo revelou o prof. Abelardo Gomes.181  

A nota explicativa se faz necessária uma vez que se encontram no presente 

trabalho documentações e depoimentos de Lívio Abramo referindo-se ora a Missão Cultural 

Brasileira (até 1974), ora ao Centro de Estudos Brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
181 Abelardo de Paula GOMES. Entrevista à pesquisadora. Assunção, setembro, 2008.  
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CAPÍTULO 3 

Lívio Abramo e a Missão Cultural Brasileira no Paraguai 

 
                                                         O lugar mais adequado para um artista é o lugar 

onde ele consegue produzir artisticamente. Seja aqui, 
         na Europa ou no deserto do Saara182 
                                                                                                         

 

 

 

 
 

Livio Abramo. Paraguai, 1957.xilogravura. 26.5x30.4cm. 
Fonte: A gravura de Lívio Abramo (2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
182 Lívio ABRAMO. Entrevista concedida ao Diário da Manhã. Assunção, 1990. 
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A frase proferida acima por Lívio Abramo (1903-1992), em 1990, em 

depoimento ao jornal brasileiro Diário da Manhã, na cidade de Assunção, nos oferece a 

oportunidade de percorrer a sua trajetória como artista gravador e analisar as prováveis 

mudanças de toda ordem que, certamente, a sua obra gráfica sofreu como resultado de um 

longo convívio com a cultura paraguaia. Entretanto, o presente trabalho não permite que se 

faça, por ora, esse percurso, tendo em vista o eixo central da pesquisa que é analisar a 

importância do conjunto da obra cultural de Lívio Abramo naquele país como articulador de 

ações que promoveram aproximações entre Brasil e Paraguai, nesse campo específico. Alguns 

momentos da trajetória do artista, no entanto, serão retomados nessa seção, desde o Brasil, no 

intuito de oferecer mais elementos para a compreensão da sua atuação no Paraguai. 

 

 

3.1 Percurso histórico no Brasil: alguns momentos 

 

No Brasil, Lívio Abramo nunca se dedicou, exclusivamente, ao seu próprio 

trabalho artístico, apesar de destacar-se como gravador já no final dos anos 40. Suas 

atividades artísticas sempre foram entremeadas por compromissos da ordem da sobrevivência 

ou da militância política partidária ou sindical. A descontinuidade em seu ritmo de produção 

de gravura, em especial, chegando a intervalos de quatro ou cinco anos, o acompanha também 

no Paraguai. Mesmo depois de muito tempo, sem exercer a militância política ou o jornalismo 

e, de certa forma, estabilizado financeiramente, Lívio julgava-se um artista bissexto por 

reconhecer uma ausência de regularidade na produção de suas obras. 183  

                                                   
183 “Sou  um artista mais ou menos bissexto. Minha produção sofre interrupções enormes, que duram, às vezes, 
anos  inteiros;;  durante  toda  a  minha  vida,  fiz  umas  cinco  ou  seis  exposições  individuais”.  ABRAMO, Lívio. In: 
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Depois de muitos anos, acreditava ainda que a sua única profissão tinha sido o 

jornalismo, pois era dela que provinha o sustento regular de sua família e não da Arte. Certa 

vez, ao ser entrevistado pelo jornal paulista Ultima Hora sobre o reconhecimento da gravura 

brasileira no exterior, afirmou que o ritmo imposto aos artistas pelas seguidas bienais os 

pressionavam a produzir em ritmo acelerado. Reconhecia que, como outro profissional, o 

artista não poderia ignorar as oportunidades oferecidas pela sociedade, mas para ele, a 

produção artística deveria surgir de uma necessidade interior do artista e não por 

contingências exteriores184. Em 1978, já no Paraguai, ao ser indagado por Juanita Carrecella 

sobre como distribuía seu tempo para produzir gravuras diante das funções que assumira à 

frente do Setor de Artes Visuais, respondeu: 

 

[...] yo no tengo una pauta de vida ordenada, principalmente, en mi 
trabajo artístico. Trabajo cuando puedo y últimamente, no he tenido 
casi tiempo.[...] No soy un artista metódico que se pone a trabajar 
todos los días.[...] a veces trabajo mucho y entonces puedo producir 
mucho en poco tiempo porque soy muy rápido. 

 

As primeiras gravuras datam de 1926, embora já desenhasse, anteriormente, 

com certa frequência. Até os 31 anos, quando realizou a sua primeira coletiva185, Lívio 

colocou suas habilidades a serviço da política. Inicialmente, para o jornal do partido 

comunista, onde militou no início dos anos 30 e, em seguida, em 1933, para a construção do 

partido socialista. São dessa época ilustrações para panfletos políticos, muitos entregues em 

campanhas sindicais nas portas das fábricas paulistas. Antes dos anos 30, o artista fez 

ilustrações para diversos jornais italianos, o anarquista Spagueto e o L´Arrotino.  

                                                                                                                                                               
Lívio Abramo Retrospectiva, 1976. Catálogo da Fundação Bienal de São Paulo. AH Wanda Svevo (AHWS) da 
Fundação Bienal de São Paulo, pg.13. 
184 Ultima Hora. Consagrada na Europa a Gravura Brasileira. São Paulo [28 jun1958]. APUD. RUFINONI, 
Priscila Rossinetti. Quimeras da Modernidade. V.II. Tese apresentada na FFLCH para a obtenção do título de 
doutor. São Paulo, 26 ab 2007, pg.64. 
185 No 2º Salão Paulista de Belas Artes, em 1935, com a série Operários. In: ARAÚJO, Olívio Tavares de. Lívio 
Abramo. Catálogo do Instituto Tomie Ohtake. São Paulo: Editorial Projeto Ateliê de Gravura, 2007. 
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Aracy Amaral em seu Arte para quê? escreve sobre o pioneirismo de Lívio 

Abramo ao estabelecer uma relação direta entre as suas criações plásticas, a militância e a 

preocupação social. Destaca, como exemplo, os desenhos e gravuras produzidas por Lívio 

sobre a Guerra Civil Espanhola na segunda metade da década de 30, o único artista brasileiro 

a fazê-lo.186 O comprometimento político do artista, ressaltado por Amaral é compartilhado 

por vários críticos como Geraldo Ferraz e Mario Pedrosa, com os quais esteve ligado, em 

várias ocasiões. Para Pedrosa, Lívio é: 

 

[...] o primeiro artista, ao que se saiba, a transpor para a xilo o tema da 
luta de classe: o operário na fábrica, o operário coletivamente em 
protesto, a velha fábrica de tecidos com o seu perfil recortado [...]. 
Havia nas xilos e linóleos de Abramo, num desenho límpido e forte, 
um acento caloroso de solidariedade de classe. 187 

 

Em 1931, iniciando no Diário da Noite, Lívio Abramo faz algumas ilustrações 

para o jornal, mas sua principal ocupação naquele periódico era como redator-titulador da 

correspondência nacional e internacional188. Essa função foi exercida por cerca de 30 anos, só 

interrompendo quando muda-se para o Paraguai, em 1962. Com exceção dos dois anos que 

viveu na Europa, com o prêmio de viagem ganho no 54º Salão Nacional de Belas Artes do 

Rio de Janeiro, em 1950, somente naquele país, segundo Regina Duarte189, o artista pôde 

viver dedicando-se, exclusivamente, à produção e ao ensino da arte. 

Boa parte do tempo em que esteve no Diário da Noite,190 Livio conviveu com o 

jornalista político e crítico de arte, Geraldo Ferraz (1905-1979), que em 1955, em uma 

                                                   
186  Aracy A. AMARAL. Arte para quê? 2003, pg 36. 
187  Mario PEDROSA. Entre a Semana e as Bienais. In: PEDROSA, M. Mundo, homem, arte em crise. Org. 
Aracy Amaral. São Paulo: Perspectiva, 1ª Ed., 1975, pg.278. 
188 “Lívio  começou naquele distante ano de 1931[...], onde se iniciou fazendo títulos de telegramas, nacionais e 
estrangeiros. Foi essa a sua participação jornalística mais constante, a atividade paralela que lhe permitia a 
subsistência, deixando-lhe sobras de dia e noite  para   fazer  o  que   lhe  agradava,  desenhos  e  projetar  gravuras”.  
Geraldo FERRAZ. Depois de Tudo. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Paz e Terra, 1983. pg.95. 
189 Regina Duarte é filha de Dora Guimarães Duarte, a segunda esposa de Lívio, já falecida. Depoimento à 
pesquisadora em julho de 2007.  
190 O Diário da Noite pertencia ao grupo dos Diários Associados, de propriedade de Assis Chateaubriand. 
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publicação organizada pelo MAM de São Paulo, escreveu sobre a importância do trabalho 

naquele periódico para a formação gráfica de Lívio Abramo. Afirmou que o contato constante 

de Lívio com os acontecimentos políticos internacionais e a sua preocupação social o 

motivaram a expressá-los de uma maneira artística: 

 

Foi nesse esforço para domar a realidade e transfigurá-la, na conduta 
de sua vida de participante de uma época tumultuosa, que Lívio 
Abramo se fez xilógrafo hábil, consciencioso, exigente, dos mais 
penetrantes. [...] ele a colocou [...] a serviço da interpretação dos tipos 
populares, e essa foi uma das faces pelas quais a sua observação 
recriou a realidade dos costumes, da vida do povo, em contato direto 
com   seus   dramas   e   as   suas   necessidades”.   Seus   modelos   não   são  
imaginados, mas observados no mercado de Itapecerica, no trecho 
antiquíssimo de M´boy, nos ajuntamentos domingueiros de Santo 
Amaro. 191  

 
 
Em seu livro autobiográfico denominado Depois de Tudo192, o jornalista 

Geraldo Ferraz fornece um quadro detalhado dos acontecimentos políticos e sociais dessa 

agitada São Paulo dos anos 30 e 40, da qual Lívio foi testemunha. Época em que o cenário 

político de confronto entre paulistas e o governo Getúlio Vargas, que culminaria na frustrada 

Revolução de 32, provocava profundas repercussões nos principais jornais brasileiros. Caso 

ilustrativo, por exemplo, do Correio da Tarde, fechado poucos meses após a sua fundação. O 

crítico Mario Pedrosa confirma esse cenário, ao mesmo tempo, de ebulição política e cultural 

que se processava na capital paulista: 

 

                                                   
191 Geraldo FERRAZ. Lívio Abramo. Col. ABC. - Artistas Brasileiros Contemporâneos, n.5. Ed. Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. Jun.1955. Com Geraldo Ferraz, Lívio Abramo teve uma longa convivência. Além 
de trabalhar junto com o crítico no Diário da Noite por muitos anos, Lívio participou como ilustrador de várias 
iniciativas literárias de Ferraz: para a Revista MAR, editada em Santos, em 1938, e para o Romance 
Doramundo de autoria de Ferraz (FERRAZ, 1983). pgs 11-12. 
192 Depois de Tudo começou a ser escrito em 1977, mas só foi publicado em 1983. O crítico faz uma 
retrospectiva dos principais momentos que marcaram a sua própria trajetória, primeiro como gráfico, depois 
como jornalista e crítico de arte. Desenha em detalhes o período de efervescência nas redações dos principais 
jornais de São Paulo dos anos 20/30 até os anos 70. Testemunha a criação das principais instituições de arte e o 
desenvolvimento da crítica paulistana. Geraldo FERRAZ. Depois de Tudo. Coleção Depoimento. Rio de 
Janeiro/São Paulo Ed. Paz e Terra, 1983. 
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Da década de vinte para a de trinta, grandes acontecimentos políticos 
sacudiram o Brasil de sul ao norte; e São Paulo se tornou o ponto 
nevrálgico da revolução, embora o poder central continuasse no Rio, 
as forças sublevadas viessem do Rio Grande do Sul, com os 
provisórios de Minas e do Nordeste. São Paulo foi ocupada 
militarmente, com um interventor militar de fora, um autêntico 
“tenente”.   Em nenhum estado da federação, o processo de 
transformação política e social foi mais acentuado do que na terra de 
Piratininga193. 

 

Geraldo Ferraz testemunhou nessa mesma época, momentos decisivos para 

Mario Pedrosa e Lívio Abramo. Um deles foi no periódico O Homem Livre194, semanário 

paulista que reunia uma série de intelectuais dos mais diferentes matizes, autores de crítica 

literária e das artes visuais, que colocavam-se ostensivamente contra à ação dos integralistas  

de visível conotação antifascista.195 Mario Pedrosa assina uma coluna de cinema com o 

pseudômino Alpheu Paraná e Lívio Abramo faz as ilustrações do periódico tendo como 

redator-chefe o jornalista Geraldo Ferraz. Foi nesse mesmo semanário que a palestra proferida 

por Mário Pedrosa, sobre a mostra de gravuras da alemã Käthe Köllwitz196, em 1933, foi 

publicada.  Sob o título “As tendências sociais da arte e Käthe Köllwitz”197, o texto foi 

publicado durante o mês de julho em três edições e sintetizou o pensamento da 

                                                   
193  Mario PEDROSA. Entre a Semana e as Bienais. In: Mundo, homem, arte em crise. São Paulo, 
Perspectiva,1975, pg 275. 
194 O Homem Livre, órgão do Partido Socialista, durou aproximadamente 1 ano e combateu efusivamente o 
integralismo, esclarecendo a população a respeito das semelhanças entre  integralismo,  nazismo e o fascismo. 
Foi apreendido em 1937. (FERRAZ, 1983, pg.107). 
195 CF. AMARAL, 2003, pg.41. 
196 As obras de Käthe Kollwitz foram apresentadas em várias oportunidades no Brasil: a primeira delas em São 
Paulo, em 1929, e no mesmo ano no Rio de Janeiro, na Galeria de Theodor Heugueber. A segunda vez, em 1930, 
também no Rio de Janeiro e São Paulo. A artista alemã era a única gravadora mulher ao lado de nomes como 
Max Beckmann, Otto Müller, George Grosz, Erich Heckel, Carl Hofer, Max Liebermann, Schmidt-Rottluff, 
Corinth, Lionel Feininger e outros. Segundo entrevista de Lívio Abramo na época, a mostra foi um fracasso de 
público (FERREIRA,1983, pg.31-32). Lívio Abramo declara sobre a importância da mostra da artista alemã, em 
29/30, também para a publicação Gravura Brasileira Hoje, baseada no debate realizado pela Oficina de Gravura 
do Sesc da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 18 de março de 1987. Pg44. Em 1933, a Pró Arte, associação cultural 
criada por Theodor Heugueber, no Rio de Janeiro, se une ao Centro de Artistas Modernos de São Paulo (CAM) e 
promove uma nova mostra de Käthe Kollwitz que resultou na palestra de Mario Pedrosa. Conforme constam nos 
arquivos da Fundação Martius Staden, em São Paulo, as obras da artista alemã foram exibidas em outras três 
oportunidades: 1949, 1961 e 1988. 
197 O nome original da palestra de Mario Pedrosa, depois alterado para efeito de publicação, era Teoria marxista 
sobre a evolução da arte (FERREIRA,1983, pg.43). 
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intelectualidade e de artistas simpáticos à temática social desenvolvida pela artista. (DE 

SIMONE, 2004)  

Para Lívio Abramo, a mostra da artista alemã causou também um forte impacto 

na definição de suas produções artísticas posteriores. O artista já havia visto suas obras três ou 

quatro anos antes, e identificou-se com a temática social de Köllwitz: estas (gravuras) tiveram 

grande influência sobre mim, reafirmou em inúmeras ocasiões.198 A mostra da artista alemã é, 

sem dúvida, um referencial na trajetória do artista, pois o colocou em contato com uma obra 

que equilibrava o virtuosismo gráfico e a expressividade fortemente marcada pela 

problemática social, com a qual identificava sua produção na xilogravura. 

Após muitos anos, em 1951, Mario Pedrosa escreveu um texto para a Tribuna 

da Imprensa, denominado “Despedida de Lívio Abramo”, sobre o prêmio “Viagem ao 

Exterior”, conferido ao artista pela sua participação no Salão Nacional de Belas Artes do Rio 

de Janeiro. Passados cerca de 20 anos da militância nos partidos de esquerda, muita coisa 

havia mudado. As transformações políticas, as decepções com os partidos de esquerda nos 

planos nacional e internacional e, sobretudo, a reflexão sobre a independência da arte, confere 

à Pedrosa um tom de retrospectiva nesse texto, certa despedida metafórica do artista dos 

tempos de artista-militante: 

 

Durante muito tempo, Abramo foi um artista verdadeiramente, 
autenticamente social, pois a paisagem imediata em que se 
desenrolava a sua própria vida o marcou indelevelmente com o drama 
da miséria humana e do heroísmo quotidiano, sombrio, impessoal, 
sem romantismo e sem arrebatamento, do trabalho do proletário 
moderno199. 

 

Ao que parece, Mario Pedrosa estaria se referindo ao período de produção de 

Lívio dos anos 30, início dos 40, quando seu trabalho desempenhava uma função explícita de 
                                                   
198 FERREIRA,1983, pg.33. 
199 Mario PEDROSA. Despedida de Lívio Abramo. Rio de Janeiro, 12 ag 1951. In Otília ARANTES (org.) 
Acadêmicos e Modernos. Vol.3. São Paulo: Edusp, 2004, pg.225-226. 
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servir às causas sociais e políticas das esquerdas e de incentivar as vanguardas por uma 

transformação da sociedade injusta. Assertiva que pode ser comprovada com a série de 

gravuras, Guerra (1937), Miliciano (1938), Espanha (1937), Bombardeio (1940), se 

acrescentado a essas gravuras, a produção destinada à ilustração de jornais anarquistas e 

sindicais.  

No mesmo texto, Mario Pedrosa reafirma ainda as mudanças operadas na 

linguagem formal das gravuras de Lívio, especialmente depois da série  Pelo Sertão, quando o 

artista passa a praticar um virtuosismo técnico, que até então não se via em suas gravuras de 

traços marcados por uma áspera materialidade. Destaca que: 

 

Em contraste com as gravuras precedentes, temos agora uma série 
magnífica de desenhos realmente a mão livre (grifo nosso). O artista 
ganhou uma liberdade maior dentro de uma disciplina que já não é tão 
diretamente ditada pela fatalidade funcional, venha da goiva ou burril 
ou do material em que trabalha200. 

 

Para Mario Pedrosa, o figurativismo não se impunha mais naquele momento 

sobre a arte de Lívio e a preocupação com os motivos ligados à natureza urbana se 

apresentavam revestidos de um apuro técnico. Pedrosa afirma que: Sua arte alcança um 

equilíbrio plástico mais alto e, ao mesmo tempo, mais sóbrio e mais rico” (PEDROSA, 2004, 

pg.226). 

Lívio Abramo autodenominou-se de empedernido figurativista, em entrevista 

ao Estado de São Paulo em 1983201, mas seus trabalhos atingiram momentos singulares de 

síntese plástica com a série Las lluvias, exibida na Bienal Internacional de São Paulo, em 

1965, e demais gravuras e desenhos da paisagem paraguaia, muitas delas inspiradas nos 

vestígios da cultura colonial daquele país.         

                                                   
200 Idem, pg.226. 
201 Lívio ABRAMO. Entrevista à Vera D´Horta Beccari O Estado de São Paulo, 1983. 
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O artista que vai para o Paraguai no início dos anos 60, parece já ter definido 

essa intrínseca e polêmica relação entre a arte e a política, que tanto mobilizou artistas e 

críticos, não só no Brasil, sobre a função da arte202.  

Quando   Mario   Pedrosa   afirma   em   1951,   que   Lívio   “foi   um   artista  

verdadeiramente  social”  e  que  passou  a  fazer  as  suas  gravuras  “à mão livre”, não é o mesmo 

que dizer que Lívio teria abandonado suas antigas preocupações sociais, e isolado o seu fazer 

artístico do meio social e político em que vivia.  “A  mão   livre”   para  Mario  Pedrosa   talvez  

tenha sido uma expressão utilizada como uma celebração do domínio que passa a exercer 

Lívio Abramo sobre a sua própria arte, uma espécie de autoafirmação de seu próprio processo 

artístico e não de rejeição do compromisso social. Uma autonomia do fazer artístico, algo 

como defendia o crítico francês, Mikel Dufrenne, que no auge das discussões sobre a questão 

da politização dos artistas nos anos 60 afirmava:  

 

[...] pode significar (a politização)203 submissão, mais ou menos 
consentida, a uma instância política, por exemplo, a um partido; mas 
ela pode também significar a determinação de se comprometer na ação 
política para orientá-la e em última instância estetizá-la, sem 
absolutamente subordinar a práxis artística à práxis política e, 
também, sem conceber a práxis política como a adesão incondicional 
a um partido204. 

 

Como bem confirmaram os artistas e intelectuais que conviveram com Lívio 

Abramo no Paraguai, em depoimento a presente pesquisa, Lívio abandonou as ações político-

partidárias, desvinculou-se dos partidos de esquerda que no Brasil ajudou a construir, mas 

manteve em sua vida, princípios aprendidos na doutrina do marxismo-leninismo205.  

                                                   
202 Ler mais sobre o assunto em Amaral (2003). 
203 Grifo nosso. 
204 Mikel DUFRENNE. Art et politique. Union Generale. Paris, 1974. Trad. A. A., apud Aracy. Arte para 
quê? A preocupação social da arte brasileira. Studio Nobel/Itaú Cultural. 2003, pg.8. 
205 Miguél Ángel Fernández e Ramiro Dominguéz, em entrevista a pesquisadora. Assunção, 2008 e 2009.  
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Na arte, a preocupação com a linguagem formal e a autonomia do seu processo 

artístico em relação à política é expressa por ele próprio em várias oportunidades, e essa 

postura vai influir diretamente sobre seu trabalho como educador de arte no Paraguai. O 

artista declarou em entrevista para o jornal Hoy, em Assunção: [...] no es como mucha gente 

cree que hacer arte social es interpretar tal o cual escena de un trabajador. Eso no tiene 

ninguna importancia sí no tiene sentido artístico206. 

E prosseguindo com a entrevista a jornalista pergunta: 

“Lívio, quiere usted decir que el arte no tiene que ir embanderado por tal o cual 

corriente política?”  

Lívio: El artista puede tener sus opiniones políticos y si quiere transmitirlas a 

su arte tiene que pasarlas como a través de un filtro. Porque si no tiene calidad artística no 

vale ni como arte ni como panfleto político. 207 

                       Se voltarmos às declarações de Lívio Abramo do final dos anos 50, no Brasil, 

por ocasião do Debate sobre a Gravura promovido por Ferreira Gullar,208 tem-se um artista 

com visão definida sobre a trajetória da gravura no Brasil bem como sobre a relação entre a 

arte e a política. Ao analisar a experiência do movimento dos gravadores do sul, fundados na 

referência dos talleres de grabados mexicanos, Lívio reconhece que a tendência do realismo 

socialista incorporada na produção daqueles gravadores, frustrou-se diante de certo 

“rebaixamento  da  criação  artística”    e,  diante  da  constatação  de realidades tão diferentes entre 

os países. Embora considerasse de grande habilidade artística o gaúcho Carlos Scliar, um dos 

iniciadores do movimento dos gravadores do sul, Lívio reconhecia, nesse momento, que a arte 

                                                   
206 Entrevista do artista à Juanita Carracella. Jornal Hoy, arte y espectáculos. Assunção, 2 jun [1978], pg.4. 
207 Idem, pg.4. 
208 Carta de Lívio Abramo a Ferreira Gullar para a publicação do Debate Sobre a Gravura Brasileira. Suplemento 
Dominical.[3]. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 19 de jan de 1958. 
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social, em seu sentido estrito, não havia acrescentado nada à gravura brasileira, [...] a não ser 

o registro de sua existência209. 

 

3.2 Aproximações com o Paraguai 

 

                        Alguns anos antes de estabelecer-se definitivamente no Paraguai, o gravador 

brasileiro Lívio Abramo havia estado lá em 1956, como convidado da Missão Cultural 

Brasileira para uma exposição de suas gravuras. Nessa oportunidade, o artista fez seus 

primeiros contatos com os artistas e intelectuais daquele país e realizou, a partir dessa data, 

algumas atividades que marcariam a sua presença no meio artístico e que seriam fundamentais 

no processo de preparação para a sua ida definitiva para o Paraguai, ocorrida em outubro de 

1962210. Em 1956, na mesma ocasião da sua exposição, Lívio Abramo ajudou a criar com 

artistas paraguaios o Taller de Grabado Julian de la Herreria, depois denominado Yapari y 

Tilcara211, como resultado das oficinas de gravuras ministradas por ele na sede do Instituto 

Cultural Paraguai-Brasil. Durante as semanas em que permaneceu em Assunção, Lívio 

Abramo visitou alguns municípios próximos a capital, tais como Paraguarí e Yaguarón, 

pueblos franciscanos, e fez, a pedido de Miguel Ángel que o acompanhou nessas viagens, 

alguns desenhos que foram impressos em uma revista paraguaia. Segundo nos relatou o 

                                                   
209 Idem.  
210 Data da nomeação de Lívio Abramo, registrada na documentação pessoal do artista enviada ao Departamento 
Cultural do MRE, em 1989. Arquivo da Embaixada do Brasil no Paraguai. 
211 A intenção na época era homenagear o artista Julian de la Herreria,  por ter sido  um dos primeiros 
gravadores com presença no Paraguai, mas poucos anos antes de Livio falecer, dois outros nomes foram 
colocados como patronos do Taller, visto que descobriu-se na historiografia da gravura do país que os primeiros 
gravadores indígenas, Yaparí e Tilcara, teriam precedido  o artista Julian de La Herreria. Assim sendo, Lívio 
Abramo defendeu a mudança do nome dos patronos no Taller, que passa a denominar-se, Taller de Grabado 
Yapari y Tilcara. Para essa introdução histórica utilizarei o nome original, Taller de Grabado Julian de La 
Herreria. CF. ABRAMO. Talher de Grabado Yapari-Tilcara. Catálogo da mostra em comemoração aos 35 
anos de fundação do Taller, 1991. 
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crítico paraguaio,212 Lívio fez uma série de 7 desenhos, que representam a sua primeira 

impressão do Paraguai. 

Na exposição realizada pela Embaixada do Brasil no Paraguai, em 2006, em 

homenagem a Lívio Abramo, o crítico e curador Miguel Ángel Fernández detalha essa 

passagem: 

 

El paisaje, la arquitectura colonial y el deseño urbano de las antiguas 
Misiones Jesuíticas, que conoce en ese viaje, fueron una verdadera 
revelación para el artista. De agosto de ese año datan sus primeros 
apuntes de Yaguarón y Paraguarí, así como su primera versión de 
Punto y contrapunto en paisaje paraguayo. De aquí más los temas 
paraguayos ocuparán gran parte de su ingente labor, tanto en el 
grabado como en el dibujo213. 

 

Em 1959, Abramo organizou uma grande exposição no Paraguai das obras do 

acervo do Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo e deu início à organização da 

segunda atividade expositiva importante, desta vez exibida no Brasil, que foi a mostra Arte 

Religiosa das Antigas Missões do Paraguay214, para a VI Bienal de São Paulo, em 1961.  

Ainda em 1959, Lívio Abramo envolveu-se na organização da mostra das 

rendas ñandutis, provenientes dos povoados de Itauguá, Ypacaraí, Yaguarón e outras, na V 

Bienal Internacional de São Paulo. O artista era diretor do MAM na época em que o Museu de 

Arte Moderna era ainda a instituição responsável pela organização da bienal internacional. A 

correspondência entre o secretário geral da bienal, Arturo Profili e o Ministério de Educação e 

Cultura do Paraguai dão conta do envolvimento de Lívio Abramo e da Missão Cultural 

Brasileira nesse evento215.  

                                                   
212 Entrevista de Miguel Ángel à pesquisadora. Assunção, jul 2008. Doc V08-7. 
213 Miguel Ángel FERNÁNDEZ. Lívio Abramo y el grabado en el Paraguay. Catálogo da mostra com o 
mesmo nome. Embaixada do Brasil no Paraguai. Assunção, 2006, pg.13. 
214 A exposição da Arte Religiosa das Antigas Missões do Paraguai foi organizada por Lívio Abramo, Ramiro 
Dominguez e pelo arquiteto Saturnino de Britto, que segundo Ramiro Dominguez foi o autor da sugestão de 
levar a arte barroca para a Bienal de São Paulo (Conferir seção 3.3.3). 
215 Tal era a presença da Missão Cultural no Paraguai que o convite para a participação na Bienal de São Paulo 
teria partido da própria Missão, como consta na resposta do Ministério de Educação e Cultura do Paraguay ao 
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Nessa bienal, foi destinada uma sala especial denominada Ñanduti,216 ao 

mesmo tempo em que em outras salas, foram exibidas obras de artistas paraguaios que 

também fizeram parte da delegação do país, como Maria Adela Solano Lopez, Olga Blinder e 

Lotte Schultz, as três artistas fundadoras do Taller de Grabado, além de Hermann Guggiari, 

Leonardos F. Torfs, Laura Moscarda e Carlos Colombino. Acompanharam a comitiva em São 

Paulo, Ramiro Domínguez, Juan Santiago Dávalos e o arquiteto brasileiro Saturnino de Britto. 

Do Paraguai, onde estava acompanhando a mostra do MAM, Lívio Abramo envia uma carta 

ao presidente do museu, em São Paulo, Francisco Matarazzo Sobrinho, apresentando um 

relato sobre o andamento de suas atividades naquele país, uma delas dizia respeito à mostra 

Ñanduti e o encaminhamento de algumas questões que estariam pendentes com os artesãos 

expositores217. 

Todas essas realizações, organizadas por Lívio Abramo antes mesmo de 

transferir-se para o Paraguai, revelam um procedimento menos circunscrito aos interesses de 

suas próprias produções e mais seduzido, ao que parece, com as possibilidades de embrenhar-

se em um campo novo da arte, de articulação entre experiências artísticas e culturais entre 

Brasil e Paraguai, ou seja, de participar de um circuito cultural proporcionado pela sua 

posição privilegiada como membro do Conselho Artístico do Museu de Arte Moderna, MAM, 

ligado à organização das bienais, desde as primeiras edições.   

                                                                                                                                                               
secretário geral da Bienal, em 10 de janeiro de 1959: “Cumplo  en  informarle  al  mismo  tiempo  que  el  gobierno  
paraguayo ha recibido, por conducto de la Embajada del Brasil y también de parte del Señor Jefe de la Misión 
Cultural Brasileña en el Paraguay la invitación para participar de la V Bienal. Este ministerio ya esta 
adelantado  en  las  gestiones  para  tal  efecto”. Ofício n.55, 10 jan 1959. Pasta Documentação Oficial Bienal de 
Arte Moderna de São Paulo. AH Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo, 1959.  
216 Ñanduti é uma palavra guarani que  significa  “tela  de  aranha”  para  designar  uma  renda  tecida  por  mulheres  
paraguaias (crioulas e mestiças) desde os tempos coloniais e praticados também pelas mãos indígenas das 
missões. Sua origem é espanhola, tendo sido seu uso e sua técnica produtiva adaptados por práticas culturais 
posteriores. Hoje, o centro de produção dessa renda é o município de Tauguá e proximidades. CF. PLÁ, Josefina. 
Ñanduti, encrucijada de dos mundos. Catálogo da mostra do mesmo nome realizada em1990 no Centro 
Cultural de Espanha, 31 anos após esse produto cultural ter sido apresentado na Bienal de São Paulo. 
217 Pelo que se pode depreender da correspondência entre países, houve alguns momentos de tensão entre o 
governo paraguaio e a direção da bienal, que não permitia a venda do material ñanduti no transcurso do evento, 
reivindicada pelos artesãos expositores do Paraguai. Cartas e ofícios entre Brasil e Paraguai em 1959. AH 
Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. Tudo indica que Lívio Abramo teria contribuído para 
solucionar esse problema.  Carta de Lívio Abramo a Francisco Matarazzo Sobrinho, em 1º de jul 1959. Arquivo 
particular/Assunção, 2007. 
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Pode-se dizer que de 1956 a 1962, um período de estreita aproximação de 

Lívio com artistas e intelectuais paraguaios, houve uma espécie de sondagem de 

possibilidades artísticas e, com certeza, de avaliações de interesses concretos de ambos os 

lados, que resultaram em uma articulação diplomática vitoriosa com a mudança definitiva do 

artista para lá. Nessa seção procuraremos abordar quais teriam sido esses interesses que 

culminaram na formação de um sólido programa artístico-cultural no Paraguai, coordenado 

por Lívio Abramo. Programa esse, que possibilitou a criação um terreno cultural 

compartilhado pelos dois países por mais de 30 anos, com poucos precedentes na história das 

relações culturais entre os povos da America Latina. 

Antes da crise política instalada no Brasil em 1961, a partir da renúncia de 

Jânio Quadros, que culminaria três anos depois na implantação do regime militar, as 

conversações para a ida de Lívio Abramo ao Paraguai haviam se iniciado entre membros do 

governo brasileiro e alguns intelectuais daquele país. Quem conta é Ramiro Dominguez218, 

professor da Universidade Nacional de Assunção, que conhecera o artista desde as suas 

primeiras visitas ao Paraguai. Foi nessa ocasião, segundo Dominguez, que começaram a 

surgir as primeiras ideias de se criar um setor exclusivo de artes plásticas na Missão Cultural 

Brasileira do Paraguai, sob os cuidados de Lívio Abramo.  

Convidado a ir à Brasília, pelo antropólogo Darcy Ribeiro, na época Ministro 

da Educação e Cultura do governo Jango Goulart (1961-1964), Ramiro Dominguez e o 

arquiteto brasileiro Saturnino de Britto foram os porta-vozes dessa proposta, bem como da 

indicação do nome de Lívio Abramo para coordenar os trabalhos do novo setor. Fernández,  

afirma que Lívio fue nombrado en tiempos de Goulart, antes del golpe.[...] La onda 

                                                   
218 Ramiro DOMINGUEZ. Entrevista concedia à pesquisadora. Assunção, junho de 2008. Doc VO8-1. 



132 
 

progresista del gobierno de Goulart hizo posible su nombramiento como jefe del sector de 

artes plásticas de la Misión Cultural Brasileña219.  

Em outubro de 1962, Lívio mudou-se definitivamente para o Paraguai, dois 

anos antes da implantação do governo militar no Brasil e oito anos após o golpe militar de 

Alfredo Stroessner (1954-1989), para ser o coordenador do recém criado Setor de Artes 

Visuais da Missão Cultural Brasileira. Sua ida para lá, assim como a importância que passaria 

a exercer no meio cultural do Paraguai, durante todo o tempo em que lá permaneceu (1962 a 

1992), quando veio a falecer, deve ser analisada dentro da perspectiva de um cenário artístico 

propício a mudanças, promovido pela intelectualidade daquele país, em contraposição ao 

cerceamento das liberdades políticas e civis impostas pelo governo de Stroessner.  

Para o Brasil, especialmente para o Itamaraty, a permanência de Lívio Abramo 

no Paraguai, inicialmente prevista para dois anos, representava uma ampliação das ações do 

Departamento Cultural do MRE, intensificadas na gestão de Mario Dias Costa220 e Lauro 

Escorel de Moraes, dois dos nomes mais destacados da história da Diplomacia Cultural do 

Brasil.221   

A antiga militância política e sindical do artista, em agrupamentos da esquerda 

paulista dos anos 30, primeiro na construção do Partido Comunista e no movimento sindical, 

depois nos movimentos trotskistas e sua prisão em 24 de setembro de 1936, pela polícia do 

                                                   
219 FERNÁNDEZ. Entrevista concedida à pesquisadora. Assunção, jul de 2007, jun de 2008, nov de 2009. 
Fernandez trabalha na Embaixada Brasileira em Assunção há mais de 30 anos, dividiu com Lívio Abramo as 
aulas de História de Arte, durante muitos anos. É professor universitário e crítico de arte e de literatura. 
Organizou o livro Lívio Abramo: Artes y artistas de Brasil Paraguay, uma compilação de textos escritos por 
Lívio Abramo.  
220 Segundo Lívio Abramo, sua designação pelo Itamaraty como diretor do Setor de Artes Plásticas e Visuais da 
MCB partiu do embaixador, Mario Dias Costa, na época, Chefe do Departamento Cultural do MRE. Carta de 
Lívio Abramo, via Embaixada do Brasil no Paraguai, ao ministro Sergio Serra, da Divisão de Recursos Humanos 
do MRE. Assunção, 26 dez 1989. AH-Embaixada do Brasil no Paraguai. O ministro das Relações Exteriores do 
Brasil, de 1961 a 1962, período provável pela contratação de Lívio, foi San Tiago Dantas. 
221 Lauro Escorel de Moraes, diretor do Departamento Cultural e de Informações do MRE, de 1961 a 1967, 
quando foi enviado à África e Oriente. Foi embaixador do Brasil no Paraguai, de 8 de julho de 1970 a 16 de 
dezembro de 1972. Enquanto Chefe do DC e Informações do MRE foi um dos responsáveis pela contratação de 
Lívio Abramo. Quem fala sobre ele é o embaixador Rubens Ricupero, que também esteve à frente da Divisão 
Cultural do Itamaraty, na década de 70. [...] O embaixador Lauro Escorel era um homem de esquerda e nunca 
escondeu que era comunista. Rubens RICUPERO. Entrevista concedida à pesquisadora em 5 de agosto de 2009. 
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Departamento de Ordem Política e Social (DEOPS) em São Paulo222, parecem não ter 

constituído empecilho para sua nomeação, diante do estatuto de artista já consagrado por 

prêmios, por participações nas bienais, pelas articulações com o meio artístico e, por certo, 

pelas afinidades políticas encontradas entre os dirigentes do departamento cultural, no 

Itamaraty.  

Em 1978, em uma entrevista concedida a um suplemento de cultura, Lívio 

comenta sobre essa articulação: [...] tengo que decir que en ese tiempo yo tenía amigos en 

Itamaraty que incluyeron y se creó el sector de artes plásticas y visuales que no existia. 223 

No momento seguinte, entretanto, com a implantação do regime militar no Brasil, houve uma 

tentativa de reorientação nas ações culturais do Itamaraty, em relação a Lívio.  

Para o embaixador Ricupero, ex-integrante do Departamento de Cultura do 

Itamaraty nos anos 70, chefe da Divisão Cultural no período Médice224, houve pouca 

interferência do governo militar na política cultural do Itamaraty. Rubens Ricúpero visitou 

pessoalmente Lívio em Assunção, no início dos anos 80, e pôde comprovar a dimensão do 

trabalho do artista no meio cultural paraguaio. Rubens Ricúpero assegurou que: 

 

[...] no essencial, a política cultural em relação ao Paraguai não sofre 
nenhuma solução de continuidade com o golpe militar, porque ela é 
anterior ao golpe, desde a época do Vargas, no começo dos anos 40, e, 
se prolonga até hoje. A política de proximidade cultural não sofreu 
nenhuma interrupção. Continuaram as bolsas- convênios através das 
quais gerações e gerações de paraguaios vieram estudar no Brasil. 
Houve sim interferência dos órgãos de segurança no sentido de não se 

                                                   
222  A ficha de Lívio Abramo no DEOPS- Departamento de Ordem Pública e Social de São Paulo-, é a de no. 
2238, folha 42. Lívio foi detido em 24 de setembro de 1936 com o seguinte material: livros (La Forge- Revue 
DÁrt ET de Literature, Paris, 1919; El Terror en Cuba, edição espanhola.Madrid, 1933; La Forge, dedicado a 
Henri Barbusse, 1919; Convite para a palestra de Mario Pedrosa no CAM- Centro de Artistas Modernos-, em 16 
de julho de 1933;  Convite de Flavio de Carvalho para ajudar na seleção das obras de Käthe Kolwwitz que 
seriam expostas naquele mesmo ano (1933); desenhos de Lívio Abramo, receita de remédio, e um manuscrito 
com os seguintes dizeres: pela liberdade, abaixo o aumento de imposto e encarecimento de  vida, tribunais de 
exceção e estado de guerra. Arquivo do Estado de São Paulo. 
223 ABRAMO, Lívio. Entrevista concedida à Juanita Carracella. Lívio Abramo o el artista de los domingos. 
Suplemento Cultural Hoy, arte y espectáculos. Assunção, 2 jun [1978].pg.5. 
224 Ricupero foi Chefe da Divisão Cultural no período do General Emílio Garrastazu Médice (30 de outubro de 
1969 a 15 de março de 1974).  
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promover artistas que de alguma forma estivessem vinculados a algum 
movimento de esquerda. Havia uma lista com nomes de vários 
artistas, mas encontramos um estratagema, que era dar a Medalha Rio 
Branco, uma condecoração costumeira no Itamaraty, a artistas que 
estivessem nessa lista. A partir de então, esses artistas deixavam de 
sofrer o veto dos militares, pois saiam dessa lista. 225  

 

Ricupero exercia também a chefia do Departamento das Américas do 

Itamaraty, que conduzia todo o relacionamento bilateral com cada um dos países e foi 

representante do MRE no Conselho da Itaipú Binacional. Como havia sido Chefe da Divisão 

Cultural no início dos anos 70, Ricupero (2009) afirma:  

 

Verifiquei pessoalmente a obra cultural do Centro de Estudos 
Brasileiros do Paraguai. Já havia visto outros trabalhos também 
interessantes, como foi o caso do Centro de Estudos de Buenos Aires, 
dirigido muito tempo por Julieta Drumond de Andrade, filha do 
escritor Carlos Drumond de Andrade (também diplomata) e depois 
por Moacyr Maia. Nunca cheguei a ver nada comparado à obra de 
Lívio Abramo. Havia se tornado um elemento fundamental da vida 
cultural e artística paraguaia. Era um ideal inatingível para outros 
Centros de Estudos. Uma pessoa de outro país e outra cultura. Fez um 
trabalho como se fosse uma legião de pessoas [...] Encarava a 
atividade de intercâmbio cultural no sentido mais generoso que a 
expressão possa ter sem nenhuma referência de tipo instrumental, 
utilitário, propagandístico, somente à serviço do engrandecimento 
cultural das pessoas. Verifiquei que as pessoas comprendiam isso em 
Lívio Abramo. Não se limitava apenas à área dele, em termos de 
gravura formou gerações de artistas. 

 

No Paraguai, entretanto, a tentativa de interferência no programa cultural da 

MCB fica evidenciada quando a Embaixada do Brasil naquele país recebe, em 16 de setembro 

de   1965,   um   telegrama   subscrito   “Professores   da   Missão Cultural Brasileira no Paraguai. 

Início   de   um   novo   projeto”,   comunicando   a   ida   de   uma   professora   para   organizar   o   coro  

orfeônico naquele país e solicitando que fosse comunicado a Lívio Abramo a rescisão do seu 

contrato a partir de 31 de dezembro daquele ano, bem como a extinção do projeto de Artes 

                                                   
225 RICUPERO. Entrevista. 5 de agosto de 2009. 
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Plásticas e Gravura, da Missão Cultural Brasileira. O telegrama é expedido diretamente pela 

Secretaria das Relações Exteriores e não pelo Departamento de Cultura, órgão responsável 

pelo programa das missões culturais. A seguir apresenta-se um fragmento do documento 

citado:  

 

Muito agradeceria outrosim, a Vossa Excelência, comunicar por 
escrito ao professor Lívio Abramo, agradecendo-lhe os bons serviços 
prestados à divulgação da cultura brasileira, que seu contrato com o 
Departamento Cultural fica rescindido a partir do dia 31 de dezembro 
do corrente ano, e dessa forma extinto, da parte brasileira, o projeto de 
Artes Plásticas e Gravura226. 

 

Se houve nesse instante uma tentativa de desligamento de Lívio Abramo da 

MCB, essa tentativa não foi levada à frente até 1971, quando novamente a participação de 

Lívio Abramo na Missão Cultural no Paraguai foi questionada pela direção do Itamaraty. 

Quem conta é Abelardo de Paula Gomes, chefe da Missão nos períodos de 1962 a 1967, e, de 

1971 a 1979: 

 

Nossa orientação era para evitarmos problemas com Stroessner. A 
Embaixada cuidava das questões políticas e a Missão das questões 
culturais. Havia uma certa autonomia. Em março de 1971 quando 
estava no Rio de Janeiro, vindo do Peru onde fui chefe da Missão de 
lá até aquela data, estava tratando da minha volta ao Paraguai com o 
Ministro Mario Gibson Barboza e fui chamado pelo conselheiro Helio 
Antonio Scaraboloto, chefe de uma das divisões do Itamaraty que me 
perguntou se era mesmo necessária a presença de Lívio Abramo no 
Paraguai ao que eu respondi que sim, que Lívio fazia um bom trabalho 
no meio cultural paraguaio e que não devia sair. O conselheiro, levou-
me então para falar com o embaixador Daerel de Lima [Antonio A. 
Dayrell de Lima], chefe do Departamento Cultural do Itamaraty onde 
eu confirmei que seria uma pena se ele deixasse seu trabalho à frente 
do setor de artes visuais. Lívio dizia que havia sido o ministro Mario 
Gibson Barboza227, que o teria segurado no Paraguai, mas teve muito 
mais gente envolvida nisso228. 

                                                   
226 DCInt/DDC/ Loc. 642.62(43)(42)/ 540.36(43). AH Itamaraty-Brasília. 
227 Mario Gibson Barboza (1918-2007) foi embaixador do Brasil no Paraguai em 1966 e ministro de Estado das 
Relações Exteriores de 1969 a 1974. Website do MRE/Brasil. 
228 Abelardo de Paula Gomes. Entrevista concedida à pesquisadora. Assunção, 9 set 2008. Doc APO8-1. 
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De fato, o artista contava frequentemente essa passagem, atribuindo ao -

embaixador brasileiro em Assunção, Mario Gibson Barboza, depois ministro de Estado no 

Brasil, o fato dele ter permanecido no Paraguai. Em uma entrevista ao jornal local Hoy, Lívio 

afirmou: 

 

Aos três anos fui demitido por um ministro que tinha muita simpatia 
por mim [ironizando]. Eu estava me preparando para ir quando 
chegou Mario Gibson Barboza que estava chegando como 
embaixador. Fui a seu gabinete despedir-me e ele me disse: Não, você 
não vai. Você fica para trabalhar comigo, e assim fiquei. 229 

 

 Lívio obteve seu registro como professor de ensino livre nas matérias de Artes 

Gráficas e História da Arte da Gravura em nove de novembro de 1961. Não era funcionário 

do governo brasileiro, mas professor contratado do Itamaraty, e como os demais professores 

da MCB, o contrato era renovável, primeiro a cada dois anos, depois a cada três anos.  

 

Folha de pagamento do salário de Lívio Abramo correspondente a dois meses de trabalho, 
 janeiro e fevereiro de 1963. AH Itamaraty de Brasilia. 

 
 

                                                   
229 Lívio referiu-se ao ano de 1965, quando ele foi dispensado pelo Itamaraty (ver página anterior). Entrevista 
concedida à Juanita Carracella. Lívio Abramo o el artista de los domingos. Suplemento cultural Hoy, arte y 
espectáculos. Assunção, 2 jun [1978], pg.5.  
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Em 1989, depois de já ter exercido durante 27 anos consecutivos a função de 

diretor do Setor de Artes Plásticas e Visuais da MCB, Lívio Abramo solicitou sua 

reclassificação funcional e incorporação definitiva nos quadros do Ministério das Relações 

Exteriores, para efeito de aposentadoria. Da categoria de instável, almejava com essa 

solicitação uma situação funcional estável. Em um documento de cinco páginas, o artista 

justifica seu pedido enviando ao Brasil um relatório de suas atividades no Paraguai, esforço 

que se revela em vão.  

 

[...] neste momento, estou falando depois de ter dedicado uma parte da 
minha vida ao trabalho de divulgação da cultura brasileira no Exterior, 
como professor contratado do Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil, espero que a esta altura de minha vida (Lívio já se encontrava 
com 86 anos) me seja concedida uma classificação apropriada ao 
trabalho que me foi confiado e do qual creio ter-me desincumbido 
conforme exigia a importância do mesmo. 230 

 
 

A experiência individual de Lívio Abramo em circulação no meio artístico e 

intelectual de São Paulo, especialmente nos anos 50, quando ocupou seguidas vezes o cargo 

de diretor do Museu de Arte Moderna e, por extensão da Bienal de São Paulo231, abre a 

possibilidade de estabelecer junto àquela comunidade artística um programa de ações 

culturais, elaborado gradualmente, uma vez que a sua condição funcional de “temporário” não 

lhe permitia fazer projetos duradouros.  

Precisar as reais intenções que impulsionaram a ida de Lívio Abramo ao 

Paraguai, bem como a sua permanência naquele país por longos anos, é um exercício 

reflexivo que leva a inúmeras possibilidades. Há vários depoimentos do artista reconstituindo 
                                                   
230 Carta de Lívio Abramo, via Embaixada do Brasil no Paraguai, ao ministro Sergio Serra, da Divisão de 
Recursos Humanos do MRE. Assunção, 26 dez 1989. AH-Embaixada do Brasil no Paraguai. Ao que consta na 
documentação dos arquivos do Paraguai, a solicitação de Lívio não foi atendida a tempo. Dez meses antes de 
morrer, em junho de 1991, Lívio ainda estava enviando cópias de seus documentos funcionais para que fosse 
feito o enquadramento mencionado. Ofício n.50 de 21 de fev de 1990. AH-Embaixada do Brasil no Paraguai. 
231 Na 1ª Bienal de São Paulo, em 1951, Lívio Abramo fez parte do júri de premiação, indicado pelo presidente 
do MAM, Francisco Matarazzo, na 4ª edição, em 1957, foi o 2º secretário da diretoria executiva da Bienal, além 
de fazer parte do júri de seleção e de premiação.(AMARANTE:1989) 
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a passagem de sua trajetória e muitas interpretações no meio dos artistas e intelectuais, 

contemporâneos de Lívio. Ao ser entrevistado ou ao proferir palestras, Lívio citava repetidas  

vezes algumas passagens de sua vida, embora fossem, às vezes, reconstituídas 

com intensidade diferente. Uma espécie de memória-hábito, cuja repetição não era um 

simples ato mecânico, como diz Henri Bergson sobre os hábitos do cotidiano232, mas a 

afirmação de uma história de vida que o fazia sentir orgulho e desejar ser reconhecido dentro 

de um determinado padrão de valores éticos.  

O interesse das pessoas por sua vida também contribuía, por certo, para a 

repetição de suas narrativas. Em 1991, perto de o artista completar 30 anos de residência no 

Paraguai, havia ainda quem perguntasse por que ele deixara o Brasil. Seus relatos partiam de 

sua própria experiência, mas a suas memórias, como classificaria a psicóloga Ecléa Bosi,233 

eram quase sempre sociais, políticas e familiares. Sua militância política, a luta pela criação 

do Sindicato dos Jornalistas, do qual foi diretor, a falência econômica da família, a dificuldade 

de trabalhar como artista, baixos salários, enfim, suas memórias falavam sempre de uma 

situação política e social de crise em que vivia, não só ele e a família, mas o agrupamento 

social ao qual ele pertencia. Sejam imprecisas ou não certas passagens, especialmente, quando 

se referem a datas, seus depoimentos são importantes para revelar a relação do indivíduo com 

a sua cultura, com o meio em que vivia e como sugere Ecléa Bosi, para determinar quais 

seriam as lembranças escolhidas pelo próprio Lívio, aquelas que deveriam perpetuar-se na 

história de sua vida234. Em uma entrevista ao Diário da Manhã, de Goiânia, concedida à 

jornalista Fátima Silva, no Paraguai, Lívio relembra alguns momentos políticos importantes: 

                                                   
232 Henri BERGSON APUD Ecléa BOSI. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. São Paulo, 1994, 
pg.43. 
233 A psicóloga Ecléa Bosi é docente da Universidade de São Paulo, autora de vários livros e estudos sobre a 
memória, dentre os principais o livro acima citado. 
234 Ao analisar seu estudo de memórias com um agrupamento específico de idosos, Ecléa Bosi afirmou que não 
procurou, durante as entrevistas, a verdade do que estava sendo narrada.   Para   ela   “com   certeza   seus   erros   e  
lapsos (dos entrevistados) são menos graves em suas consequências que as omissões da história oficial. Nosso 
interesse está no que foi lembrado, no que foi escolhido para perpetuar-se  na  história  de  sua  vida”.  (BOSI, 1994). 
Grifo nosso. 
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Eu nasci em 1903. Daí você pode tirar uma conclusão como foi a 
minha juventude enfrentando duas Grandes Guerras Mundiais. Fui 
sempre um desempregado crônico, perambulando pelas ruas de São 
Paulo, na busca de um trabalho qualquer que me proporcionasse 
alguns mil réis para manter o meu sustento. A grande crise econômica 
que começou em 1928-1929 avassalou o mundo inteiro, varrendo a 
esperança de milhões de jovens, entre eles, eu também, pois a minha 
ambição desde os anos de ginásio era ter me formado em 
arquitetura235. 

 

Ao confrontarmos suas palavras com os relatos da irmã, Lélia Abramo, em seu 

livro Arte e Vida: memórias de Lélia Abramo, encontramos, de fato, uma família de 

imigrantes italianos de formação cultural elevada, vivendo em condições simples, mas 

suficiente – ao menos até meados da década de 20 – para prover os filhos de uma boa 

educação. O pai, Vincenzo Abramo, técnico em mineralogia com formação em Roma e em 

Londres, representante comercial de pedras preciosas, primeiramente, depois empresário em 

vários ramos de negócios, conseguiu dar à família numerosa, no seu início, bons colégios e 

uma boa formação cultural – os irmãos estudaram no Colégio Dante Alighieri e as irmãs no 

colégio francês São José, ambos em São Paulo. Houve momentos em que a situação 

econômica da família foi boa, segundo relata Lélia, não faltando os costumeiros passeios nos 

teatros  e  óperas  de  São  Paulo.  Escreve  a  autora:  “Meus  pais  eram  europeus, para eles a cultura 

não   era   privilégio   de   elite,   mas   direito   do   povo”236. Às vezes sobrava até para alguns 

excessos, como os passeios em família nos pontos nobres da cidade. Descreve: 

 

Papai costumava levar-nos às grandes e elegantes confeitarias Pinoni e 
Fazoli, esta última na rua Direita, na época muito chiques. Ninguém 
transitava por essa rua sem usar luvas, chapéu e roupa apropriada. As 
duas grandes confeitarias eram de puro estilo europeu, com mesas de 
tampo de mármore Carrara e suportes de jacarandá [...] Era um prazer 
estar sentado, ouvir música e saborear doces gostosos237. 

 
                                                   
235 Lívio ABRAMO. Entrevista ao Diário da Manhã. Revista Cultural. Goiânia, 3 de out 1990. Entrevistadora 
Fátima Silva. Arquivo CEB-Paraguai. 
236 Lélia ABRAMO. Arte e Vida. Campinas, 1997. pg.26. 
237 Ibid., pg.25. 
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E mais à frente, Lélia descreve outras características de um padrão de vida, que 

ao menos até meados dos anos 20, fazia parte do cotidiano da família Abramo: Meus pais 

eram hospitaleiros e generosos; jamais ficávamos somente nós. Além de vários empregados 

havia hóspedes, como meus primos238. 

A situação econômica familiar parece ter se modificado alguns anos antes da 

crise americana, quando Vicenzo Abramo e o sócio na empresa de Itararé, de beneficiamento 

e corretagem de algodão, abriram falência. Lívio, já com 21 anos, acompanhou o pai até o 

fechamento da empresa. A autora observa: 

 

Naquele período de crise, em 1924, tudo foi perdido, apesar dos 
esforços e das propostas de modificação na produção sugeridas por 
Lívio, que a essa altura trabalhava ao lado do pai. Lívio tentou apontar 
soluções, propondo, insistindo [...] mas sua jovem experiência humana 
não deve ter convencido o pai e seu sócio239. 

 

O padrão da família sofreria danos irreversíveis a partir daí. O pai não 

consegue recuperar-se economicamente e os filhos são levados a deixar de lado os sonhos de 

complementar os estudos fora do Brasil e a abandonar os bons colégios paulistanos240 para 

trabalhar241. 

                                                   
238 Ibid., pg. 26. 
239 Ibidem, pg.46. 
240 O Colégio Dante Alighieri, fundado em 1910, em São Paulo, foi o berço cultural da elite italiana vinda nas 
levas da imigração do Brasil, desde o final o século XIX.  Atendia os filhos dos imigrantes da cidade de São 
Paulo e do Interior do Estado. Eram filhos de comerciantes, operários, pequenos comerciantes, prestadores de 
serviços, industriais, músicos, professores e construtores. Portanto, conviviam lado a lado nos bancos escolares, 
um Matarazzo, filho de um dos fundadores do Colégio e já reconhecido como imigrante próspero e um Abramo, 
apesar das diferenças econômicas. Além disso, o Dante fornecia bolsas a alunos cujas famílias não possuíam 
recursos. (Renata PALLOTINI. Século XX: é preciso aprender! In Colégio Dante Alighieri, 85 anos. Ed. Marca 
d’água,  São  Paulo.  1996).   
Não consta na documentação do Colégio Dante Alighieri que a família Abramo tenha recebido essas bolsas. 
Lívio Abramo abandonou o Colégio em 1922, quando cursava o 2º Liceu, também chamado de Instituição Média 
Superior Geral ou Especializada.  Seu prontuário escolar registra que nesse ano, Lívio frequentara somente o 1º 
trimestre. Ele não repetiu em matemática, como chegou a declarar a irmã Lélia e ele próprio, mas deixou de 
frequentar as aulas, talvez para trabalhar com o pai. Aprendeu francês, latim, inglês e italiano. Durante a 2ª 
Guerra Mundial, segundo a secretaria da escola, sumiram muitos documentos que hoje fazem falta para o 
entendimento desse período, que vai da fundação do Colégio até meados de 1938. Prontuário de alunos. 
Arquivo do Colégio Dante Alighieri, São Paulo. 
241 Os momentos acima descritos sobre a família Abramo foram extremamente simplificados. Os relatos de Lélia 
Abramo, extraídos de Vida e Arte, são fundamentais para a compreensão da trajetória política dos irmãos 
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Na mesma entrevista, concedida ao Diário da Manhã, Lívio resume com um 

grande desabafo a pergunta provocativa da jornalista Fátima Silva sobre as razões que o 

levaram ao Paraguai e a permanecer naquele país depois de tantos anos. Pergunta ela: Muitos 

de seus colegas o criticam, pois acreditam que o melhor teria sido para você procurar um 

centro mais desenvolvido da arte, a Europa, por exemplo (e não o Paraguai)242. Lívio então 

responde: 

 

O lugar mais adequado para um artista é o lugar onde ele consegue 
produzir artisticamente. Seja aqui, na Europa, ou no deserto do Saara. 
Agora é fácil me criticar por estar vivendo aqui. Por que troquei o 
Brasil pelo Paraguai? Naquela época que eu andava desesperado pelas 
ruas de São Paulo à procura de uma casa velha para manter instalado o 
meu atelier com Maria Bonomi, ninguém teve a ideia de me ajudar, 
mesmo que fosse com um quarto para colocarmos o nosso atelier. Foi 
aqui no Paraguai que conseguí um emprego e condições para manter o 
meu atelier [...] até hoje243.  

 

De fato, embora outras motivações tenham sido ventiladas, como o receio de 

retornar a um país cuja conjuntura política havia se agravado244, ao que tudo indica, as 

motivações de ordem pessoal tiveram, por certo, grande peso em sua decisão, tais como 

salário baixo de jornalista245 e os encargos familiares. Depois de algum tempo em Assunção, 

                                                                                                                                                               
Abramo. No prefácio do livro, o crítico literário Antonio Cândido, docente da Universidade de São Paulo, 
destaca a importância que tem a família   na   narrativa   de   Lélia,   “Família coesa e original, feita de homens e 
mulheres veementes, brilhantes, inquietos, insatisfeitos com a rotina e capazes de enfrentá-la à custa de 
sacrifícios. São tocantes as páginas que Lélia consagra aos pais e irmãos, traçando o modo de ser de cada um e 
os  englobando  numa  espécie  de  orgulho  grupal,  que  se  justifica  pelo  relevo  dos  indivíduos”  (ABRAMO, Lélia, 
1997, pg.12). 
Mais à frente, Antonio Cândido reafirma na narrativa da autora outra característica do perfil descrito sobre a 
família Abramo e particularmente  sobre  a  autora,  que  é  a  convicção  socialista  “nascida  quando  estava  entrando  
na quadra dos 20 anos e mantida até hoje com extraordinária fidelidade, que a tem levado a atuar com firmeza e 
bravura, não apenas no âmbito das atividades profissionais, mas no quadro mais largo da vida partidária. Aqui, 
ela evoca os longínquos agrupamentos trotskistas e o Sindicato dos Comerciários, no decênio de 1930, para 
chegar à história das lutas no Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões (SATED), do qual 
foi  corajosa  presidente,  e,  afinal  no  Partido  dos  Trabalhadores”  ( Lélia ABRAMO,1997, pg.12). 
242 Lívio ABRAMO. Entrevista ao Diário da Manhã. Revista Cultural. Goiânia, 3 de out 1990 (s/pg.). 
Entrevistadora Fátima Silva. Arquivo CEB-Paraguai. (grifo nosso). 
243  Ibid.. 
244 No Paraguai a situação política não era diferente com a ditadura Stroessner. O fato, entretanto, de estar 
trabalhando sob a proteção da Embaixada Brasileira deve ter-lhe propiciado certa tranquilidade.  
245 Lívio não guardava boas lembranças desses tempos. Ficava meses sem salário, com parcos adiantamentos que 
o obrigavam a buscar alternativas de sobrevivência. (CF. ARAÚJO, 2007 e FERREIRA, 1983) Morou no Rio de 
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possivelmente após dois anos, Lívio consegue encaminhar o processo de aposentadoria como 

jornalista, obtida por procuração. Antes, porém, ainda mantém vínculos com o Diário da 

Noite mediante um acordo firmado com a empresa, que se responsabilizava a pagar as suas 

cotas mensais ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. Em contrapartida, 

Lívio Abramo comprometia-se a enviar mensalmente ao Diário da Noite matérias ilustrativas 

ou crônicas, sobre temas culturais do Paraguai246. Enfim, havia condições favoráveis e 

objetivas que levaram Lívio Abramo a consolidar uma trajetória artístico-cultural durante o 

período em que permaneceu no Paraguai. De um lado, certa estabilidade econômica247 e uma 

relativa autonomia dentro da Missão Cultural248, de outro, uma receptividade às suas 

propostas, uma inteiração com uma elite formada por artistas, educadores e intelectuais 

comprometidos com uma visão cultural mais ampla, para além das fronteiras impostas por 

tantos anos de isolamento cultural.  

                        O projeto inicial de Lívio era desempenhar as funções para as quais havia sido 

contratado, ou seja, a de coordenar as atividades do Taller de Grabado, do Curso de História 

da Arte e de pintura e desenho, denominado Taller de Línea y Color, como também, 

coordenar os trabalhos da Escolinha de Arte, destinada à crianças e adolescentes. Entretanto, 

como resultado da sua interação com o meio artístico local, Lívio Abramo redimensionou o 

seu trabalho, estendendo as suas preocupações a outras áreas da cultura local, como o caso da 

defesa de uma instituição que cuidasse do patrimônio artístico e cultural das inúmeras 
                                                                                                                                                               
Janeiro de 1948 a 1951, trabalhando como desenhista-chefe da Sul Americana Publicidade S/A, mas retornou ao 
Diário da Noite, onde se aposentou. (CF. Entrevista de Lívio à Maria Rosita de Gouveia. In Adolf Köhler e a 
Escola de Xilografia. São Paulo. 1986/1987. Acervo do Museu do Horto Florestal de São Paulo). 
246 Carta de Lívio Abramo ao Secretário de Redação do Diário da Noite em 14 de jul de 1963. Na missiva, o 
artista solicita a renovação do acordo estipulado com o Diário de Noite, nas mesmas bases dos anteriores. 
Arquivo particular. Assunção, 2007. 
247 O Itamaraty definia um padrão salarial válido para todos os professores contratados da MCB. Era destinado a 
eles, inclusive a Lívio, a quantia de 650 dólares mensais. Em 1970, o artista passa a receber um acréscimo 
salarial, passando a 800 dólares (telegrama 248) do MRE. O chefe da MCB percebia em torno de 300 a 400 
dólares acima desse valor. AH Itamaraty-Brasília. Loc. 642.62(43)(42). 
248 Abelardo de Paula Gomes foi chefe da MCB a partir de 1962, como já foi mencionado, mas já estava no 
Paraguai anos antes, como professor no Colégio Experimental Paraguai Brasil. Posteriormente, foi para o Peru, 
retornando depois ao Paraguai. Conviveu com Lívio 23 anos. Afirma: Na verdade ele era meu subordinado, mas 
um subordinado independente, que tinha plenos poderes para coordenar o setor de Artes Visuais da Missão 
Cultural. (Entrevista concedida à autora. Assunção, em 9 de set. 2009). 
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reduções religiosas do Paraguai, tema que discorreremos com maior profundidade no quarto 

capítulo. 

 

3.2.1 Lívio Abramo e o Grupo Arte Nuevo 

 

Para compreender a receptividade da comunidade artística do Paraguai em 

relação às iniciativas de Lívio Abramo, se faz necessário analisar as aspirações dos artistas 

ligados ao Grupo Arte Nuevo bem como a postura dos intelectuais, dispostos naquele 

momento a apoiar propostas que ajudassem a impulsionar o meio cultural e a apoiar novas 

experimentações artísticas. 

Na arte, até a metade do século XX, registrava-se uma situação estacionária 

entre os artistas com presença no Paraguai, descrita pela escritora e crítica de arte Josefina Plá 

(1909-1999), de isolamento que impedia o fluxo de correntes plásticas vivas:  

 

[...] las circunstancias culturales creadas por cuarenta años de retraso 
en el indispensable intercambio, limitando la visión artística; los 
preconceptos estéticos lógicos de un ambiente en el cual, si era intensa 
la voluntad de cultura, ésta no había tenido oportunidad de desarrollar 
sus posibilidades receptivas y criticas; el enclaustramiento, en suma, 
cortando toda posibilidad de acercamiento a las corrientes plásticas 
vivas, opera sobre los artistas; gravitó sobre ellos, impidiendo que su 
acción alcanzase las dimensiones de que era pasible. 249  

 

A mesma visão é expressa pelo crítico paraguaio Ticio Escobar ao afirmar que 

havia   um   “silêncio   cultural   muito   forte”   em   relação   às manifestações da modernidade na 

cultura do país. 

 

 

                                                   
249 Josefina PLÁ. Obras Completas I, História Cultural – Arte Actual e el Paraguay – RP ediciones (disponível 
na Biblioteca Virtual del Paraguay). Pg.7. 
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O Paraguai teve um período de isolamento de grandes proporções 
durante os governos ou ditaduras muito fortes que marcaram o século 
XIX e depois teve um período de desenvolvimento e progresso com 
Antonio Lopez, mas a guerra (da Tríplice Aliança) destroçou o país e 
creio que ainda até hoje não se recuperou. Esse isolamento marcou um 
silêncio cultural muito forte. Já existiam expressões artísticas, mas 
fundamentalmente, ligadas a arte popular, a cultura rural e a arte 
indígena. A arte dita erudita se desenvolvia dentro dos preceitos 
tradicionais das belas artes, com as paisagens, os retratos, etc. 250 

 

O Grupo Arte Nuevo, fundado em 1953, em torno da escritora Josefina Plá e 

das artistas Olga Blinder, Lili de Mônaco e Laterza Parodi, representava o novo no campo da 

arte. Esse mesmo grupo, acrescido posteriormente por outros artistas251, foi o responsável pela 

realização da Semana de Arte Moderna no Paraguai252, que ocorreu em 1954, a partir da qual 

os artistas, formados em sua maioria no próprio país, iniciam um processo de renovação na 

arte, com preocupação centrada a acompanhar as inovações que circulavam no cenário 

artístico internacional e, ao mesmo tempo, em resolver questões concretas da relação da arte 

com a necessidade do próprio meio. 

Esse processo, segundo Escobar, surge após um período de transição ocorrido 

em momentos anteriores – início dos anos 50 – no qual artistas como Jaime Bestard, Ofélia 

Echagüe Vera, Bandurek Wolf, Holden Jara e outros, começam a acercar-se das novas 

                                                   
250 Tício Escobar, curador, crítico de arte e atual Ministro da Cultura do Paraguai, conviveu durante anos com 
Lívio Abramo. Foi aluno de Lívio no Taller de Grabado e no Curso de História da Arte. É autor de vários livros 
sobre artes visuais, cultura indígena e popular, destacando-se: Una interpretación de las artes visuales em El 
Paraguay (2007), El Arte Fuera de Sí (2004), além de outros títulos em co-autoria com críticos e artistas 
paraguaios. Entrevista concedia à pesquisadora. Assunção, jul 2007. 
251 O Grupo Arte Nuevo ampliou-se e conseguiu a filiação de muitos outros artistas, tais como: Edith Jeménez, 
Leonor Cecotto, Francisco Torné Gavaldá, Mariano Grotovsky, Ruth Fischer, Aldo Del Pino, Joel Filártiga y 
Raul de Laforet. Como bem assinala Escobar, se aproximaram também do Arte Nuevo outros artistas com 
interesses e expectativas diferentes, compondo um agrupamento mais amplo com Pedro di Lascio, Luis 
Toranzos, Carlos Colombino, Guilhermo Ketterer, Hermínio Gamarra Frutos e Leonardo Torfs. Escobar cita 
ainda dois artistas que se aproximam do novo movimento como Hermann Guggiari e Ignacio Soler. (ESCOBAR, 
2007, pg.391-392). 
252 A Semana de Arte Moderna do Paraguai somente emprestou o nome da semana do Brasil. Teve poucas 
semelhanças embora a idéia inicial se espelhasse na Semana de 22. Não foi um espaço criado para a exposição 
de ideias e discussão da artes, como no Brasil. Reduziu-se a uma exposição conjunta de vários artistas plásticos 
em vitrines de comércio da Calle Palma, no centro de Assunção, em meio a outros produtos de venda, segundo 
declarou Olga Blinder, artista participante, em depoimento concedido à pesquisadora em 14 de julho de 2007.  
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contribuições das vanguardas internacionais, sem romper, contudo, com alguns parâmetros 

presentes na tradição artística. 

 

[…] aún aislados entre si y desfasados con respecto a su tiempo, los 
artistas comienzan a incorporar nuevos elementos y planteamientos 
que no implican, todavía, una ruptura con la visión tradicional, pero 
constituyen la base sobre la que se apoyarán y crecerán las nuevas 
formas253.    

 

O Grupo Arte Nuovo formou-se em 1953, sem uma data específica de 

fundação:   “Se   fue   creando,   fue   nasciendo” 254, disse Olga Blinder, uma das fundadoras do 

grupo. Não havia formalidades, nem manifestos. Entretanto, foi a partir desse coletivo, 

ampliado rapidamente por outros artistas, que se abrem novas possibilidades para a arte no 

Paraguai. Como resume Olga Blinder:  

 

Y asi abrió una puertita que estaba cerrada, para que pudiera entrar la 
modernidad […]   No tuvo reglamento ni estatutos, nada de 
formalidades; solo um grupo com mística que se reunia y concretava 
cosas, teniendo como princípios la liberdad en la creación y la 
autenticidad255. 

 

A Semana de Arte Moderna do Paraguai foi organizada no mesmo ano em que 

o general Alfredo Stroessner chega ao poder e implanta uma das mais longas e violentas 

ditaduras registrada na América Latina (1954-1989). Desse período surge a expressão 

cunhada por Escobar de modernidad quebrantada, para explicar um difícil processo de 

modernização diante de uma conjuntura política extremamente desfavorável, que ocorreria de 

forma muito limitada. Por um lado, esse   processo   foi   “espremido” pelo ideário do regime 

                                                   
253 Ticio ESCOBAR.  Una interpretación de las artes visuales en El Paraguay. Assunção: Servi Libro, 2007, 
pg.347. 
254 Olga BLINDER. In Teresa GOOSSEN. Olga Blinder, una biografia, 2004, pg.159. 
255 Id. pg.159. 
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militar e, por outro, por mediações estrangeiras, que ele denominou de hegemônicas oriundas, 

principalmente, das submetrópoles, como São Paulo e Buenos Aires. 256 

 

El proyecto entero de la modernidad arrasta estigmas del tiempo de 
Stroessner. Es una modernidad enclaustrada e doblemente periférica: 
una modernidad oscura y desarticulada, crecida en forma dispareja por 
la corrupción que creaba opulentas oligarquías y por las tantas formas 
de opresión y marginalidad que renovaban puntualmente las viejas 
miserias257. 

 

O processo de renovação na arte, impulsionado pelo Grupo Arte Nuevo, 

construiu paralelamente aos desmandos da ditadura, um caminho alternativo ideologicamente 

reverso à situação recém estabelecida, que acomodou muitos artistas e intelectuais. No livro 

biográfico de Olga Blinder, a autora menciona a definição das duas alternativas que se 

colocavam para a sociedade paraguaia: o primeiro baseava-se na liberdade, no crescimento, 

na denúncia, na solidariedade e democracia, em contraposição ao caminho da opressão, 

violação dos direitos humanos, submissão e autoritarismo (GOOSENN, 2004, pg.160). 

Quando Lívio Abramo chega ao Paraguai, em 1962, a agenda da modernidade 

já havia sido incorporada às aspirações do meio cultural, o que não significava, entretanto, 

segundo Escobar, que seus principais postulados estivessem resolvidos pela prática artística 

vigente. Como solucionar os conflitos, colocados pela arte moderna, entre a autonomia da 

forma e a necessidade de referir-se a uma história concreta, ao meio circundante, ou entre 

universalidade e particularidade. Para Escobar, a figura de Lívio e o seu próprio trabalho 

como artista é fundamental para consolidar esse momento. Afirma: 

 

As soluções encontradas por Lívio para as suas próprias gravuras, que 
de certa forma, resolvem uma das principais questões do modernismo 
que é o conflito entre autonomia da forma e a necessidade de referir-se 
a uma história concreta, ajuda muito o meio artístico. Lívio consegue 

                                                   
256 Ticio ESCOBAR. El arte Fuera de Sí. Assunção, Fondec/CAV-PY. 2004, pg.29. 
257 Id. pg.29-30. 
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com a sua própria obra, especialmente com a série Paraguay, produzir 
uma síntese dessas questões. Trabalha com uma geometrização muito 
depurada referindo-se, entretanto, a uma história local, com igual 
força. Aqui no Paraguai ele consegue unir esses dois polos, que no 
Brasil, vemos em momentos separados. Isso ajuda muito o meio. 258 

 

É reconhecido por críticos e artistas contemporâneos de Lívio Abramo o 

empenho do gravador brasileiro para impulsionar esse processo de renovação tão almejado 

pelos artistas daquele país. Todos os depoimentos colhidos nas viagens ao 

Paraguai259confirmam essa importância. Em 2003, para a edição do catálogo El siglo de Lívio 

Abramo, Tício Escobar escreveu que: [...] la modernidad paraguaya termina de definir sus 

postulados esenciales a partir da llegada de Lívio, que acerca pistas concretas para encarar- 

si no para resolver- los dilemas básicos del arte moderno260. 

O artista possuía cerca de 30 anos de vivência no circuito cultural e das artes 

no Brasil, traduzida em participações nas Bienais de São Paulo, prêmios, títulos, mostras 

coletivas e individuais no país e no exterior261, além de uma passagem na área do ensino da 

                                                   
258 Tício ESCOBAR. Entrevista concedida à pesquisadora em jul 2007.  
259 Quatro viagens ao Paraguai foram realizadas para a pesquisa: julho de 2007, julho e setembro de 2008, e 
novembro de 2009. Durante as viagens foram realizadas 19 entrevistas com artistas, intelectuais que conviveram 
com Lívio Abramo. CF. Apêndices. 
260  Ticio ESCOBAR. El Siglo de Lívio Abramo. Catálogo da mostra com o mesmo nome. Assunção, 2003, 
pg.9. 
261 Até 1962, data de sua mudança definitiva, Lívio Abramo já havia participado de quatro Bienais de São Paulo: 
1951, 1953, 1955 e 1961. Em 1953, na II Bienal, ganha o prêmio nacional de Melhor Gravador. Antes desse, 
ganhou o prêmio de Viagem ao Exterior, no 54º Salão Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Sua viagem 
foi à Europa, de 1951 a 1953, ocasião em que visita Itália, Suíça, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra e Suécia. 
Em Paris, Lívio visitou o Atelier 17, do gravador inglês Stanley William Hayter (1901-1988) que o homenageou 
publicando uma de suas gravuras (Macumba, 1957) em seu livro About Prints, em 1962, publicado pela Oxford 
University Press, de London. Mesma publicação em que aparecem gravuras de Pablo Picasso, Miró, Gross, 
Friedlaender, Jacques Villon, Max Ernest, Chagall, Braque, Paul Klee e demais artistas, incluindo as gravuras do 
próprio Hayter.  
Em 1952, seus trabalhos foram expostos na 26ª Bienal de Veneza. Até os anos 40/45, aproximadamente, Lívio 
desenhou, ilustrou livros e fez gravuras para publicações políticas e sindicais de movimentos ou partidos 
políticos, nos quais participava. Foi assim em 1930, ano da primeira xilogravura, em 1933, ilustrando o jornal do 
Partido Socialista O Homem Livre, em 1935, com a série operários. Em 1946 ilustra para o jornal Vanguarda 
Socialista, dirigido por Mario Pedrosa. A partir de 1931, aproximadamente, já está no Diário da Noite e sua 
proximidade com o meio cultural o levam a ilustrar, além dos periódicos políticos, livros e álbuns musicais, 
como o álbum Negros e Folclore Brasileiro de Heckel Tavares, Rosa de Amor de Vicente de Carvalho, O Rio de 
Carlos Lacerda, História Poética Brasileira de Jamil Almansur Haddad e o principal deles, que conferiu 
premiações ao artista, Pelo Sertão, de Afonso Arinos, trabalho constituído de 27 gravuras, realizado de 1946 a 
1948. Em 1954 ilustra, com 9 gravuras em linóleo, o romance Doramundo, de Geraldo Ferraz e no ano seguinte 
Noites Brancas, de Dostoieviski. Sua primeira exposição individual foi em 1942, no atelier de Clóvis Graciano e 
a partir de 1944/45 expõe fora do Brasil, como Londres e Veneza.  
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arte, com a oficina de gravura da Escolinha de Artesanato do MAM262, de 1953 a 1959, e no 

Estúdio Gravura, em 1960 e 1962.  

Por meio da coordenação e docência nas oficinas de arte, Lívio Abramo 

interferiu ativamente nesse processo de mudança das artes do Paraguai, colaborando para 

romper as fronteiras que isolavam o meio artístico local das experiências internacionais. Sob 

os auspícios da Missão Cultural Brasileira, criou possibilidades concretas para o surgimento 

de um fluxo artístico entre brasileiros e paraguaios, realizando dezenas de exposições de 

artistas paraguaios no espaço destinado pela Missão Cultural Brasileira. Para Fabíola Adam, 

artista, professora e aluna de Lívio na Oficina de Gravura, durante nove anos,  esse papel - o 

de produtor cultural-, segundo ela, o principal eixo de sua atuação, criou oportunidades para o 

aprendizado e para a difusão da arte, bem como para a interação entre artistas brasileiros e 

paraguaios, fundamental na formação do meio artístico local.  

 

 

 

                                                                                                                                                               
Após a premiação de Pelo Sertão e da série de gravuras Rio, pelo qual foi reconhecido como o Melhor Gravador 
Nacional, na 2ª Bienal de São Paulo, em 1953, Lívio Abramo, como um artista consagrado, integra-se no projeto 
de oficinas de arte do Museu de Arte Moderna, de São Paulo, MAM, conhecida como Escolinha de Arte do 
MAM, de 1953 a 1959, sem, contudo, deixar o emprego de redator-titulista no Diário da Noite, jornal onde veio 
a trabalhar até mudar-se para o Paraguai. Em 1960, quatro anos após ter fundado com artistas paraguaios o 
Taller Julian de la Herreria, depois Yaparí Tilcara, durante a sua primeira visita à Assunção, cria no Brasil o 
Estúdio Gravura, com a artista Maria Bonomi, experiência levada até 1962, dois anos após a sua mudança 
definitiva ao Paraguai. (CF. FERRAZ, 1955; ARAÚJO, 2006; FERREIRA, 1987; LAUDANNA,2007). 
262 Ver no Capítulo 3. 
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Aulas de História da Arte durante uma exposição em Assunção. 
Acervo particular. 

 

Cerca de 200 exposições de arte, contabilizadas pelo próprio Lívio Abramo, 

número confirmado nos depoimentos de artistas e críticos paraguaios, construíram um 

território comum de aprendizado e experimentação artística, pois muitos artistas que faziam 

exposições no Paraguai, também realizavam oficinas ou palestras com os artistas locais, como 

foi o caso de Maria Bonomi ou da argentina, radicada no Brasil, Maria del Carmen Perez 

Sola. Em 1989, em um dos relatórios enviados ao Brasil para a Divisão Cultural do Itamaraty, 

Lívio escreve: 

 

Nestes 27 anos de trabalho realizamos mais de 200 exposições que 
incluíram os melhores artistas brasileiros e paraguaios, o todo 
selecionado dentro de uma severa escala de valores que tornaram o 
centro de Estudos Brasileiros uma das mais acreditadas instituições 
culturais existentes no Paraguai. Entre as exposições realizadas por 
nós, destacam-se as três grandes mostras de esculturas religiosas das 
Missões do Paraguai, uma das quais foi apresentada na VI Bienal de 
Arte de São Paulo e que alcançou repercussão internacional por sua 
importância artística. 263 
 

 

3.3 Primeiras realizações no Paraguai 

 

A organização da mostra do MAM de São Paulo, em 1959, no Paraguai, a 

primeira organizada por Lívio Abramo naquele país, contou com o apoio do governo 

brasileiro, por meio da Missão Cultural Brasileira. Foram enviadas à Assunção cerca de 100 

                                                   
263 O trecho transcrito acima faz parte do relatório em que o artista pede reenquadramento funcional ao 
Itamaraty. Lívio ABRAMO. Carta ao Ministro Sergio Barbosa Serra (DSE)/MRE. Arquivo da Embaixada do 
Brasil no Paraguai. Assunção, 26 de dez de 1989, pg.4. 
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obras entre pinturas, gravuras e desenhos de Lasar Segall, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, 

Victor Brecheret, Portinari, Volpi, do próprio Lívio Abramo e de outros264. 

 

Capa do catálogo da mostra do MAM/SP em Assunção, 1959. 
Acervo particular. 

 

Alguns dias depois de inaugurada a mostra, o artista envia uma carta a 

Francisco Matarazzo Sobrinho, presidente do MAM de São Paulo, dando conta do êxito de 

público obtido pela realização daquele evento cultural: 

 
[...] foi esta solenemente inaugurada no dia 9 de junho no salão Nobre 
do Museu da cidade, com a presença do presidente da República, 
ministros do Estado, corpo diplomático, representantes das Missões 
Culturais do Brasil e de outros países, imprensa e grande massa de 
público. Coube ao embaixador do Brasil pronunciar o discurso de 
inauguração da exposição. Mercê da colaboração ativa e eficiente da 
Missão Cultural Brasileira – e cabe aqui ressaltar a ação pessoal do 

                                                   
264 Catálogo da mostra. Arquivo Particular. Assunção, 2007. 
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prof. José Estellita Lins e a do arquiteto Saturnino de Britto- [...] a 
mostra constitui um acontecimento inédito nos anais artísticos da 
capital paraguaia, seja pelo sentido moderno de sua apresentação, seja 
pelo alto valor artístico. O êxito alcançado pela mostra foi, e continua 
sendo, absoluto. Milhares de pessoas já visitaram a mostra e a 
afluência continua com o ritmo dos primeiros dias em que pese o 
ambiente político conturbado por que passa atualmente Assunção265. 

 

A exposição das esculturas missioneiras no Brasil, em 1961, vai influir, 

decididamente, nas conversações para a sua ida definitiva para o Paraguai. Lívio foi um dos 

delegados de uma das salas especiais da VI Bienal Internacional de São Paulo, responsável 

pela exibição da mostra Arte Religiosa das Antigas Missões do Paraguai, chamando a atenção 

do público para a cultura das reduções jesuíticas instaladas naquele país nos séculos XVII  e 

XVIII. Experiência que lhe valeu uma convivência estreita com intelectuais como Ramiro 

Dominguez, Josefina Plá e o brasileiro Saturnino de Britto.  

           

1-Lívio Abramo e o arquiteto Saturnino de Britto, 1959/1960.  
2-Ao lado (d) com o professor paraguaio Ramiro Dominguez, 1959/1960.Acervo familiar. Assunção. 

                          

Soma-se a essas realizações o fato de ter sido Lívio Abramo um dos 

comissários da primeira e única Bienal Latino Americana de São Paulo, que ocorreu em 1978, 

responsável pela participação de artistas paraguaios naquele evento, tais como Edith Jiménez, 

                                                   
265 Carta de Lívio Abramo à Francisco Matarazzo Sobrinho, presidente do MAM/SP em 1º de julho de 1959. 
Arquivo particular. Assunção, jul 2007.  
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Osvaldo Salerno, Andrés Cañete, Genaro Morales, José Laterza Parodi, Olga Blinder e 

outros266. 

Outro eixo significativo para a compreensão da obra cultural de Lívio Abramo 

é o seu interesse pela cultura das missões jesuíticas e franciscanas, em seus vários aspectos 

demonstrados por suas viagens às reduções, desde as primeiras visitas, e pela produção de seu 

trabalho gráfico267.  

Dentro de um cenário propício a mudanças, esse interesse renovado pela 

tradição da cultura dos povos indígenas na produção artística, agregou ao processo de 

renovação das artes, o elemento de identidade cultural que faltava às preocupações das 

vanguardas artísticas do Paraguai. Na avaliação de alguns artistas, a reinterpretação artística 

da cultura das missões jesuíticas e dos indígenas, expressada por meio de uma linguagem 

moderna trouxe uma redescoberta importante naquele momento.  

Em documentário realizado por Olívio Tavares da Araújo, em 1988, e exibido 

durante a mostra Lívio Abramo, sempre268, em 2006, em São Paulo, a artista paraguaia Olga 

Blinder, falecida em julho de 2008, sobre quem já se mencionou, declarou que os artistas 

paraguaios redescobriram com Lívio Abramo, durante as visitas às missões jesuíticas, as 

paisagens dos pueblos e a cultura indígena, como expressões artísticas. Afirmou: [...] tudo 

isso ele nos fez ver com outros olhos. 269 

                                                   
266  Catálogo da I Bienal Latino Americana de São Paulo. AH Wanda Svevo da Fundação Bienal. São Paulo, 
1978. 
267 Desde 1957, cinco anos antes de mudar-se para Assunção, Lívio Abramo demonstrara interesse em viajar 
pelo interior paraguaio para conhecer as ruínas das reduções jesuíticas e franciscanas. Várias dessas viagens 
foram realizadas, com o propósito de levantar as possibilidades para a organização da Mostra sobre Arte 
Religiosa, que ao final, foi produzida e levada para a VI Bienal de São Paulo. Acompanhado por artistas como 
Maria Adela Solano Lopez, Josefina Plá, Lotte Schultz, além de Ramiro Dominguez, Saturnino de Britto e 
Miguel Ángel Fernandez, Lívio percorreu cidades e vilas, registrando tudo o que via. (Depoimentos: Maria 
Adela, Ramiro Dominguez, Lotte Schultz, Miguel Ángel Fernandez. Assunção, 2007 e 2008). Dessas viagens 
surgiram as gravuras seriadas inspiradas nas paisagens e na cultura das reduções: as séries Pueblos, Paraguay. 
Lluvias. Algumas exibidas durante as VI, VII e VIII bienais de São Paulo. (CF. Fundação Bienal de São Paulo). 
268 Olívio Tavares de ARAÚJO. Lívio Abramo, Sempre. Documentário apresentado na mostra de gravuras no 
Instituto Tomie Ohtake. São Paulo, 2006. 
269 Idem. 
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Portanto, o papel de Lívio Abramo naquele país, no dizer de artistas e críticos 

entrevistados para esta pesquisa, ultrapassou a precípua incumbência de criar uma escola de 

ensino da gravura, cursos de pintura, desenho e ministrar aulas de História da Arte. Tarefas 

essas que ele desempenhou até falecer, em 26 de abril de 1992. Lívio conviveu com gerações 

de artistas, contribuindo para a sua formação artística, além de ajudar a criar um espaço para a 

apreciação, conhecimento e convivência em torno da arte, não somente entre artistas, mas 

entre cidadãos, de variadas profissões, movidos por algum interesse na cultura. Muitos artistas 

alunos na época permanecem, ainda hoje, como gravadores ou pintores, como docentes em 

instituições de arte ou como críticos.  

 

3.3.1 Criação do Taller de Grabado Julian de La Herreria 

 

 

Assinatura dos fundadores do Taller de Grabado Julian de La Herreria, em 1956, rebatizado posteriormente de e 
Yapari y Tilcara. Assunção. Arquivo particular. 

 

Alguns artistas já conheciam Lívio Abramo da II Bienal de São Paulo, em 

1953, quando o Paraguai é convidado pela primeira vez a participar com seus artistas, na 

mesma ocasião em que o artista recebe o prêmio de Melhor Gravador Brasileiro, com as 

gravuras da série Rio. A artista Olga Blinder, sobre quem já mencionamos, uma das co-
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fundadoras do Taller de Grabado e responsável durante anos pela Escolinha de Arte, criada 

em 1959, relembra: 

 

Fue en la II Bienal de São Paulo cuando estuvo expuesta la gran obra 
maestra   del   siglo  XX,   “Guernica”   [...].   Pero   esa   segunda  Bienal   fue  
para nosotros muy importante, porque fue pela primera vez que el 
Paraguay estuvo invitado a participar y expusimos ahí nuestras obras 
[...]. Y conocimos Lívio Abramo, [...] en esa misma Bienal, en 1953, 
en la que obtuvo el Premio de Mejor Grabador Brasileño y para 
nosotros [...], era como un ser superior al que mirábamos con 
admiración y no nos animábamos ni a hablarle. 270 
 
 

         

Primeira mostra de gravuras de Lívio Abramo no Paraguai, 1956. 
Foram exibidas 35 gravuras em madeira, 4 linóleogravuras e 19 desenhos. 

Acervo particular. Assunção, 2007. 
 

 

                                                   
270 Miguel Angel FERNÁNDEZ (org). Lívio Abramo y el Grabado en el Paraguay. Catálogo do 50º 
aniversário da primeira exposição de Lívio Abramo na cidade de Assunção. Embaixada do Brasil, Assunção, 
outubro de 2006, pg.19. 
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O artista é recebido com entusiasmo pelo meio cultural de Assunção para a sua 

primeira mostra de gravuras intitulada Gravuras e Desenhos. Em 1º de setembro de 1956,  o 

diário Patria, em sua coluna de variedades assim noticia:  

 

Se halla en nuestra Capital el famoso grabador brasileño con cuyo 
nombre encabezamos nuestras líneas y cuyas muestras se exhiben en 
el Instituto Cultural Paraguayo-Brasil. El señor Abramo ha expuesto 
en el salón Paulista de Bellas Artes desde el año de 1935, siempre en 
forma individual. En el año de 1951 estuvo en Europa y en los 
EE.UU. Norte América donde expuso sus trabajos con grandes éxitos. 
Actualmente expone en el Instituto Cultural Paraguayo-brasileño, 
donde dará un cursillo sobre el arte del grabado, durante el tiempo que 
dure la exposición271. 

 

                    

Exercícios de corte e impressão realizados durante as primeiras oficinas de gravura. 
 Acervo particular. Assunção. 

 

A novidade que Lívio apresentava era a gravura de madeira como expressão 

artística autônoma, pois como técnica de reprodução de imagens a gravura já estava presente 

no Paraguai desde o século XVII, tendo sido introduzida pelos jesuítas missioneiros. Recentes 

pesquisas revelam a prática da gravura como expressão artística no início do século XX, 

embora sempre como ilustração de texto272.  Olga Blinder explica que: 

 

                                                   
271  Diario Patria. Arquivo da Biblioteca Nacional. Assunção, 1° de setembro de 1956, pg.3. 
272  Javier Rodríguez, ALCALÁ. Gráfica em Paraguay: algunos usos culturales. Revista AICA-PY. Revista de 
Arte e Cultura. Publicação da Associação Internacional de Críticos de Arte, Seção Paraguai, n.1, Fondec, 2007. 
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[...] quando Lívio trouxe a sua primeira exposição para cá ficamos 
maravilhados com o que podíamos fazer com a gravura. Éramos um 
grupo de pintores, continuou, e não sabíamos, basicamente, nada de 
gravura. Não conseguíamos distinguir uma gravura de uma pintura em 
nanquim. Durante uma semana tivemos aulas básicas e descobrimos 
com Lívio novas possibilidades de fazer arte com aquela técnica. 273 

 
 

As oficinas de gravura ministradas por Lívio Abramo no ICPB, durante a sua 

primeira apresentação no Paraguai, mesmo local onde eram exibidas as suas gravuras, foram 

determinantes para que os artistas presentes decidissem incorporar às suas produções essa 

nova modalidade artística e participassem na fundação do Taller de Grabado. Durante os 

quinze dias em que o artista coordenou as oficinas de gravuras, segundo analisou o crítico de 

arte, Javier Alcalá, Lívio Abramo: 

 

[…]   expone los principios básicos de la técnica xilográfica (las 
propiedades intrínsecas del material suporte, las diferentes 
modalidades de incisión en fibra horizontal y taco, estampación, etc.), 
a más de complementación teórica relativa a su personal concepción 
del grabado y el arte modernos274. 

 

Artistas como Olga Blinder e Maria Adela Solano López, ambas falecidas 

recentemente, Lotte Schulz, Edith Jiménez, Hermann Guggiari, Raúl de La Foret, Laterza 

Parodi, Washington Ramírez, Leonor Cecotto, Jacinto Rivero e outros, estiveram à frente da 

iniciativa desde os primeiros momentos275. 

                                                   
273 Olga BLINDER. Entrevista à pesquisadora, publicada em Ultima Hora. Suplemento Correo Semanal. 
Assunção, 2 ag 2008. 
274 Javier Rodríguez ALCALÁ. Edith Jiménez: obra em contexto. Edith Jiménez retrospectiva - obra gráfica. 
Catálogo. Centro Cultural Embaixada do Brasil e Galeria Lívio Abramo. 2001. pg. 31. 
275 Depoimentos de artistas em entrevista à pesquisadora (Olga Blinder, Lotte Schulz e Maria Adela Sola no 
López). Assunção, 2007; Lívio Abramo y el Grabado en el Paraguai. Catálogo. Embaixada do Brasil no 
Paraguay. Assunção, 2006, pg.14; ALCALÁ. Edith Jiménez: obra em contexto, In Edith Jiménez 
retrospectiva-obra gráfica. Catálogo. Centro Cultural Embaixada do Brasil e Galeria Lívio Abramo.  2001;  
Josefina PLÁ. Arte Actual del el Paraguay. RP Ediciones./ ICI. (reedição do original escrito em 1983).  
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Ata de fundação do Taller de Grabado Julián de la Herreria, em 21 de setembro de 1956.  
Arquivo particular. Assunção. 

 

Josefina Plá (1903-1999), uma das intelectuais mais respeitadas no país, por 

sua vasta produção em várias áreas da cultura, reconheceu a importância de Lívio Abramo na 

constituição da primeira oficina coletiva para o ensino da gravura naquele país, bem como 

suas habilidades como educador à frente do Taller. Não deixa, entretanto, de enfatizar o papel 

do grupo Arte Nuevo na consecução desse espaço destinado ao ensino da arte no Paraguai. 

 

En efecto, el primer taller de grabado en el Paraguay [...] se abrió bajo 
la dirección de Lívio Abramo, prestigioso artista brasileño al cual 
mucho debe el arte nacional por su magisterio inapreciable y su 
invariable actitud optimista y constructiva. Repito que este taller 
puede considerarse como una proyección directa de la acción de Arte 
Nuevo, porque fueron las conexiones establecidas por artistas de este 
grupo en el Brasil, las que llevaron primariamente a la gestión para el 
establecimiento de dicho taller en el Instituto Cultural Paraguay-
Brasil, hoy Centro de Estudios Brasileños, que sigue cobijando dicho 
taller, en una obra de proyecciones considerables. 276 
 

                                 

                                                   
276 Josefina PLÁ. Arte Actual del el Paraguay. RP Ediciones/ ICI. Pg.20. (reedição do original escrito em 
1983). Assunção. Disponível na Biblioteca Virtual do Paraguai.  
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   Como se mencionou, a gravura não era uma técnica desconhecida, mas seu uso 

estava circunscrito ao campo gráfico. A própria Josefina Plá e o marido, Julian de la Herreria, 

haviam produzido ilustrações para textos literários e  jornais, utilizando pequenas 

xilogravuras, e já  nesses primeiros trabalhos, segundo o crítico Miguel Ángel Fernandez277, 

podiam distinguir-se traços da gravura moderna. Para Carlos Sosa, arquiteto paraguaio, é 

preciso distinguir os dois momentos na história da gravura no Paraguai:  

 

[...] o primeiro deles com os jesuítas, nas missões, no período colonial, 
e depois, através dos periódicos criados durante a Guerra278, em 1864 
[...] para informar a população. Passada a guerra, a tradição da gravura 
se interrompe, ficou como que adormecida até que Lívio a 
recuperasse279. 

 

Talvez pudéssemos acrescentar a esse quadro, um período intermediário entre os 

marcos mencionados, que se situa em torno da primeira década do século XX, quando são 

registradas experiências de gravadores no campo gráfico, que vão desenvolvendo uma 

linguagem mais independente do texto, como veremos a seguir. 

 

3.3.1.1 Imagens que contam a História 

 

Inúmeros escritores e ensaístas debruçaram-se no estudo sobre a contribuição 

dos jesuítas na cultura paraguaia, mas um deles, especialmente, o historiador Rafael Eladio 

Velasquez em seu livro Breve História de la Cultura en el Paraguay, escrito em 1966, 

aborda as diversas atividades artísticas originárias nas missões jesuíticas, como a pintura, a 

arquitetura e a música, e entre elas a atividade de indígenas gravadores: 

                                                   
277 Miguel Ángel FERNÁNDEZ. Del Impressionismo a La Modernidad. In: Siglo XX, Una interpretación de 
los artistas paraguayos. MRE Brasil. Assunção, 1999. 
278 Guerra da Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai (1864-1870). 
279 Entrevista do arquiteto Carlos Sosa à pesquisadora. Assunção, 2007. 



159 
 

Los jesuítas desarrollaron actividad artística encaminada a la erección 
y al ornato se sus templos, a la solemnidad y al brillo de las 
ceremonias y a amenizar las horas de traballo y de descanso, y 
estimularon su cultivo por los índios. Hubo, así, entre ellos, 
arquitectos, canteros, escultores, imagineros, pintores y músicos, 
además de los grabadores, a dos de los cuales Juan Yaparí y 
TomásTilcará280. 

 
 

 

Períódico Cabichuí ilustrado com xilogravura de diversos autores na 
Guerra da Tríplice Aliança.  Paso Pucú, 1857. Coleção CAV/ Museu do Barro. Assunção. 

 

Estudos mais recentes analisam a importância do uso da gravura nos periódicos 

paraguaios durante a Guerra da Tríplice Aliança, como elemento de instrução e mobilização 

das tropas, bem como de propaganda e exaltação dos feitos do general Francisco Solano 

López, comandante das forças armadas. Cabichuí: el arte de la guerra del Paraguay, uma 

publicação do Centro de Artes Visuais/Museu do Barro, em Assunção, é um desses estudos. 

A publicação apresenta imagens utilizadas no periódico original e uma análise da importância 

e do uso abundante desse recurso gráfico nas publicações, nesse período de guerra, motivado 

em grande parte, segundo os autores Escobar e Salerno, pelo alto grau de instrução do 

exército: 

 

                                                   
280 Rafael Eládio VELASQUÉZ. Breve História de La Cultura en el Paraguay. Editora da Universidade 
Católica Nossa Senhora de Assunção. Edição 12ª, (2ª Reimpressão do original de 1966), 1999, pg.89. 
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[...] la alta tasa de alfabetización entre el ejército paraguayo fue 
aprovechada con inteligencia por el Mariscal Francisco López, 
presidente del Paraguay. La prensa combativa fue usada, por lo tanto, 
como instrumento de moralización, propaganda y adoctrinamiento y 
un eficaz medio de información que llegó a constituir un arma más de 
lucha. 281 
 
 
 

 

 

Ilustração para o Jornal Cabichuí, feito durante a Guerra da Tríplice Aliança (detalhe). 
Cabichuí, El arte de la guerra del Paraguay. Coleção Museu do Barro.Assunção, 1997. 

 
 

Os autores mencionam além do Cabichuí, outros periódicos como El 

Centinela, e La Estrella, e Cacique Lambaré, este último escrito totalmente em guarani, como 

exemplos de uma imprensa combativa. Segundo relatam, muitas matrizes de madeira, 

especialmente dos dois primeiros periódicos mencionados, Cabichuí e Centinela, eram 

gravadas em pleno campo de batalha, para responderem as necessidades de mobilização e 

propaganda imediatas. Em contraposição aos textos rebuscados, que tinham o propósito de 

enaltecer o espírito combativo dos exércitos e encobrir a verdadeira condição de desigualdade 

de forças diante dos inimigos. As ilustrações eram de uma fatura mais simples, centrada na 

cultura  popular  e  “alimentada  de  sus  símbolos  y  sus  formas”. 282 

Em Maldita Guerra, uma das mais completas narrativas históricas sobre a 

Guerra da Tríplice Aliança, editada no Brasil, o historiador brasileiro Francisco Doratioto 

                                                   
281 Ticio ESCOBAR; Osvaldo SALERNO. Cabichui: el arte de La Guerra del Paraguay. Centro de Artes 
Visuales/Museo del Barro. 1997, pg.4. 
282 Ibid, pg.10. 
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corrobora com as afirmações dos autores paraguaios. Ressalta que no terceiro ano da guerra, 

em 1867, diante da eminência de uma derrota frente aos países da Tríplice Aliança, com 

milhares de baixas já registradas, Solano López continuava a ser apontado, sobretudo pelo 

jornal Cabichuí [...] como um super-homem, quando não uma semidivindade, capaz de 

superar sozinho a situação objetiva283. 

 

 

Ilustração para o Jornal Cabichuí, feito durante a Guerra da Tríplice Aliança (detalhe). 
Cabichuí, El arte de la guerra del Paraguay. Coleção Museu do Barro. Assunção, 1997. 

 
 
O antropólogo André Toral em seus estudos sobre a iconografia da Guerra da 

Tríplice Aliança284 promove uma interessante reconstituição histórica daquele período, 

utilizando como matéria prima para suas reflexões imagens produzidas nos países envolvidos 

– Brasil, Argentina, Uruguai e especialmente Paraguai – imagens essas que até então 

ocupavam na literatura sobre o assunto somente uma função ilustrativa. Fotografias, 

aquarelas, pinturas, desenhos, charges e gravuras, produzidas oficialmente ou de maneira 

independente, compuseram o material de estudo do autor.  

O uso das imagens, especialmente aquelas utilizadas pelas publicações da 

época, segundo Toral, seguiam intenções e estratégias quase opostas pelos países. No 
                                                   
283 Francisco DORATIOTO. Maldita Guerra, nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002, pg.341. 
284 André Amaral de TORAL. Imagens em desordem: a iconografia da Guerra do Paraguai. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH/USP, 2001. 
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Paraguai, por exemplo, principal área do conflito, eram extremamente mobilizadoras. Nos 

demais países essas imagens, em geral, eram muito mais noticiosas, por vezes, oposicionistas 

e  irônicas,  caricaturais  e  até  “francamente  impatriótica” (TORAL, 2001). O Brasil e Argentina 

seguiam, em grande parte, o modelo das litografias, consagrado pelo francês Daumier (1808-

1879) e as matrizes eram produzidas por profissionais e empresas particulares, enquanto no 

Paraguai as imagens sobre o conflito eram produzidas em madeira e em condições bem 

peculiares. Afirma Toral que, os [...] ilustradores eram combatentes produzindo num órgão 

impresso das forças armadas ou a serviço do Estado, dirigido à tropa e à população 

envolvida na guerra285. 

Para Josefina Plá, não se sabe ao certo se as pessoas que gravavam na madeira 

eram as mesmas que faziam os desenhos para as matrizes286, mas o uso dessas gravuras 

aliadas ao texto retórico e patrioteiro287 ajudaram a criar o que Toral (2001) denominou de 

jornalismo de trincheira paraguaio. 

Nos finais do século XIX e até a primeira metade do século XX as gravuras, 

em madeira ou metal, eram produzidas no Paraguai em função dos periódicos e publicações 

culturais como recursos gráficos ilustrativos. Mas a partir da primeira década, em 1913, 

registram-se experiências em publicações que apresentam, com certa independência, a 

imagem na sua relação com o texto. É o que nos mostra a pesquisa do arquiteto paraguaio e 

professor de História da Arte, Javier Rodriguez Alcalá, quando registra no ensaio Gráfica en 

Paraguay: algunos usos culturales288 as experiências de ilustradores como Miguel Acevedo 

nas revistas culturais Crônica, Juventud e Alas, e de Juan Sorozábal e Andrés Guevara, 

                                                   
285  Ibid, pg.74. 
286 Josefina Plá. El grabado. Instrumento de la defensa. Edição do Museu do Barro. Assunção, 1984 apud 
TORAL, 2001. 
287 CF. Toral, pg.74-76. 
288 Javier Rodríguez ALCALÁ. Gráfica em Paraguay: algunos usos culturales. Revista AICA-PY. Revista de 
Arte e Cultura. Publicação da Associação Internacional de Críticos de Arte, Seção Paraguai, n.1, Fondec. 2007, 
pg.28. 
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apenas para mencionar alguns deles. Outras revistas como Guarán e Guarania também 

trouxeram a contribuição de outros ilustradores paraguaios. 

É dessa época que surgem, segundo Alcalá, as contribuições, ainda que 

esporádicas de Josefina Plá e do marido, o pintor, ceramista e gravador Julian de La Herreria. 

Até esse momento, entretanto, a gravura ainda não havia alcançado o estatuto de arte, ou 

reconhecida como tal. Alcalá observa mais à frente: 

 

No deja de resultar curioso: a pesar de estos antecedentes una masa 
crítica, ya autónoma, o cuanto menos autonomizable no se verifica en 
Paraguay un praxis generalizada del gravado como medio emancipado 
sino con posterioridad a 1956289. 

 

É a partir dessa data, da criação do Taller de Grabado com Lívio Abramo, que 

a história das artes e da cultura do Paraguai registram a inserção definitiva da gravura como 

linguagem artística autônoma. 

 

3.3.2 Edith Jiménez: preparação no Brasil 

 

De volta ao Brasil depois da mostra de 1956, Lívio comunicava-se 

constantemente com os artistas que se propuseram a dirigir o Taller de Grabado, 

contribuindo, mesmo à distância, com a sua organização. Até 1960, as artistas Lotte Schulz, 

Olga Blinder e Maria Adela Solano Lopez assumiram a organização do Taller. Por intermédio 

de Lívio Abramo, a artista Edith Jiménez (1918-2004), presente desde as primeiras oficinas de 

gravura no ICPB, recebe uma bolsa de estudos do governo brasileiro e, durante três anos, de 

1958 a 1961, frequenta em São Paulo, as oficinas de gravura com Lívio Abramo, na Escolinha 

                                                   
289 ALCALÁ, 2007, pg.39.  
 



164 
 

de Arte do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, e, em seguida no Estúdio 

Gravura, fundado com Maria Bonomi.  

Considera-se significativa essa passagem, uma vez que Edith Jiménez se 

tornaria, na sua volta ao Paraguai, instrutora responsável do Taller de Grabado, que seria 

coordenado, a partir de 1962, por Lívio Abramo. 

No Brasil, Edith Jiménez não demoraria a relacionar-se com os gravadores do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, e a participar de inúmeras exposições ao lado de artistas já com 

destaque na época, como Antonio Enrique Amaral, Mario Zanini, e, na Argentina, com Maria 

Bonomi e Fayga Ostrower, onde recebeu um premio especial.290 A artista chegou ao Brasil no 

período de efervescência da gravura, uma verdadeira ocupação dessa arte291, como diria o 

crítico Ferreira Gullar, inteirando-se dos principais acontecimentos que envolviam as questões 

ligadas à gravura naquele momento no Brasil. O próprio Ferreira Gullar, por meio do Jornal 

do Brasil foi organizador de uma série de debates, estimulando o confronto de ideias e 

concepções sobre vários aspectos dessa linguagem artística.  

Debate sobre Gravura292 foi o nome dado a série de entrevistas articuladas 

pelo crítico para o Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, e mobilizou os principais 

artistas da gravura, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os temas abordados revelavam as 

preocupações estéticas predominantes no meio e as perspectivas de cada um dos artistas, 

                                                   
290 Em 1958- Edith Jiménez participou de coletivas com os alunos das oficinas de gravura em São Paulo e Rio de 
Janeiro; 1959-Mostra coletiva de gravura na Galeria da Folha de São Paulo e em Assunção; 1960- Mostra na 
galeria da Folha de São Paulo, Primeiro certame Latino Americano de Xilogravura em Buenos Aires (premio 
especial);Coletiva na Galeria da Folha (Premio Leiner de Arte Contemporânea). CF. ALCALÁ. Edith Jiménez, 
Retrospectiva-Obra Gráfica. Catálogo. Centro Cultural Embaixada do Brasil/Galeria Lívio Abramo. Assunção, 
jul/ag, 2001.pg 98-99. In ALCALÁ, ZUCCOLILLO e SPATUZZA, 2001. 
291  Ferreira Gullar menciona essa expressão para designar um período em que se registram dezenas de 
exposições de gravura, sobretudo no Rio e em São Paulo, e um acentuado interesse pelas instituições culturais 
em promover e divulgar a gravura, inclusive fora do país.( Introdução ao debate). Debate sobre Gravura. Jornal 
do Brasil. Suplemento Dominical. Rio de Janeiro. 1957/1958.  
292 Debate sobre Gravura, série de entrevistas com gravadores brasileiros produzidas por Ferreira Gullar para o 
Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, em finais de 1957, início de 1958. Participaram 
Oswaldo Goeldi, Darel Valença, Fayga Ostrower, Edith Behring, Lívio Abramo, Ligia Pape, Iberê Camargo e 
Marcelo Grassmann. Trata-se de um dos registros mais importantes sobre o pensamento dos primeiros 
gravadores da chamada gravura moderna brasileira. Essa série, ao contrário dos clássicos manifestos 
modernistas, expõe o pensamento individual de cada artista e revela pontos em comum, diferenças, e a rica 
diversidade da gravura brasileira.  
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diante de questões, por exemplo, sobre a validade ou não do ensino da gravura. Os debates 

foram longos e as opiniões se dividiram: alguns artistas posicionaram-se favoráveis ao ensino 

da gravura, sob certas condições, e, outros foram radicalmente contra. Oswaldo Goeldi 

defendeu a prioridade do processo de criação individual de cada artista quando afirmou que 

cada um deve descobrir sozinho tudo o que servirá a sua expressão, porque essa expressão é 

que lhe fará descobrir os valores da gravura. [...] e tudo o que vier de fora ou é desnecessário 

ou prejudicial293. Goeldi via positivamente o fato dele e de Lívio terem tido a sorte de 

permanecer isolados das correntes artísticas internacionais, sem ter a quem pedir conselhos e 

tendo que descobrir por si só seus caminhos.  

Fayga Ostrower falou sobre a importância da vontade criadora, citada 

anteriormente por Goeldi, mas defendeu a necessidade do ensino da gravura com o cuidado 

para o uso de preceitos que podem converter-se em fórmulas vazias. Ligia Pape afirmou que 

somente algumas noções sobre a gravura seriam suficientes: O resto depende de cada 

gravador. Iberê Camargo radicalizou sua posição contrária ao ensino da arte, numa 

demonstração de que não só não se deve ensinar arte, como não interessa aprender soluções 

alheias. Marcelo Grassmann concordou que se poderia ensinar somente o básico, ou seja, 

noções rudimentares. Ultrapassada essa fronteira, terminaria por deformar o aluno294. Lívio, 

que desde 1953 já estava vivendo a experiência da Escolinha de Artesanato do MAM, com 

uma prática voltada para a experimentação individual dos alunos colocou-se favorável ao 

ensino da gravura desde que condicionado a alguns preceitos. Como não pode participar da 

rodada de discussões, envia a uma carta a Ferreira Gullar expressando sua posição em relação 

ao tema: 

 

                                                   
293 Jornal do Brasil. Suplemento Dominical. Debate sobre a Gravura: 1957. Rio de Janeiro, pg 3. 
294 CF. Todas as declarações dos artistas mencionados nesse parágrafo (Goeldi, Fayga, Ligia Pape, Iberê e 
Grassmann) encontram-se no Quadro Final do Debate Sobre a Gravura Brasileira. Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro. 26 de janeiro de 1958. Suplemento Dominical, [pg.3]. 
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Uma iniciação inteligente não tolhe a espontaneidade do noviço e 
mesmo que se lhe ensine o resultado de experiências feitas por 
outrem, ele, o noviço, dialeticamente, através das pesquisas, acabará 
por selecionar a sua própria linguagem expressiva. De qualquer 
maneira ele terá que fazer a sua própria experiência pessoal295. 

 
 
                             Não só a convivência com alunos-artistas na Escolinha de Artesanato do 

MAM de São Paulo, onde esteve à frente do ensino de gravura de 1953 até 1959, mas, por 

certo, a sua própria experiência, no contato semanal, durante cerca de 8 anos, com o gravador 

alemão Adolf Khöler296 no início dos anos 40, em São Paulo, talvez o motivassem a acreditar 

na importância do ensino da arte da gravura. Uma questão que antecede as observações acima 

é a presença de uma forte corrente de pensamento em São Paulo, que surgiu em torno do 

papel de um museu de arte, por ocasião da fundação do MAM, em 1948. Queria seus 

fundadores  imprimir  um  caráter  “popular”  ao  Museu,  ao  contrário  do  “elitista”  MASP,  criado  

em 1947, enfatizando em suas atividades programas de ajuda integral aos artistas modernos, 

e, um projeto de desenvolvimento didático, com realização de cursos, debates,mesas 

redondas, conferências, festivais de outras modalidades artísticas. (Cf. AMARAL, 2003). 

Foi nesse cenário, de aprendizado em oficinas, e da convivência com Lívio 

Abramo e demais artistas que Edith Jiménez permaneceu no Brasil por três anos. Findo esse 

período, Jiménez volta ao seu país, e assume a coordenação do Taller de Grabado até a 

mudança definitiva de Lívio Abramo para lá, quando se torna sua assistente. Após a morte de 

Lívio, em 1992, Jiménez passa a dirigir o Taller de Grabado até 2004, ano de seu 

falecimento. É uma das principais responsáveis pela reprodução dos instrumentais 

pedagógicos e metodológicos implantados por Lívio às demais gerações que frequentaram o 

                                                   
295  Carta de Lívio Abramo enviada a Ferreira Gullar e publicada integralmente em 19 de janeiro de 1958. Jornal 
do Brasil. Rio de Janeiro. Suplemento Dominical. 1958, [pg.3]. 
296 Em entrevista a Rosita Gouveia, Lívio Abramo declara ter conhecido o alemão Adolf Kohler, responsável 
pela escola de Xilografia do Horto Florestal de São Paulo, e com ele manteve um contato sistemático, das 
segundas às sextas feiras, até o ano de 1948, quando o mesmo Kohler teria sido o responsável pela preparação 
das matrizes com que Lívio utilizaria na série de Pelo Sertão. CF. Rosita GOUVEIA. A Escola de Xilografia do 
Horto Florestal. In Adolf Kohler e a escola de Xilografia do Horto Florestal. Museu Lasar Segall. São Paulo, 
Catálogo, 1986.  
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Taller. Ultrapassou, com evidência, desde os primeiros momentos, a categoria de aluna-

assistente. Permaneceu como assistente do Taller de Grabado, mas não interrompeu a sua 

própria pesquisa artística. Participou de bienais e exposições no Brasil, Argentina, EUA, 

França e em vários países da América Latina e em todas essas localidades suas obras fazem 

parte de inúmeros acervos institucionais.297 

 

3.3.2.1 Escolinha do MAM e Estúdio Gravura: 
              Primeiras experiências do ensino da arte 
 
 

       

1- Exercícios de gravura. Acervo Ismênia Coaracy.  
2-A Escolinha de Artesanato do MAM funcionou de 1953 a 1959. Arquivo do MAM/SP. 
 

A Escolinha de Artesanato do MAM, como ficou conhecida, era um centro de 

convivência entre artistas de São Paulo e contou com a participação não somente de artistas 

que buscavam os mesmos interesses: fazer arte, conhecer e refletir sobre a arte. Wolfgang 

Pfeiffer, crítico de arte e professor, ministrava aulas de história da arte, algumas delas tinham 

lugar no próprio Museu de Arte Moderna, em pleno espaço expositivo. 298 Mantinha ainda 

                                                   
297 CF. ALCALÁ, ZUCCOLILLO e SPATUZZA, 2001. 
298 Ilsa Kawall Leal FERREIRA. Lívio Abramo. Dissertação apresentada na ECA/USP para obtenção de título 
de mestre, sob a orientação de Wolgang Pfeiffer. São Paulo, 1983. A pesquisadora faleceu em 2008 sem realizar 
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cursos de Cerâmica e Artes Gráficas que dispunham de oficinas completas e bem aparelhadas, 

além de desenho e gravura (FERREIRA, 1983, pg.113).  

Desse núcleo que funcionou durante sete anos e que só encerrou suas portas 

porque os artistas-alunos se recusaram a acompanhar a mudança da Escolinha para o 

Ibirapuera299, para onde se instalaria definitivamente o MAM, sairiam artistas gravadores, 

pintores, historiadores e publicitários.300 Mesmo quem seguiu por outros caminhos, como é o 

caso da artista paulista Ismênia Coaracy (1918) afirmou ter absorvido na sua prática artística 

cotidiana os ensinamentos de Lívio. Na pintura, Ismênia é figurativa, mas na gravura, com 

Lívio, trabalhou com composições geométricas.  Para Ismênia, os traços geométricos nunca 

foram uma opção de estilo:  

 

Era uma forma de exercício preliminar das ferramentas na madeira. 
Lívio Abramo queria que a gente conhecesse bem o material com os 
quais teríamos que trabalhar: os buris, as goivas, as facas, o tipo de 
madeira, as tintas [...] essa era um das primeiras lições: dominar o 
processo da gravura, da escolha da madeira, do talho à impressão, 
saber das possibilidades e  recursos dos materiais301. 
 

Após essa experiência, Lívio funda com Maria Bonomi no início de 1960, o 

Estúdio Gravura, espaço destinado inicialmente ao ensino específico da xilogravura e, depois, 

em metal302. O conhecimento e domínio dos instrumentos e a experimentação das 

possibilidades da gravura eram os eixos condutores do ensino do Estúdio. O livro Maria 

Bonomi, da gravura à arte pública303, publicado em 2008, traz um depoimento da artista 

concedido em 1960, ao jornal paulistano A Gazeta, ocasião em que ela resume com poucas 
                                                                                                                                                               
o desejo de ver sua dissertação publicada, a primeira no Brasil, dedicada ao estudo de Lívio Abramo. Ilsa Kawall 
foi diretora/curadora do MAM de São Paulo de out de 1983 a março de 1985. 
299 A sede da Escolinha segundo Ilsa Ferreira foi fundada em 1952 e localizava-se na Praça da Consolação, hoje 
Praça Roosevelt, bem próxima ao Museu de Arte Moderna, na Rua 7 de Abril (FERREIRA, pg.113). 
300 Idem. Artistas como Antonio Henrique Amaral, José Claudio, Doroty Bastos, entre outros. 
301 Entrevista à pesquisadora publicada em www.coresprimarias.com.br/ Edição 4 jul.2005. 
302 O ensino de gravura em metal, segundo registro de Ilsa Kawall teve início somente no final dos anos 60, 
quando o gravador João Luiz Chaves chegou da Europa onde se especializou na técnica. FERREIRA, pg.116. 
303 Maria BONOMI. A Gazeta. In Mayra, LAUDANNA.(org). Maria Bonomi, da gravura à arte pública. 
Edusp/Imprensa Oficial. São Paulo, 2008, pg.120. 

http://www.coresprimarias.com.br/
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palavras o espírito que estava por trás da visão dos fundadores do Estúdio: [...] vamos 

derrubar o tabu: gravura pode ser feita por todos304. Dando prosseguimento à entrevista, a 

artista esclarece alguns princípios que nortearam as ações pedagógicas de Lívio aqui no Brasil 

e que serviriam como referenciais para o seu trabalho no Paraguai: 

 

Nosso atelier [Estúdio Gravura] funciona no regime dos ateliers 

coletivos europeus, isto é, o aluno não apenas tem aulas como pode 

usar o atelier para seus trabalhos a qualquer hora do dia. Aqui, tem 

oportunidade de conviver com outros artistas, [...] assistir palestras, 

projeções, etc. O que Lívio Abramo quer dar aos alunos, ao lado da 

forma artesanal, é uma formação filosófica e estética que lhes será de 

grande valor (LAUDANNA, 2008, pg.120)  

 

A liberdade para o aluno desenvolver a sua expressividade vinha, entretanto, 

vinculado a um programa pedagógico, detalhadamente estruturado por Lívio. Um programa 

que compreendia aulas teóricas e práticas de gravura em madeira e em metal, durante seis dias 

da semana, nos períodos diurno e noturno. Às quartas e quintas haveria aulas teóricas e 

práticas específicas da matéria em estudo, de história e da crítica da gravura antiga e 

contemporânea. Nesses mesmos dias, os alunos teriam uma assistência especial para os 

trabalhos produzidos durante os outros dias da semana.  

 

                                                   
304 LAUDANNA, 2008, pg.120. 
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Doc.F/127 
1- Estúdio Gravura 2- "A prensa de Arthur Pizza" 

s/d arquivo da família. Assunção. (identificada no verso por L.A.) 
 
 

Em uma correspondência305 enviada ao presidente do Museu de Arte Moderna 

de São Paulo, em 10 de abril de 1960, seus fundadores expõem com detalhes o programa de 

ensino do Estúdio. A carta destina-se a justificar o pedido de concessão de bolsas de estudo ao 

Museu para alunos que quisessem aprender a técnica da xilogravura. Na mesma missiva, 

sugerem os autores, inclusive o valor das mensalidades dos bolsistas, caso o MAM 

respondesse positivamente às negociações, o que, segundo Maria Bonomi, ocorreu. Tanto o 

MAM como seu diretor, Ciccillo Matarazzo assumiram os custos de alguns dos bolsistas. 

Explicou a artista: 

 

O Lívio e eu solicitamos ao Ciccillo bolsa de estudo para alunos 
interessados em fazer oficina no Estúdio Gravura. Nós conseguimos 
estas bolsas e não somente isso, o MAM articulou essas bolsas com o 
Itamaraty, então vieram bolsistas que eram latino-americanos e alguns 
bolsistas de São Paulo. 

 

Em 1984, Lívio faz uma retrospectiva de suas experiências no ensino da arte no 

Brasil, em entrevista ao Estado de São Paulo e afirma que o Estúdio Gravura, fundado com 

Maria Bonomi e João Luiz Chaves não deu certo por motivos econômicos: [...] éramos 

                                                   
305 Carta assinada por Lívio Abramo e Maria Bonomi ao presidente do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 10 
de abr 1960. Arquivo da Biblioteca do MAM de São Paulo. Integra da carta em Apêndices. 
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péssimos administradores e acabamos sendo despejados306. À jornalista Juanitta Carracella 

disse certa vez que à medida que aumentava a procura de interessados em frequentar o 

Estúdio Gravura aumentava também as dívidas: [...] yo ganaba 21 mil cruzeiros como 

periodista y pagava 20 mil a un professor da escola307. Situação que parece ter se agravado 

quando foi solicitada a devolução do imóvel onde estava instalado o ateliê. 

As participações de Lívio Abramo como professor da Escola de Artesanato do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo, de 1953 a 1959, e em seguida no Estúdio Gravura, da 

Alameda Glete, resultaram na formação de um referencial para sua atuação artístico-

pedagógica no Paraguai.  

 

3.3.3 Barroco paraguaio na Bienal de São Paulo 

 

A repercussão positiva no meio artístico brasileiro da sala especial Arte 

Religiosa das Antigas Missões do Paraguai, na VI Bienal Internacional de São Paulo, de 

1961, acabou por superar as dificuldades que seu curador, Lívio Abramo e demais 

organizadores, teriam encontrado naquele país, para reunir as peças necessárias para trazer a 

mostra ao Brasil.   

De inúmeros pontos do país localizados em áreas das antigas missões, Lívio 

trouxe sessenta peças, entre esculturas, oratórios, tabuleiros e demais objetos, produzidos nas 

reduções jesuíticas e franciscanas, entre os anos de 1609 a 1767, de regiões como Quyquyó, 

Trindad, San Juan, Carapeguá, San Ignácio e Villa Rica. As peças eram oriundas de 

instituições religiosas, de museus e acervos particulares e muito embora revelassem uma 

época histórica de importância fundamental na compreensão da produção cultural do período 

                                                   
306 Lívio ABRAMO. Lívio Abramo: emoção e retrospectiva. Entrevista a Leonor Amarante. Estado de São 
Paulo. São Paulo, 18 out 1984, s/p. 
307 Lívio ABRAMO. Lívio Abramo o el artista de los domingos. Entrevista à Juanita Carracella. Hoy: arte y 
espetáculos. Assunção, 2 jun 1978, pg.5. 
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das antigas missões, não representavam, em sua maioria, o que de mais significativo havia 

sido produzido naquele período.  

 O projeto inicial proposto por Lívio Abramo a Mario Pedrosa, diretor do 

MAM de São Paulo e da VI edição da Bienal,308 previa a apresentação de um número maior 

de peças, representativas dos principais centros de produção da arte religiosa em terras 

paraguaias. No entanto, esse projeto revelou-se inexequível.  Na seção dedicada ao Paraguai 

do catálogo da VI Bienal de São Paulo, Ramiro Domínguez309, um dos organizadores 

esclareceu que embora algumas peças exibidas naquela oportunidade possuíssem inegável 

mérito: 

 

[...] não chegam, nem de longe a representar o considerável acervo de 
que ainda dispõe (o país). Nem, lamentavelmente, puderam-se 
apresentar exemplares das verdadeiras escolas de Santiago e Santa 
Maria, em que há uma quantidade extraordinária de obras de alta 
linhagem310. 

 

Coube a Lívio a explicação das razões de estarem ali presentes  reduzidos 

exemplares. Afirmou que os organizadores: 

 

[...] tiveram de lutar para o recolhimento das obras com inesperadas 
dificuldades e imprevisíveis compreensões que em duas ocasiões 
negaram a obtenção de esculturas altamente importantes e 
representativas do barroco missioneiro paraguaio. Tal lacuna nos 
privou, não obstante nossa insistência, de apresentar na VI Bienal o 
acervo integral de obras que tínhamos no nosso programa311. 

                                                   
308 Essa foi a última edição de Bienal produzida pelo MAM. A  partir de 28 de janeiro de 1962 o Museu seria 
transformado em sociedade civil desvinculada da Bienal, transformada agora em Fundação Bienal de São Paulo. 
O noticiário da separação MAM/Bienal intensificou-se após o final da VI edição antes que ela estivesse ainda 
totalmente  desmontada.  “Enquanto  prossegue  o  desmanche  da  VI  Bienal”. Folha de São Paulo. Ilustrada. 22 
mar 1962. 
309 Ramiro Dominguez, um dos articuladores da ida de Lívio ao Paraguai. Atuante na cultural do país é membro 
fundador do Centro de Estudos Antropológicos, docente da Universidade Nuestra Señora de Asunción e da 
Universidad Nacional. É coordenador da Comissão Nacional de Bilinguismo. Autor de vários livros, entre eles 
Morangú, Cultura y tradición oral (El Lector, 2000). 
310 Catálogo 6ª Bienal Internacional de São Paulo- seção Paraguay. São Paulo. Fundação Bienal. 1961, pg.304. 
AH Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. 
311 Idem, pg.312. 
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A maneira delicada e polida de Lívio Abramo e Ramiro Domínguez de 

expressarem desapontamento e decepção com a recusa do empréstimo de muitas obras, não 

chegou nem de longe a descrever o verdadeiro clima de hostilidade e ameaças que os 

organizadores sofreram no processo de recolhimento dessas peças. Momentos estes que 

contados hoje, a uma distância de quase 50 anos, se tornaram pitorescos na narrativa de 

testemunhas da época. Um acontecimento que teve sua origem dois anos antes da realização 

dessa bienal, decorrente das inúmeras viagens que Lívio Abramo empreendeu as regiões 

missioneiras, junto com os artistas de Assunção, no final dos anos 50. É dessa época o contato 

de Lívio com as principais reduções jesuíticas e também o seu maravilhamento diante de uma 

vasta produção artístico-cultural do período hispano-colonial, completamente desconhecida 

do Brasil. 

Quando ficou decidida junto a Mario Pedrosa a apresentação da arte religiosa 

das regiões das missões paraguaias, seus organizadores, Lívio - agora investido da condição 

de representante do MAM de São Paulo - o arquiteto brasileiro Fernando Saturnino de Britto, 

e o professor paraguaio Ramiro Domínguez já sabiam que a tarefa não seria fácil. Teriam que 

percorrer quilômetros de distâncias nas terras das antigas missões jesuíticas e franciscanas, 

muitas localizadas na fronteira entre Paraguai e Argentina, e promover uma verdadeira 

garimpagem em residências e igrejas, para identificar e coletar objetos que não eram 

reconhecidos pelos populares como patrimônio cultural. Não eram valorizados enquanto 

objetos da artesania indígena ou das populações mestiças, nem tampouco respeitado seu valor 

histórico. 

Foi uma jornada extensa, com duração de algumas semanas, que unificou em 

torno de um mesmo propósito a Igreja local, através das intermediações do bispo de San Juan, 

os governos do Paraguai e do Brasil. Imprescindíveis, reconheceria Lívio na apresentação do 
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catálogo, teriam sido as participações de  intelectuais como Josefina Plá, que subscreve a 

apresentação da mostra, ao lado de Fernando Saturnino de Britto, que já estava estabelecido 

no Paraguai,  e Ramiro Domínguez, sem os quais Lívio não teria chegado ao final da 

organização da mostra312.  

 

 

Lívio Abramo e Dora Guimarães na preparação da sala da 
Arte Religiosa das Antigas Missões do Paraguai, na VI Bienal Internacional de São Paulo, 1961. 

 
 

Os organizadores conseguiram reunir: pilastras, castiçais, anjos e santos, 

tabuleiros, escudo da Companhia de Jesus em madeira, pedaços de altar, voluta, oratórios, 

porta de tabernáculo, partes de esculturas, cabeças de anjos, soldados e algumas pinturas. 

Enfim, peças de madeira e cerâmica, muitas delas danificadas em péssimo estado de 

conservação. Não foram restauradas nem ao menos retocadas para exibição e essa condição, 

conforme declarou o professor Ramiro, evidenciava o grau de desvalorização daquela cultura: 

 
A evidente deterioração das obras fala, eloquentemente, da grande 
ruína, que significou para o Paraguai, a expulsão dos jesuítas, na 

                                                   
312 Catálogo 6ª Bienal Internacional de São Paulo- Seção Paraguay. Fundação Bienal. São Paulo, 1961, pg.312. 
AH Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. 
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segunda metade do século XVIII, e o desamparo e pilhagem, que, 
desde então, tiveram que suportar os tesouros de arte das Missões. 
Estas peças mutiladas e irremissivelmente destruídas, podem talvez 
dar uma ideia distante daquela portentosa cultura, nascida na selva e 
devorada por sua voragem torrencial313. 

 

Coube a crítica Josefina Plá, autora de estudos sobre o barroco paraguaio, 

apresentar ao público brasileiro aquela produção apontando as suas características plásticas 

específicas e a correspondência histórica daquele período ao movimento da Contra-Reforma 

na Europa. Josefina estimulou uma reflexão sobre as condições históricas que favoreceram o 

desenvolvimento da cultura artística missioneira bem como os motivos que levaram a sua 

degradação. Mencionou sobre os espólios e assaltos, dos incêndios intencionais, como os 

ocorrido com Chagas e Francia,314 e do patrimônio reduzido a sua terça parte, 

vergonhosamente adulterado. Migalhas de um tesouro [...] que teria afeito o orgulho de 

qualquer país315. 

Durante a bienal, Josefina e Ramiro Dominguez participaram de debates com o 

público analisando a importância dessa produção artística para a tradição cultural do 

Paraguai316. As conferências eram realizadas no próprio espaço da mostra, ao lado das 

esculturas, o que facilitava a análise dos diversos estilos e as influências religiosas na 

produção das peças. 

3.3.3.1 Reconhecimento da crítica 

 

                                                   
313 Ibidem, pg.303. 
314 Em El Barroco hispano-guarani, de autoria de Josefina Plá (1909-1999) a autora revela conflitos de 
interesses políticos entre governadores de províncias que levaram após a saída dos jesuítas daquele território, em 
1767, a destruição de vilas e igrejas das missões. CF. Biblioteca Virtual do Paraguay  
http://www.bvp.org.py/biblio_htm/pla3/indice.htm. Acesso em dezembro de 2008. 
315 Catálogo 6ª Bienal Internacional de São Paulo-Seção Paraguay. Fundação Bienal. São Paulo, 1961, 
pg.310. AH Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. 
316 Folha de São Paulo, 24 nov 1961, s/p e O Estado de São Paulo, 24 nov 1961, s/p. AHWS-Fundação Bienal 
de São Paulo. 

http://www.bvp.org.py/biblio_htm/pla3/indice.htm
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Apesar das dificuldades e da incompletude do acervo exibido, Lívio Abramo 

reconheceu a importância histórica dessa participação. Pela primeira vez a arte religiosa das 

antigas missões era deslocada do seu próprio local de produção para um espaço consagrado da 

arte internacional, a Bienal de São Paulo, oportunidade que foi conferida à tradição 

missioneira paraguaia, ao mesmo tempo, reconhecimento histórico e artístico. Essa foi a 

primeira bienal realizada após o Congresso extraordinário da Associação Internacional de 

Críticos de Arte, a AICA, realizada em Brasília, pouco antes de sua inauguração, em 1959, 

que contou com a coordenação de Mario Pedrosa, diretor da VI Bienal. 

Apesar de muito próximo a Mario Pedrosa, o crítico francês Pierre Restany, 

teceu vários comentários sobre vários aspectos da Bienal: criticou o sistema de representação 

nacional, a ausência de um público entendido em arte e de uma crítica despreparada para um 

evento dessa envergadura. Ignorou a sala especial destinada a Lívio Abramo e nada comentou 

sobre a mostra da arte barroca do Paraguai317. Felizmente, para seus organizadores, inúmeros 

outros críticos e a imprensa nacional em geral, mesmo não discordando completamente de 

Restany, receberam com bastante respeito e admiração a apresentação das produções das 

antigas missões do Paraguai. O crítico suíço e historiador de arte Gert Schiff, membro da 

AICA, declarou para o J.B.: 

 

Outra característica interessante da atual mostra são certas exposições 
de trabalhos do passado – como a dos afrescos iugoslavos, magnífica, 
e a do barroco paraguaio. Acho da maior importância que o artista 
contemporâneo integre, na sua consciência, os elementos do passado, 
para transformá-los. Na minha opinião, o artista de nossos dias deve 
ser, como no início do século XVII, um erudito318.  

                                                   
317 Pierre RESTANY, In Vera MARTINS. Restany faz o balanço da Bienal.[Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 
21 set 1961]. AHWS da Fundação Bienal de São Paulo. 
318 Gert SCHIFF. In: Vera MARTINS. Uma análise da Bienal pelo crítico Gert Schiff. Jornal do Brasil. Coluna 
de Artes. Rio de Janeiro. [22 set 1961], s/p. AHWS da Fundação Bienal de São Paulo. 
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 Quirino da Silva, do Diário de São Paulo, destacou em mais de uma edição, a 

contribuição valiosa da sala especial paraguaia.319 A segunda edição, de 24 de outubro de 

1961, traz em destaque a matéria sobre a arte religiosa, com publicação de inúmeras imagens: 

Entre as enfadonhas repetições acadêmicas modernas que nessa VI Bienal se encontram, 

formando infelizmente a maioria, o Barroco Paraguaio é como se fosse uma aragem a 

perfumar de incenso aquelas galerias320.   

A Gazeta de São Paulo, em matéria assinada pela redação, destina uma página 

inteira à sala especial de arte religiosa das missões publicando trechos significativos sobre o 

barroco, subscrito por Josefina Plá no catálogo da Bienal. O projeto gráfico da publicação tem 

uma clara intenção pedagógica, com espaços, destaque de imagens e textos cuidadosamente 

diagramados.321 A crítica carioca através de Vera Martins, no Jornal do Brasil,322 enaltece, 

em várias oportunidades, as qualidades das peças trazidas do Paraguai, comparando-as aos 

melhores artistas brasileiros.  

Várias outras matérias e notas se seguiram, na imprensa do Brasil e Paraguai 

durante o período de preparação, e, de exibição da mostra em São Paulo323. Notícias que 

davam conta do interesse em torno das palestras proferidas pelos organizadores324 sobre a 

mostra paraguaia ou sobre o destino das peças após o fim da Bienal: em uma dessas notas, 

publicada pela Folha de São Paulo é informado, sem detalhamento, que alguns objetos da 

                                                   
319 Quirino SILVA. Bienal de Arte. Diário de São Paulo, [21 de set; 21 de out e 24de out de1961]. AHWS/ 
Fundação Bienal de São Paulo. 
320 Quirino SILVA. Bienal de Arte. Diário de São Paulo, 24 de out de1961. AHWS/Fundação Bienal de São 
Paulo. 
321 O Barroco Paraguaio na VI Bienal de São Paulo. A Gazeta. São Paulo, 23 de dez de 1961. AHWS da 
Fundação Bienal de São Paulo. 
322 Vera MARTINS. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, [21 set de 1961]. AHWS da Fundação Bienal de São 
Paulo. 
323 La Tribuna, Assunção, 15 de mar de 1961, [23 jul 1961]; [Revista Habitat, n.66. SP, 1961]; Folha de São 
Paulo, 24 nov, 1961. SP; O Estado de São Paulo, [24 de Nov 1961], SP; [Diário de São Paulo, 21 de set], [24 
de set 1961], [5 nov 1961] SP; La Nación,17 set 1961; [Diário da Noite], [26 nov de 1961], entre outros. 
AHWS da Fundação Bienal de São Paulo. 
324 Ramiro  Domínguez  proferiu  em  23  de  novembro  uma  palestra  denominada  “O  Barroco  mestiço  das  missões  
do  Paraguai”  no  recinto  da  própria  Bienal.  Folha da Tarde [23/11/61]; [24 nov 1961]; O Estado de São Paulo 
(22/11/61); Correio Paulistano (22/11/61). AHWS da Fundação Bienal de São Paulo. 
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mostra do Paraguai deveriam ficar no Brasil onde seriam restauradas pelo IHGB – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Geográfico do Brasil325.  

 

 

Catálogo da mostra Esculturas de las antiguas misiones del Paraguay , de 1962, que no Brasil, 
no ano anterior foi exibida na 6ª Bienal com o nome Arte Religiosa das Antigas Missões do Paraguai.  

Arquivo particular. Assunção, jul 2007. 
 

 
Conforme documentação obtida posteriormente no Paraguai, pode-se concluir 

que todo o acervo da mostra foi, de fato, encaminhado para o IHGB, onde passou por um 

processo completo de higienização, sendo que treze peças, as mais danificadas, foram 

restauradas pelos técnicos do Instituto. De volta ao Paraguai um ano após a exibição em São 

Paulo, a mostra seria também apresentada ao público paraguaio, pela MCB. As peças 

restauradas e apresentadas ao público foram: Retrato de la Virgen (pintura), Coleção Museu 

Bogarin; Cabeza Del Buen Ladrón (escultura), Museu Bogarin; Padre Eterno (alto relevo em 

                                                   
325 Folha de São Paulo. Ilustrada. 22/3/62. A nota dizia que as peças ainda estavam no Ibirapuera (três meses 
após o término da Bienal). A notícia não revela nenhum indício que leve a confirmar o tipo de negociação 
ocorrida entre as partes. AHWS da Fundação Bienal de São Paulo. 
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madeira), Museu Etnológico; Cristo de La Paciência (escultura em madeira) da Igreja de 

Quyquyó, além de outras.326 

A repercussão desse trabalho valeria a Lívio Abramo a credibilidade necessária 

para que, ao mudar-se definitivamente para lá, no final do ano posterior, Lívio Abramo 

consolidasse no meio cultural paraguaio, uma posição de respeito e admiração. Para o artista, 

que já se inclinava para novas possibilidades culturais, o reconhecimento público e a vivência 

adquirida dessa experiência o levariam pouco mais adiante, já estabelecido em Assunção, a 

empreender, com outros intelectuais, a formação de uma frente em defesa da proteção, 

conservação e valorização do patrimônio histórico e artístico nacional. Iniciativa que também 

envolveu a participação dos dois países e que resultou na criação, em 1967, do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Paraguai. Tema que será desenvolvido, especificamente, 

no Capítulo 4, seção 4.4. 

 

3.3.3.2 Democracia e Arte 

 

A prática de reunir em um mesmo espaço, políticos e artistas, ou seja, 

patrocinadores, produtores e artistas, não era privilégio somente do Paraguai. Para a VI edição 

da Bienal, em 1961, Mario Pedrosa e Francisco Matarazzo Sobrinho, diretor e presidente, 

respectivamente daquele evento, recepcionaram o prefeito de São Paulo, Prestes Maia, o 

governador Carvalho Pinto, embaixadores e ministros de Estado, e, em especial, o presidente, 

Jango Goulart. Era a primeira vez que o presidente e o seu primeiro ministro Tancredo Neves 

vinham a São Paulo após a posse, ocorrida em setembro daquele ano, acontecimento que 

mobilizou a atenção de toda a imprensa brasileira. Na Bienal, após a entrega dos prêmios, 

                                                   
326 Catálogo da Mostra Esculturas de las antiguas missiones del Paraguay. Missão Cultural Brasileira, out. 
1962. Casa de la Independencia. Arquivo Particular. Assunção, 2007. 
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Goulart faz um histórico discurso, defendendo a democracia como preceito fundamental para 

o desenvolvimento da arte. 

 

A democracia traduz as formas mais belas da convivência humana, de 
que a Arte é superior expressão. Ambas exigem, para florescer, um 
mesmo clima de liberdade. E, para serem autênticas, não se podem 
desvincular da sua raiz comum a vida do povo [...] O político, assim 
como o artista, quando luta para preservar as conquistas democráticas 
e incorporar novos processos à vida social, estão sempre expressando 
os anseios que o povo, em sua inesgotável capacidade criadora, 
manifesta através de seus sonhos, e da sua vontade. Devemos ser, 
portanto, políticos e artistas intérpretes das emoções e das ideias que 
nascem e vivificam na comunidade327.  

 

Para Lívio Abramo, em especial, as presenças de ministros e embaixadores 

como San Tiago Dantas, das Relações Exteriores, e Lauro Escorel de Moraes, Chefe do 

Departamento de Cultura do MRE, sobre os quais já se mencionou anteriormente,328 bem 

como a presença da comitiva do Paraguai, configurou, ao que tudo indica, o terreno propício 

para as articulações que conduziriam o artista para aquele país, um ano após esse evento. O 

próprio Ramiro Dominguez declarou em entrevista a esta pesquisadora, que Darcy Ribeiro, 

presente nessa mesma bienal o convidara a conhecer o ministro da Educação de Jango 

Goulart, em Brasília. Visita que realizada alguns meses após esse evento, resultaria na 

proposta de criação do Setor de Artes Plásticas em Assunção e na ida de Lívio Abramo para 

lá, em 1962. 

Não é objeto dessa pesquisa o estudo específico dessa passagem da história das 

bienais, mas certamente a presença de Goulart, de seus ministros e embaixadores, de 

empresários ligados à cultura, de artistas e críticos de arte, registrou um momento singular, de 

conjunção de interesses políticos de fortes tendências democráticas. A começar pela decisão 

                                                   
327 [Diário Popular]. Goulart discursou inaugurando a Bienal. Redação. São Paulo, [2 de out 1961]. (s/pg.). 
AHWS da Fundação Bienal de São Paulo; Reformas de base para atender reclamos do povo [Ultima Hora]. Da 
redação. São Paulo, [2 de out 1961]. AHWS da Fundação Bienal de São Paulo. 
328 Verificar seção 3.2 Aproximações com o Paraguai. 
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da curadoria da Bienal, a cargo de Mario Pedrosa que, em pleno auge da guerra fria, 

apresentou produções dos países do leste europeu e da Rússia. Esse momento não teria 

continuidade, entretanto, nos períodos ulteriores da história do país que culminariam na 

instalação do governo militar de 1964. Basta lembrar o boicote dos artistas à 10ª edição da 

Bienal, em protesto à invasão da polícia militar no Museu de Arte Moderna, no Rio de 

Janeiro, de repercussões internacionais, situação bem oposta à registrada na edição 

mencionada de 1961329. 

A realização dessa bienal representou a transição da competência desse evento 

internacional, até então a cargo do Museu de Arte Moderna, desde a sua fundação, para uma 

instituição jurídica autônoma, a Fundação Bienal de São Paulo. Somente a partir da 7ª edição, 

em 1963, a Bienal de São Paulo se realizaria de forma desvinculada do MAM, embora 

mantivesse na presidência, até a 13ª edição de 1975, seu fundador, o empresário Francisco 

Matarazzo Sobrinho. Para a socióloga Rita Alves Oliveira, depois da tomada do poder pelos 

militares, quatro meses após a Bienal de 1963, a Fundação Bienal iniciaria outra etapa de sua 

existência. O regulamento seria alterado e novas classificações de arte vieram a substituir as 

categorias tradicionais. 

  

Financiada agora pelo poder público, a Bienal de São Paulo começava 
a entrar num longo período de decadência de seu prestígio 
internacional. A censura e os consequentes boicotes por parte de 
delegações estrangeiras esvaziavam paulatinamente a bienal330. 

 
 
  
                                                   
329 A invasão da polícia militar no Rio de Janeiro foi uma consequência direta do Ato Institucional no.5, baixado 
pelos militares em dezembro de 1968, que restringia as atividades políticas e limitava as liberdades artísticas. O 
Museu de Arte Moderna estava exibindo as obras de artistas brasileiros que seriam levadas à 6ª Bienal de Paris e 
que possuíam forte conotação política. Pierre Restany, crítico francês, assíduo frequentador das bienais de São 
Paulo, lidera o movimento de solidariedade aos artistas brasileiros nas comunidades artísticas internacionais. 
Alguns comissários retiraram seus artistas, recusando-se a participar. Mesmo sob protestos, a 10ª Bienal 
realizou-se. CF. Leonor AMARANTE. As Bienais de São Paulo de 1951 a 1987. São Paulo, 1989, pg.179-197. 
330 Rita Alves OLIVEIRA.. Bienal de São Paulo, Impacto na Cultura de São Paulo. Scielo Brasil. Disponível em 
http://ww.scielo.br e http://ww.coresprimarias.com.br, publicado em partes (Eds. 2,3,4,5 e 6), 2006. Acesso: 
abril/2010. 

http://ww.scielo.br/
http://ww.coresprimarias.com.br/
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CAPÍTULO 4 

Entretecendo Culturas 

 

[…]  por  los  caminos  de  la  Cultura  y  del  Arte   
se estrechen cada vez más los lazos de amistad y comprensión  

entre los pueblos del Paraguay y  del Brasil 331. 
 

 

 

 

Livio Abramo. Paraguay – Itauguá, 1970.xilogravura. 12.4x20.7cm. 
A gravura de Lívio Abramo (2006).  

                                                   
331 Lívio ABRAMO. Texto de apresentação da mostra de gravuras e artesania popular do Nordeste, em 
Assunção, set. 1966. In. Miguel Ángel FERNÁNDEZ. Arte y Artistas de Brasil y Paraguay. El Lector. 
Assunção, 1999, pg 30.  
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4.1 A herança do moderno paulista 

 

Em muitas de suas entrevistas, Lívio Abramo dizia que já havia acompanhado 

muitas transformações no mundo, pelo fato de ter nascido no início do século. Seu tempo de 

vida o   colocaria,   no   mínimo,   na   condição   de   “observador   participante”   de   grandes  

acontecimentos, para usar a expressão do historiador Eric Hobsbawm, em  Era dos Extremos 

332. O breve Século XX é definido pelo historiador como a era das grandes esperanças e 

grandes tragédias, construída em torno das guerras, das revoluções socialistas, das crises 

econômicas, do desmoronamento dos antigos impérios, do início e fim da Guerra Fria, e de 

tantos outros acontecimentos, que no Brasil, tiveram profundas repercussões333. 

São Paulo, nessa primeira metade do século, também foi palco de agitados 

acontecimentos políticos, tais como os movimentos de resistência contra a ditadura Vargas, de 

1930 a 1945, e o surgimento da frente anti-integralista; a Revolução Constitucionalista de 32, 

a Intentona Comunista, em 1935, e a instalação do Estado Novo, em 1937, com repercussões 

diretas em São Paulo.  

Como já foi mencionado, Lívio Abramo não só acompanhou, como também, 

em alguns momentos, participou ativamente em várias frentes de organização das esquerdas, 

tais como a criação de sindicatos de trabalhadores em São Paulo, das ações do Partido 

Comunista e depois do Partido Socialista, e, como ilustrador dos veículos de comunicação 

desses organismos334. Atividades estas que lhe valeram uma detenção pela Polícia Política de 

São Paulo em 1936.  

No campo artístico, a mesma longevidade reivindicada pelo artista para 

explicar seu lugar como testemunha de grandes acontecimentos, colocou-o próximo a 

                                                   
332 Eric HOBSBAWM. Era dos Extremos, o breve século XX. Cia das Letras. São Paulo, 1999. 
333 Alguns desses episódios já foram mencionados no primeiro capítulo desse trabalho, quando tratamos das 
mudanças ocorridas na América Latina no pós-guerra. 
334 CF. Amaral (2003). 
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momentos significativos da história da arte brasileira, particularmente em São Paulo, onde 

paralelo à movimentação política, teve lugar nessa mesma época, importantes realizações 

culturais, pós Semana de 22. São dessa época as iniciativas de fundação de associações e 

clubes de artistas, tais como a Sociedade Pró-arte Moderna (SPAM), em 1932, que reunia os 

artistas modernos da primeira geração e, no mesmo ano, o Clube dos Artistas Modernos 

(CAM), com Flávio de Carvalho à frente; o Grupo Santa Helena, formado por artistas 

imigrantes ou descendentes335; a Oficina de Arte ODA336, entidade criada a partir da 

associação de demais entidades artísticas; o Sindicato dos Artistas Plásticos, em 1937, 

desdobramento da Sociedade Paulista de Belas Artes, de 1921, e a criação dos salões anuais – 

o Salão de Outono, em 1930, o Salão de Maio, em 1937, e o Salão da Família Artística 

Paulista (FAP).  

No final dos anos 40, São Paulo vê surgir os primeiros museus filiados às 

concepções modernistas de museu vivo, com programas e espaços educativos definidos, tais 

como o Museu de Arte de São Paulo (MASP), em 1947, e o Museu de Arte Moderna (MAM), 

em 1948, instituição responsável pela realização das primeiras bienais internacionais de 

arte.337  

São dessa época, os registros das primeiras iniciativas voltadas para a arte 

educação em museus, estimuladas pelos propósitos da modernidade paulista de formar uma 

nova mentalidade cultural. A criação do Clube Infantil de Arte do MASP, coordenado por 

Suzana Rodrigues, representa, conforme sugere a pesquisadora Rita Bredariolli (2007, 

                                                   
335 O Grupo Santa Helena formou-se a partir dos anos 30 e reuniu imigrantes e filhos de imigrantes, muitos dos 
quais frequentavam o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Alguns possuíam outras atividades e direcionaram 
o aprendizado do Liceu para a pintura. Participaram do GSH: Volpi, Francisco Rebollo, Clóvis Graciano, Mario 
Zanini, Fulvio Penacchi, Aldo Bonadei,Humberto Rosa, Manoel Martins. 
336 A ODA, instituição criada na década de 30, pretendeu aglutinar todas as associações de artistas de São Paulo, 
como Grupo Santa Helena, OSIARTE e Sindicato dos Artistas Plásticos, e defender a absorção do trabalho dos 
artistas em várias frentes de trabalho na cidade, como decoradores de teatros, escultores, etc. Em 1939, Lívio 
Abramo teria sido o precursor da ideia de contratação dos artistas na decoração de edifícios públicos (Cf. 
AMARAL, 2003). 
337 CF. Amaral, 2003. 
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pg.177), a primeira iniciativa, em museus, a desenvolver  um programa de arte educação para 

um público infantil fixado entre 5 a 12 anos. 

O meio cultural presencia o surgimento nessas décadas, de publicações 

periódicas voltadas para a arte e cultura338, e nos jornais, os críticos passam a ter presença 

assídua nas colunas de artes plásticas e de literatura, tais como: Geraldo Ferraz, Luis Martins, 

Mario Pedrosa, Sergio Milliet, Lourival Gomes Machado, Osório César, José Geraldo Vieira, 

Roger Bastide, Maria Eugênia Franco, Ciro Mendes, Ibiapaba Martins339, e dos anos 20 ao 

anos 40, a significativa contribuição para a crítica de arte e literatura brasileiras, de Mario de 

Andrade, presente desde 1929 nos jornais de São Paulo.  

Para Lisbeth Rebollo (1992), o papel exercido pelos críticos, nesse momento, 

era o de divulgadores da produção artística da época para a sociedade paulista. A interação 

desses críticos com os artistas favoreceu, segundo a autora: 

  

[...] a consolidação do modernismo nas artes plásticas, pois é através 
desse processo interativo que nascem os salões de arte moderna e que, 
em parte, são geradas as bases para a criação de instituições 
veiculadoras de informação sobre a arte moderna (GONÇALVES:  
1992. XV). 
  

Os salões de arte e os clubes de artistas não eram somente meros espaços 

expositivos para a apresentação dos artistas brasileiros. Esses salões tiveram o mérito de 

apresentar as primeiras mostras do modernismo internacional e de exercer um papel de 

fomentadores das discussões entre grupos de artistas e críticos, dos temas mais candentes do 

                                                   
338 Revista Clima, de 1941 a 1944, ligada aos intelectuais da Universidade de São Paulo (Antonio Candido, 
Paulo Emilio, Lourival Gomes Machado, Ruy Coelho, Decio de Almeida Prado, e outros); Revista Anual do 
Salão de Maio, 1939, dirigida por Flávio de Carvalho com participação de Oswald de Andrade, Paulo Mendes 
de Almeida, Guilherme de Almeida, Luis Martins e outros; Revista Acadêmica, 1934-1935, com contribuições 
de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Caio Prado Junior, Rubem Braga; Bellas Artes, jornal mensal 
especializado em artes, dirigida por Quirino Campofiorito, de 1935 1940, no Rio de Janeiro; Revista 
Movimento, em 1935, com grande circulação das ideias políticas e culturais da época, pertencente ao Clube de 
Cultura Moderna, no Rio de Janeiro. (AMARAL, 2003, pg.55). Além das obras já citadas, começaram a circular 
a partir da década de 40/50 os cadernos especiais dos jornais: Letras e Artes, do Jornal A Manhã, no Rio de 
Janeiro, em 1946, e Suplemento Literário, do Jornal O Estado de São Paulo, a partir de 1956. 
339 Gonçalves, Lisbeth Rebollo. Sergio Milliet, Crítico de Arte. Ed. Perspectiva/Edusp, 1992. 
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processo de modernidade nas artes, impulsionado no Brasil desde a Semana de 22. Portanto, 

constituíram-se em espaços de reafirmação desses propósitos. Lívio Abramo participou do 

último Salão de Maio, em 1939, dirigido pelo arquiteto Flávio de Carvalho, ao lado dos 

artistas da primeira geração modernista, do Rio de Janeiro e de São Paulo, como Tarsila do 

Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Lasar Segall, bem como de artistas ligados ao Grupo 

Santo Helena, surgido a partir dos anos 30, tais como: Francisco Rebolo Gonsales e Fulvio 

Penacchi.  

Nessa mesma oportunidade foram também exibidas obras dos artistas do 

modernismo europeu e norte americano, como Alexander Calder, Yolanda Mohaly, Alberto 

Magnelli, Duja Gross, Joseph Albers, entre outros340. Sobre a importância dos Salões, a 

pesquisadora Ana Maria Hoffmann afirmou que o Salão de Maio de 1939 foi uma espécie de 

ante sala do que seria a futura Bienal. Foi instituída uma comissão composta por alguns 

artistas, que seguiu um critério de diversificação das correntes artísticas com presença no 

cenário nacional e internacional, justamente para provocar uma renovação da produção 

artística e da crítica. A pesquisadora assinalou que: 

 

[...] os Salões de Maio, em especial a última edição, inauguraram no 
contexto brasileiro, uma espécie de evento multidisciplinar, com 
intenção de discutir amplamente as artes plásticas e promover a 
confraternização entre o público, artistas e críticos341. 

 

Com a fundação dos museus e a expectativa da realização das bienais 

internacionais de arte de São Paulo, consolidou-se a tendência à internacionalização das 

exposições de arte no Brasil, e novas questões mobilizavam a crítica de arte e os artistas. Se a 

mostra de Käthe Kollwitz, em 1933, e, o discurso de Mario Pedrosa proferido e publicado 

pelo O Homem Livre, na mesma ocasião, foram marcos propulsores para as discussões sobre a 
                                                   
340 Ana Maria Pimenta HOFFMANN Crítica de Arte e Bienais: as contribuições de Geraldo Ferraz. Tese/ 
ECA/USP, 2007. 
341 HOFFMANN, pg.32-33. 
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função social da arte nos anos 30, a inauguração do MAM de São Paulo, em 1949, com a 

mostra Do Figurativismo ao Abstracionismo342, e um ano antes, o discurso de Di Cavalcanti, 

em defesa dos pressupostos do modernismo brasileiro, exerceram, ao que parece, semelhante 

importância para estimular a atualização das discussões na arte. 

A conferência de Di Cavalcanti intitulada Os mitos do Modernismo, proferida 

em 1948, no MASP, e publicada sob o título de Realismo e Abstracionismo, no mesmo ano na 

revista Fundamentos, desencadeia uma polêmica sobre as novas tendências da arte, agora 

centradas no confronto entre a abstração e o figurativismo343. Para Di Cavalcanti, com o 

surrealismo,   o   abstracionismo,   bem  como   com   “outros   cacoetes  metafísicos   do   anarquismo  

modernista”,  caminha-se numa rua estreita, só agradável para aqueles refinados que amam a 

podridão”344. O realismo defendido por Di Cavalcanti não se reduzia à simples reprodução do 

real, mas marcava na arte, a visão do artista sobre a realidade e o seu compromisso social.  

No campo da política cultural, o pensamento da elite paulista, após a fracassada 

Revolução de 1932, voltou-se para a defesa de investimentos nas áreas de educação e cultura. 

Como bem ressaltou Rita Bredariolli345, políticos liberais e intelectuais modernistas, movidos 

por   interesses   “parcialmente   comuns”   articulam-se para a criação da Escola Livre de 

Sociologia e Política de São Paulo (ELSP), em 1933, e, um ano mais tarde, para a fundação da 

Universidade de São Paulo.  

O projeto ideológico que estava na base dessas iniciativas, como reflete a 

autora, era a formação de uma elite dirigente, capacitada para exercer com competência e 

conhecimento da realidade social, cargos administrativos ou técnicos, e também, para exercer 

as funções de educadores na sociedade paulista. Havia, no entanto, segundo Bredariolli, 

                                                   
342 Com essa mostra o MAM SP abre oficialmente o museu ao público, estimulando a discussão da polêmica 
relação entre o figurativismo e o abstracionismo na arte.  Foi organizada pelo belga Léon Degand, mostra que foi 
seguida de debate sobre abstração no auditório da Biblioteca nacional, dirigida por Sergio Milliet, no mesmo 
ano. CF. HOFFMANN, 2007. 
343 CF. AMARAL, 2003, pg.232; HOFFMANN, 2007, pg.45. 
344 DI CAVALCANTI. APUD AMARAL, 2003, pg.233.  
345 CF. Rita BREDARIOLLI. Das lembranças de Suzana Rodrigues. Edufes. Vitória, 2007. 
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diferentes orientações pedagógicas entre as duas instituições. Enquanto a ELSP seguia uma 

orientação norte-americana, de estreita relação dos estudos sociológicos com a prática, a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo adotou o modelo 

acadêmico europeu, notadamente o francês, voltado para os estudos de todos os campos do 

saber. A autora menciona que: 

 

Apesar dessas divergências, ambas convergiram para objetivos 
comuns, encerrados no mesmo projeto de formação de jovens 
responsáveis pela constituição de uma sociedade ordenada, civilizada 
e moderna, e, acima de tudo, eficiente e produtiva, capaz de levar o 
Brasil, a partir do Estado paulista, rumo ao progresso econômico, 
social e também cultural, motivo que atraiu alguns modernistas para 
esse projeto político346. 

 

Alguns nomes como Julio de Mesquita  Filho,  Rubem Borba de Moraes, Paulo 

Duarte, Armando Sales de Oliveira e Sergio Milliet estiveram presentes, desde o início, à 

frente dessas instituições. Este último, além de ter sido um dos fundadores da ELSP, exerceu 

os cargos de diretor, docente e tesoureiro naquela instituição, e teve papel de destaque para a 

consolidação de uma política cultural em São Paulo. Sergio Milliet foi diretor de uma das 

divisões do Departamento de Cultura do Município de São Paulo, dirigido por Mario de 

Andrade, e, em 1945, foi responsável pela criação da Seção de Arte da Biblioteca Municipal, 

espaço destinado às mostras de arte e a realização de debates ou encontros entre os artistas 

(GONÇALVES, 1992).  

Todas essas funções, Milliet347 exerceria paralelamente a de crítico de arte no 

jornal O Estado de São Paulo. Por ter participado dos principais acontecimentos da história 

da arte, desde a Semana de 22 até a fundação do Museu de Arte de São Paulo, além da 

organização das bienais internacionais, Sergio Milliet é considerado por Antonio Candido de 
                                                   
346 BREDARIOLLI, 2007, pg.26. 
347 Dos anos 30 até pouco tempo antes de morrer, em1966, Sergio Milliet manteve sistematicamente uma coluna 
de crítica de arte no jornal O Estado de São Paulo. Em 1940, iniciou a publicação de Diário Crítico, coletâneas 
com suas críticas e ensaios, em 10 volumes, reeditadas em 1981 pela Martins Fontes. (GONÇALVES, 1992).  
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“homem   ponte”   (GONÇALVES,   2005,   pg.18)   uma   vez   que   teve   uma   presença   intelectual  

marcante do percurso da arte moderna até a transição para o contemporâneo. 

A proximidade de Lívio Abramo com os principais protagonistas de muitos 

desses eventos, a circulação como artista nos salões e associações da categoria, assim como o 

fato de ter exercido por longo período, a função de diretor do MAM de São Paulo, e a de 

jornalista, aproximadamente 30 anos, no Diário da Noite348, foram, por certo, elementos 

facilitadores para que Lívio se envolvesse diretamente nesses eventos ou permanecesse bem 

próximo a eles.  

Muitas dessas passagens nas quais o artista esteve presente, foram 

mencionadas nesse trabalho, restando, entretanto, muito ainda a ser investigado como, por 

exemplo, a sua convivência com os artistas do Rio de Janeiro, de 1948 a 1950, enquanto lá 

viveu, e que teria inspirado a produção de algumas de suas principais séries de gravuras, tais 

como Rio e Festa, ou ainda,  a sua permanência de dois anos na Europa, de 1951 a 1953. 

Como esclarecemos, restringimo-nos aos principais acontecimentos que podem contribuir 

para o entendimento do cenário, dentro do qual foi tecida a trajetória do artista Lívio Abramo.  

Quando a artista Fabíola Adam afirma que Lívio chegou ao Paraguai um 

homem completo, um artista consagrado349, ela não está fazendo uso de uma concepção 

determinista em relação às novas possibilidades de aprendizado do artista. Está se referindo, 

muito provavelmente, a essa herança cultural e artística forjada na experiência do artista, a 

partir desse campo cultural específico, esse espaço de interação entre intelectuais, artistas e 

forças políticas da São Paulo dos anos 30 até final dos 50.  

                                                   
348 O Diário da Noite, onde também trabalharam Geraldo Ferraz e Mario Pedrosa, pertencia aos Diários 
Associados, um dos mais poderosos conglomerados da comunicação do Brasil, dos anos 30 aos 60. Tinha como 
presidente e editorialista assíduo, o empresário e político Francisco de Assis Chateaubriand, fundador do Museu 
de Arte de São Paulo, em 1947. Em 1955, quando senador pelo PSD, Chateaubriand esteve em Assunção como 
representante do governo de transição de Café Filho (Arquivo do Estado de São Paulo). 
349 Entrevista de Fabíola Adam à pesquisadora. Assunção, jul 2007. Doc. E/1607. 
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Em suas reflexões sobre a arte, a crítica Mariza Bertoli350 assegura que ao 

analisar o objeto artístico, não se pode isolá-lo de seu campo de produção cultural, ou seja, 

dentro das relações de forças diversas que incidem sobre o próprio objeto e que lhe conferem 

determinados valores. Deve-se compreender que tanto o artista, ao criar o objeto, ou o 

receptor, ao tentar interpretar o mesmo objeto,  possuem uma autonomia relativa pois 

carregam  uma  certa  herança  de  valores  e  significações,  um  “reservatório  de  modelos”,  como  

Bertoli menciona, que aflora de forma consciente ou não. Para ela, nenhum olhar é inocente: 

“Nascemos na cultura,   na   língua”351,   e   todo   olhar   é   um   “olhar cultural sobre coisas 

nominadas, postas por práticas sociais marcadas  por  vivências  individuais”.352 

Embora essas reflexões tenham como centro a obra de arte em suas várias 

relações, podem certamente nos ajudar na compreensão da obra cultural que  Lívio Abramo 

desenvolveu no Paraguai, pois sua atuação é resultado da interação e comprometimento com o 

meio cultural, e, sobretudo da sua formação artística e cultural desde o Brasil.   

 

4.2 Oficinas de arte: educação pela arte 

 

O trabalho de Lívio à frente do Setor de Artes Visuais centrou-se na cidade de 

Assunção, mas em várias oportunidades, a Missão Cultural Brasileira (MCB) realizou 

jornadas culturais em algumas cidades pelo Interior do país, como Encarnación, Concepción 

e Villa Rica, levando exposições e conferencistas ligados ao trabalho em Assunção, para 

difundir as práticas artísticas do MCB e incentivar novas frentes de interesse cultural.   

Em 1968, na cidade de Encarnación, a MCB realizou um trabalho junto ao 

Centro Regional de Educação, levando para lá mostras de gravuras de Lívio Abramo e Jacinto 

                                                   
350 Crítica de arte latino americana, secretária da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, seção São Paulo. 
CF. Mariza BERTOLI. O mítico e político na arte do cone sul. Dissertação de mestrado. Programa de Pós 
Graduação em Integração da América Latinas. Universidade de São Paulo, 1993. São Paulo. 
351 Idem. 
352 Idem. 
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Rivera, artista paraguaio, além de uma programação que contava com oficinas de gravura, 

projeções de filmes, trabalhos dos alunos da Escolinha de Arte de Assunção, conferências 

literárias e de outros interesses. Na abertura da programação, o chefe da MCB da época, José 

Neistein353 expressa os propósitos da Missão Cultural de apresentar, naquela jornada cultural, 

um trabalho resultante da interação entre intelectuais e artistas, paraguaios e brasileiros, para 

promover o diálogo, a reflexão e o interesse em várias áreas do conhecimento. Neisten afirma 

que: 

 

En la certeza de que los pueblos americanos tienen un destino común 
y convencidos de que, conservadas las particularidades, la inteligencia 
paraguaya y brasileña son particularmente sensibles y afinadas a 
determinados problemas que los aproximan y unen, nos sentimos 
felices de poder establecer en Encarnación este foro de cultura, que 
nos gustaría tuviese continuidad. Así, en estos días de intensa 
convivencia, esperamos que, por intermedio de la filosofía, de la 
psicología, de la literatura, del cine, de las artes plásticas y de la 
música nos veamos estimulados a conocer mejor y con mayor 
profundidad nuestras realidades354. 

 

Em Concepción, durante uma nova jornada cultural, Neistein reitera os 

propósitos da Missão e deixa subentendido que Brasil e Paraguai atravessavam momentos 

políticos semelhantes quando reafirma: 

 
[...] lo fundamental en esos días de convivencia es el dialogo y la 
oportunidad de profundizar el mutuo conocimiento, a partir de áreas 
de estudio y de problemas específicos, que a nosotros brasileños y 
paraguayos, nos hablan más de cerca en virtud de nuestras realidades. 
[...] Así, las conferencias de Filosofía de la Educación, Pedagogía, 
Didáctica, Artes y Literatura, deberán ser considerados como punto 
[...] de encuentro para el examen de [...] esas  disciplinas y su 
importancia en el contexto de la realidad educacional de nuestros 
países355.  

 

                                                   
353 José NEISTEIN. Actividades de La Misión Cultural Brasileña en Encarnación. Catálogo. Encarnación, 20 a 
25 maio de 1968. Arquivo particular. Assunção, 2007.pg 2. 
354 Idem, pg.3 
355  Jornada de La Misión Cultural Brasileña en Concepción. Concepción, 6 a 9 de novembro de 1968. Arquivo 
particular. Assunção, 2008.pg 2. 
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1/2 Capas dos catálogos contendo as programações das Jornadas Culturais no Interior do Paraguai.  
Acervo particular. Assunção. 

 

Fica evidenciada com essas palavras, a iniciativa da MCB de estender núcleos 

de cultura a certa distância do centro de Assunção. Foi numa dessas jornadas, durante uma 

oficina de gravura, realizada em Villa Rica, que Fabíola Adam conheceu Lívio Abramo, mas 

só a partir de 1983, tornou-se sua aluna no taller de Assunção, durante os últimos nove anos 

de vida do artista.  Com Ramiro Dominguez, Fabíola desenvolveu em Villa Rica atividades no 

Taller Mitaí356, uma escolinha de arte, fundada dentro dos mesmos princípios da Escolinha de 

Arte da MCB, uma espécie de filial independente. Em 1966, a artista foi beneficiada com uma 

bolsa de estudos concedida pelo Itamaraty para fazer um curso intensivo de arte educação no 

Rio de Janeiro, na Escolinha de Arte fundada por Augusto Rodrigues. A Fabíola relembra 

que: 

 

                                                   
356 Mitaí no idioma guarani significa garoto. A oficina era destinada a crianças e adolescentes.(Fabíola 
Adam:2007) 
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Depois do estágio no Rio, voltei para trabalhar com Ramiro 
Dominguez no Taller Mitaí. Nesse momento, a Escolinha de Arte 
estava em expansão como um novo sistema educativo, implantando 
um novo método de aprendizado que não era focado em aprender arte, 
mas por meio da prática artística desenvolver a personalidade de 
crianças e adolescentes357. 
 

 

 

Exposição dos alunos da escolinha de Arte, em 1964. Olga Blinder, segunda da dir.p/esq. 
Arquivo da Escolinha de Arte. Assunção. 

 

É importante ressaltar que a criação da Escolinha de Arte da Missão Cultural 

Brasileira, em Assunção, originou-se a partir do contato com o artista-educador brasileiro 

Augusto Rodrigues, em 1959, e o meio cultural paraguaio. Semelhante ao que ocorrera com o 

Taller de Grabado, fundado dois anos antes, a Escolinha de Arte reuniu em torno de sua 

fundação, a mesma frente de artistas comprometidos com a renovação da arte em Assunção, 

tais como: Maria Adela Solano Lópes, Lotte Shultz, Olga Blinder, entre outros. Em torno 

dessa frente reuniram-se demais educadores para a implantação de um duradouro projeto 

educativo, que vigorou por cerca de 50 anos e chegou a atender centenas de crianças e 

adolescentes358.  

                                                   
357 Entrevista de Fabíola Adam concedida à pesquisadora. Assunção, jul 2007.  
358 A última vez que estive no Paraguai, em outubro de 2009, pude presenciar a última mostra dos trabalhos das 
crianças da Escolinha de Arte e a melancólica reunião de encerramento desse projeto educativo. Na verdade, 
esse programa já havia praticamente acabado depois da morte de Lívio Abramo, em 1992, tal como o projeto 
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O projeto de instituição de núcleos infantis para o ensino da arte foi criado 

inicialmente no Rio de Janeiro (1948), pelo artista Augusto Rodrigues, que juntamente com 

demais artistas e educadores, expandiu esse modelo de educação para 36 núcleos por todo o 

Brasil. O programa educativo das escolinhas de arte tinha como finalidade valorizar a 

expressividade da criança e a sua capacidade criativa em substituição aos velhos modelos 

pedagógicos de reprodução automática dos valores da sociedade. Seus preceitos fundamentais 

foram   inspirados   nas   reflexões   do   crítico   de   arte   inglês  Herbert   Read,   para   quem   a   “ livre 

expressão pela arte”,   exercida   com   liberdade,   porém,   com   orientação,   teria   como   objetivo  

final o desenvolvimento integral das crianças, e não necessariamente a sua formação artística. 

Para a educadora Ana Mae Barbosa, as primeiras tentativas de cursos 

especializados em arte no Brasil remontam o início dos anos 30, em São Paulo, com 

Theodoro Braga à frente da Escola Brasileira de Arte. Anita Malfatti e Mario de Andrade, ao 

tempo em que este ocupou o cargo de Diretor do Departamento Cultural de São Paulo, 

também  teriam se preocupado com o ensino da arte. São dessa época, segundo Ana Mae, os 

estudos e pesquisas da autoria de Mario de Andrade sobre a produção pictórica de crianças359.  

Em seu livro sobre Anita Malfatti, a pesquisadora Marta Rossetti Batista 

confirma a informação. Para ela, Anita Malfatti teria sido pioneira na aplicação do ensino 

livre de arte para crianças, ministrando aulas em vários colégios paulistanos e mantendo, em 

sua própria casa, um grupo de alunos praticando arte360.  

Só depois de terminado o período denominado de Estado Novo (1937 a 1945), 

consequência do golpe político de Getúlio Vargas, as iniciativas de ensino de arte infantil 
                                                                                                                                                               
originário de ocupação democrática do espaço público nos tempos da  MCB. Após 1992, a Escolinha desligou-se 
do Centro de Estudos Brasileiros e passou sua gestão à iniciativa privada. (Nota da pesquisadora).  
359 CF. Ana Mae BARBOSA. (org). Ensino da Arte: Memória e História. Perspectiva. São Paulo, 2008. Para 
Barbosa (2008), Anísio Teixeira teria tido um papel fundamental na  implantação de uma nova mentalidade no 
ensino da arte no Brasil. Teixeira havia sido aluno de John Dewey no Teachers College da Columbia University, 
cujas ideias, reelaboradas no Brasil, deram início ao processo de modernização no ensino da arte. Livros da 
autora sobre arte-educação: John Dewey e o Ensino da Arte no Brasil; Arte/Educação no Brasil: das origens 
ao Modernismo; A imagem do ensino da arte; Teoria e Prática da Educação Artística e Tópicos Utópicos.  
360 CF. Marta Batista ROSSETTI, Marta Batista. Anita Malfatti, no tempo e no espaço. Editora 34/Edusp, 
2006. Pg. 372. 
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voltaram a ser implantadas nos colégios. Nos anos 50 e 60, no Rio de Janeiro, a iniciativa de 

Augusto Rodrigues, enriquecida com as contribuições de artistas como Alcides da Rocha 

Miranda e Clóvis Graciano, e de educadores de renome como Anísio Teixeira, um dos 

precursores do movimento da Escola Nova no Brasil, além das educadoras Helena Antipoff e 

Noêmia Varela, se transformaria em um modelo inovador para o currículo das escolas de 

ensino do país. (BARBOSA, 2008) 

É importante voltar ao registro da experiência do Clube Infantil de Arte no 

Museu de Arte de São Paulo, que adotou igualmente para os programas de arte educação os 

conceitos   de  Herbert   Read   de   “livre   expressão”   para   as   atividades   de   interação   realizadas.  

Suzana Rodrigues desenvolveu atividades plásticas e cenográficas priorizando as produções 

coletivas como formato das atividades pedagógicas361.  

No Paraguai, a artista Olga Blinder coordenou a implantação do projeto da 

Escolinha de Arte e, em 1961, depois de um breve exílio na Argentina362 retornou à Assunção 

para dirigir os trabalhos até o ano de 1976. Blinder manteve um contato estreito com os 

educadores de arte no Brasil, tendo participado de encontros no Rio de Janeiro, organizados 

por Rodrigues e Varela.  

A nova proposta educativa recebeu aceitação imediata não somente do público 

infantil, assim como de docentes que queriam aprender o novo método de ensino, e de 

interessados, em geral, que desejavam unicamente exercitar uma prática artística. Essa 

procura trouxe como consequência à formação de três novos talleres ligados à Missão 

Cultural Brasileria: para crianças e adolescentes, para adultos em geral e um terceiro para 

docentes.  

 

                                                   
361 Rita BREDARIOLLI. A liberdade como Método,  um  projeto  moderno  em  ação  “pioneira”  de  ensino da arte 
no Museu de Arte de São Paulo. In Ana Mae BARBOSA (org) Ensino da Arte: Memória e História. 
Perspectiva, 2008, pg.197. 
362 Segundo declarações da própria Olga, problemas políticos envolvendo a filha, obrigaram-nas a deixarem o 
Paraguai em 1960 (GOOSSEN, 2004, pg.222). 
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Exposição dos trabalhos da mostra em comemoração aos 10 anos da Escolinha de Arte. 
Lívio Abramo e Olga Blinder, 2ª sentada, da esq. p/dir. 

Arquivo da Escolinha de Arte. Assunção, 1969. 
 

 

Após chegar ao Paraguai, Lívio assume a coordenação geral de todos os 

talleres de arte e sua visão sobre o ensino de arte, desde o Brasil, corrobora os princípios 

originários da Escolinha. Na exposição realizada em comemoração aos 10 anos da Escolinha 

(foto acima), a apresentação do catálogo sintetiza os fundamentos desse programa educativo e 

revela o seu sentido social: 

 

Porque creemos en ellos (nas crianças)363alentamos el desarrollo de su 
capacidad creadora, don que todo ser humano posee y no siempre 
utiliza; y respetamos su libertad de expresión, instrumento de 
comunicación para hacer llegar a los demás los resultados de su 
creatividad […]  Porque son estos niños y otros como ellos los que en 
el año 2000 tendrán en su manos, el destino de nuestro país, de 
nuestro   continente   […]   tenemos   el   deber   de   prepararlos   para   esa  
difícil tarea, y lo único que podemos darles es nuestra comprensión y 
apoyo para que sean capaces en el momento preciso, de sentir, de 
decidir, de crear. Y eso solo se logra en una educación integral 
centrada en el niño e el crecimiento de sus potencias creativas364. 

 

                                                   
363 Grifo nosso. 
364 Catálogo da mostra dos trabalhos da escolinha de Arte.Arquivo da Escolinha de Arte, em 1969. Assunção.s/p. 
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Nessa ocasião, o crítico paraguaio Oscar Trinidad365, afirmou que o novo 

método de ensino, no início de sua implantação, teria provocado estranheza e certo 

desapontamento por parte de alguns pais, que cultivavam uma expectativa talvez mais 

tradicional de ensino da arte para seus filhos. Trinidad afirmou que a Escolinha nada tinha a 

ver com os sistemas rígidos de ensino, nem com os modelos clássicos do ensino da pintura. 

Trinidad afirma que: Se pudieran sintetizarse sus normas ellas se reducirían a una: la 

libertad. Libertad de crear y expresarse a través de formas y colores sin adecuarse a criterios 

adultos convencionales366. 

No ano seguinte, Trinidad reafirmou por meio da sua coluna de arte, a 

importância de tal projeto educativo para a formação do meio cultural. Ele diz que:  

 
[…]  hoy  es  posible  asegurar  no  solo  que  la  semilla  ha  prendido  entre  
aquellos que iniciaron sus primeros garabatos con esta entidad, sino 
que ha fructificado el ejemplo haciendo que otras entidades asimilaran 
esta nueva posibilidad creativa dando a esos pequeños desconocidos 
los niños una nueva fuente de goce espiritual difícilmente igualable367. 

 

Transcorridos cerca de 30 anos à frente dos talleres de arte, Lívio Abramo faz 

uma retrospectiva de seu trabalho, reafirmando os fundamentos do ensino da arte como 

processo de transformação do homem na sociedade. O texto intitulado De la libre expresion 

por el arte, una experiencia y sus resultados368 escrito para um catálogo em 1990, é um 

testemunho público, talvez seu único manifesto, pois ao mesmo tempo é uma reafirmação de 

seus preceitos sociais na arte e uma declaração de confiança em um futuro de novas e 

promissoras transformações no Paraguai, finalmente liberto de tantos anos de repressão369. 

                                                   
365 Oscar Trinidad, crítico paraguaio. Artigo s/t. Diário ABC Color, coluna EL Ojo de la Crítica. Assunção, 16 
set 1969 APUD GOOSSEN, 2004, pg.226. 
366 Id. APUD GOOSSEN, pg.226. 
367 Id. APUD. GOOSSEN,pg.227. 
368 Lívio ABRAMO. De la libre expresión por el arte, una experiencia y sus resultados. Catálogo da mostra. 
Assunção, dez 1990. Acervo da Escolinha de Arte. 
369 O texto é escrito em 1990, um ano após a deposição do general Stroessner do poder, que esteve à frente do 
governo militar 35 longos anos. 
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Inicialmente, Lívio procede a uma revisão histórica sobre a origem da 

aplicação de uma metodologia moderna e humanista na educação, com o surgimento da 

Escolinha de Arte no Paraguai, cujos princípios baseados na livre expressão pela arte, no 

respeito ao processo individual de criação de cada criança, teria estendido a sua influência às 

instituições de ensino do país. O artista ressalta o papel do núcleo fundador da escolinha370, a 

importância de Augusto Rodrigues e a adoção do mesmo método nas demais oficinas de arte 

do CEB. 

 

Esta nueva filosofía educativa y su praxis, es la que, desde hace 31 
años   se   viene   desarrollando   en   la   “Escolinha   de   Arte”   y   hoy   como  
ayer podemos decir que, no obstante las inevitables imperfecciones 
del humano hacer, los resultados de esta nueva filosofía educativa son 
muy indiscutiblemente positivos, al punto que otras instituciones del 
país se han inclinado con mayor o menor fortuna a adoptar dos 
principios de la libre expresión por el arte371. 

 

Na segunda parte do texto, denominada Una experiencia y sus resultados, o 

artista-maestro apresenta os trabalhos dos alunos como exercícios no campo da expressão 

plástica372 e não necessariamente como obra de arte, relatando como o método da livre 

expressão pela arte, utilizado com alunos jovens e adultos do Taller de Línea y Color, trouxe 

como resultado originalidade e expressividade individual: 

 

[...] la mayoría estaba compuesta de jóvenes estudiantes (con mayoría 
femenina, é claro) de secundaria y hasta universitarios y los demás 
eran todos gente todavía joven y con cierta experiencia artística que 
respondieron con excelente disposición a la experiencia. Después de 
un período de unos tres meses durante los cuales los alumnos se 
“liberaron”  de  ciertos  preconceptos   formales,  estéticos  y  artísticos  ya  
perimidos,  los alumnos se ejercitaron en la comprensión y empleo de 
la línea y de los colores como elementos plásticos con características 
propias de su naturaleza, llegados a ese punto, un día les anuncié que 
tenían plena libertad de hacer lo que quisieses […]  con total facultad 

                                                   
370 Fundadores: Olga Blinder, Maria Adela Solano Lopes, Maria Adela Morimón de Uriarte e Lotte Schulz. 
371 Ibid. pg 1. 
372 Ibid.pg.2. 
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de usar la línea y los colores como les dio la gana. Por eso, estos 
ejercicios son el fruto de un espirito de plena libertad creativa y de 
expresión enteramente individual.373 

 
É nesse momento que Lívio Abramo reafirma sua convicção de que cabe ao 

aluno a descoberta gradual das possibilidades oferecidas pela técnica no desenho e pintura: 

 

En nuestros cursos no impartimos ninguna especie de normas: en lo 
que dice respecto a las técnicas de diseño, pintura o de color; esa es 
una tarea que dejamos al propio alumno el forjarlas poco a poco, de 
acuerdo a su sensibilidad y necesidades inmediatas de expresión. Por 
eso no enseñamos a dibujar ni a pintar. (grifo do autor) 
 

Com a gravura e a cerâmica, entretanto, Lívio Abramo defende a  necessidade 

de um aprendizado básico que implica o conhecimento das ferramentas e suas 

potencialidades, o uso dos materiais  no processo de gravação, o processo de fixação dos 

registros e das técnicas de impressão. De posse desses conhecimentos, a etapa seguinte seria 

semelhante a da pintura ou a do desenho, ou seja, a experimentação individual, a busca do 

próprio caminho expressivo. Para Lívio, nem todo trabalho expressivo resulta em um trabalho 

artístico, mas todas as pessoas, sem distinção, dentro do processo de educação pela arte 

podem chegar a bons resultados plásticos. 

 

Estamos convencidos de que hacer arte es, claro, algo posible a 
algunos pocos naturalmente dotados pero todos – y tenemos el 
ejemplo secular de la educación por el arte en varias culturas 
orientales – tienen la posibilidad de expresarse con finura e buen gusto 
a través de un proceso de liberación de arquetipos convencionales ya 
perimidos y que es posible a cualquier persona mediana. No 
“enseñar”,   en   arte.   “Descubrir”   e   incitar   a   una   manifestación   – con 
formas, colores, líneas o lo que sea- lo más directa y auténticamente 
posible, sea lo que fuera. Esa ha sido la intención de la experiencia 
llevada a cabo en este curso según los principios de la educación por 
la libre expresión el arte y cuyos resultados tenemos el tranquilo y 
consciente placer de presentar a la consideración del espectador 
(ABRAMO, 1990, pg 3). 

                                                   
373 Ibid.pg.3. 
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Ao final do documento, Lívio Abramo reafirma sua confiança no método 

empregado durante cerca de 30 anos nas oficinas de arte, de 1959 até 1990, e o seu desejo de 

que para o processo de reformas sociais, que naquele momento estaria em curso no Paraguai, 

fossem chamadas a colaborar as instituições que haviam incorporado aos seus programas 

educativos o método de ensino da arte, de resultados comprovados. 

 

[...] creemos que en el momento en que se discute la reforma 
educacional en el Paraguay y tomando como pretexto (que 
consideramos plenamente justificado) los resultados evidentes a todos 
de la innegable eficacia de los principios de la libre expresión por el 
arte, eficacia corroborada por más de 30 años de experiencia, así como 
de la impostergable necesidad de proporcionar a los niños y jóvenes 
de esta Nación una educación más acorde con las exigencias del 
mundo contemporáneo, no nos parece exagerado sugerir que las 
instituciones que han aplicado exitosamente este nuevo espirito de 
libertad artístico-educativa sean llamadas a colaborar en esa magna 
tarea de dar, finalmente, al pueblo paraguayo nuevos parámetros en el 
sentido de una formación humanística del hombre nativo de esta tierra 
(ABRAMO, 1990, pg.4). 

 

Em 1958, o crítico Ferreira Gullar publica em sua coluna no Suplemento 

Dominical do Jornal do Brasil374, um depoimento da gravadora Fayga Ostrower sobre a 

retrospectiva realizada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, das obras de Lívio 

Abramo.375 Fayga faz uma análise dos trabalhos do artista, em seus vários momentos, 

surpreendendo-se  ao  “rever”  algumas  de  suas  produções,  releitura que só era possível diante 

das vantagens oferecidas por uma retrospectiva. Só assim, considerava a artista, o observador 

é levado a olhar para trás e descobrir a lógica que transforma os acontecimentos dispersos em 

cadeia inevitável376 (grifo da artista). 

                                                   
374 O depoimento de Fayga Ostrower estava inserido na série de edições publicadas no JB, decorrentes dos 
debates promovidos por Ferreira Gullar com os gravadores brasileiros. Intitulado Homenagem a Lívio Abramo, o 
depoimento foi publicado em 23 de março de 1958. Rio de Janeiro, pg.6. 
375 A artista se refere a mostra Lívio Abramo: Gravura, Desenho e Guache. Retrospectiva no MAM do Rio de 
Janeiro, em 1957. 
376 CF. OSTROWER APUD GULLAR, 1957/1958. JB, Rio de Janeiro, pg.43. 
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Essa passagem é ilustrativa para revermos, não a obra gráfica de Lívio 

Abramo, como fez Ostrower, mas alguns depoimentos do artista, em três ocasiões especiais, 

sobre a importância do ensino da arte. A primeira delas, em 1957/58, durante a série de 

entrevistas organizadas por Ferreira Goulart publicada no Suplemento Dominical do Jornal do 

Brasil, com o título Debate sobre a gravura.377 A segunda ocasião, em 1987, durante os 

debates promovidos pela Oficina de Gravura do Sesc da Tijuca, no Rio de Janeiro, reunidos 

em uma publicação especial intitulada Gravura Brasileira Hoje.378 E a terceira oportunidade, 

refere-se ao texto escrito por Lívio Abramo, em 1990, De la libre expresion por el arte, una 

experiencia y sus resultado, sobre o qual mencionamos nos parágrafos anteriores.  Nessas três 

ocasiões identifica-se um pensamento condutor à respeito do ensino da arte, que perpassa, 

todos esses momentos, numa demonstração de coerência e solidez em seus preceitos como 

educador de arte. Identificamos ao menos dois eixos que parecem ser essenciais para Lívio: o 

primeiro, a defesa do ensino das noções básicas para o exercício da arte como uma 

necessidade fundamentada no pressuposto de que a capacidade de concepção caminha ao lado 

da capacidade técnica, e o segundo eixo é o uso de uma metodologia de acompanhamento aos 

alunos, que os permita  exercitar com liberdade suas próprias experimentações.  

No depoimento à Oficina de Gravura do Sesc, da Tijuca,  publicado 

posteriormente no livro Gravura Brasileira Hoje379, Lívio responde afirmativamente às 

questões sobre a importância do ensino das técnicas utilizadas pela gravura, muito embora 

acredite que não se possa ensinar ninguém a ser artista: 

 

[...] Arte é aquela sensibilidade que cada um tem dentro de si que, 
encontrando a ocasião e os meios favoráveis, se realiza [...] Uma 

                                                   
377 Já mencionado no Capítulo 3, seção 3.3.2. 
378  Heloísa Pires FERREIRA; Maria Luisa Luz TAVORA. (orgs). Gravura Brasileira Hoje.  Depoimentos 
para a Oficina de Gravura Sesc da Tijuca. 1997. Participaram desses encontros os artistas: Anna Bella Geiger, 
Emanoel Araújo, Fayga Ostrower, Frans Krajcberg, Heloísa Pires Ferreira, Lotus Lobo, Roberto Magalhães, 
Rossini Perez e Lívio Abramo. 
379 FERREIRA; TAVORA.(orgs),1997. 
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pessoa pode aprender excelentemente técnica, fazer lindas coisas e no 
entanto nunca ser artista [...] Não, não acredito que se ensine arte380. 

 

                    E sobre o ensino das técnicas para o exercício da gravura completa: 

 

Isso encurta o tempo de aprendizagem. Levei vinte anos para aprender 
a gravura, por mim mesmo. Não tinha ninguém que dissesse nada. De 
maneira que, em vez da gente perder vinte anos aprendendo, pode-se 
encurtar isso para três, quatro anos. É verdade que a gente aprende a 
vida inteira [...]381. 
 

Na mesma oportunidade, Lívio relata a metodologia aplicada nas oficinas de 

arte em Assunção e aproveita para criticar algumas experiências de ensino da arte no Brasil, 

de utilização mecânica de métodos e concepções de arte. 

 

[...] o método que aplico no Paraguai está baseado nas condições 
daquele país e não serviria aqui no Brasil [...] É como a Escolinha de 
Arte: uma escolinha de arte no Rio de Janeiro não pode funcionar 
como uma escolinha de arte que você faz na Bahia ou no Amazonas. 
Cada uma tem que estar adequada aos interesses da criançada do 
lugar, porque senão não adianta você ter Piaget na cabeça, não vai dar 
certo. Como não deu certo na escolinha de Arte de Salvador [...] Eles 
conheciam todas as teorias do mundo. Chegaram lá e fracassaram: a 
criançada não se interessava [...] Acho que o método de ensino tem 
que ser adequado às possibilidades econômicas, materiais e, 
principalmente, culturais de cada ambiente382. 

 

A questão do ensino da arte foi um dos pontos polêmicos durante o debate 

organizado por Ferreira Gullar, em 1958, e já naquela ocasião, o gravador posicionou-se a 

favor.  

Para Lívio, mesmo que o artista aprenda todas as possibilidades oferecidas pela 

técnica, ele deve procurar o seu próprio caminho. Uma iniciação inteligente, mas com uma 

orientação que valorize a experimentação de cada um, não inibe, segundo Abramo, a 
                                                   
380 Idem, pg 87. 
381 Idem, pg 87. 
382  Idem, pg.89. 
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espontaneidade do artista [...] que através dessas pesquisas [...] acabará por selecionar a sua 

própria linguagem expressiva383. 

 

4.3 Mostras e Crítica de arte como resgate da história, 
      valorização da cultura e aproximações artísticas 
 

Lívio Abramo teve uma posição privilegiada no meio cultural paraguaio, uma 

vez que convergia em torno do seu papel, como coordenador do Setor de Artes Visuais da 

MCB, a maior parte das atividades culturais realizadas na cidade de Assunção, durante o 

tempo em que lá permaneceu.  

Até os anos 50, o Brasil era o único país que mantinha um centro cultural ativo 

em Assunção, conforme declarou Miguel Ángel Fernández. Somente a partir do final da 

década seguinte e início dos anos 70 foram fundados novos núcleos, tais como o Centro 

Cultural Juan de Salazar, da Embaixada da Espanha e o Centro Cultural argentino, centrado 

nas atividades teatrais384.  

 

 

                                                   
383 Gullar FERREIRA. Debate sobre Gravura. Carta de Lívio Abramo. Jornal do Brasil. Suplemento Dominical. 
Rio de Janeiro. 19 de jan 1958, pg.3. 
384 Entrevista Miguel Ángel Fernandez concedida à pesquisadora. Assunção, jul. 2008. 
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1-2 A mostra de Oswaldo Goeldi, em 1962, foi a primeira de muitas realizadas por Lívio Abramo 
no Paraguai. Arquivo particular. Assunção, 2007. 

 
 
 

Como ficou demonstrada por meio da documentação diplomática, até a 

chegada de Lívio Abramo, em 1962, a MCB tinha como centro de suas atividades o programa 

de intercâmbio cultural entre professores, universitários e técnicos, e os acordos entre os 

governos paraguaio e brasileiro, de colaboração na área educacional385.  

Com a implantação do Setor de Artes Visuais, criado especialmente para a 

função que Lívio iria desempenhar naquele país e, na sequencia, com a criação da Escolinha e 

das oficinas de arte, as atividades artístico-culturais organizadas por esse setor específico 

passam a ser o centro das atividades da MCB.  

 

O Centro Cultural Brasileiro manteve uma série de atividades 
culturais já existentes na sua programação, mas depois com Lívio, 
ampliou suas realizações para outras áreas, como a música, às vezes a 
dança, e especialmente, para às artes plásticas. Todas essas atividades 
recebiam o suporte do Itamaraty, que realizava esses eventos sob a 
coordenação de Lívio Abramo. Foram anos de um verdadeiro 
intercâmbio entre os dois países386. 

                                                   
385 ver Capítulo 2 - A Missão Cultural Brasileira na agenda das Relações Diplomáticas com o Paraguai. 
386 Entrevista  Fernandez concedida à pesquisadora. Assunção, jul. 2008.  
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Em setembro de 1991, alguns meses antes de morrer, Lívio Abramo produz um 

relatório interno sobre o trabalho desenvolvido pelo Setor de Artes Visuais387 desde sua posse, 

em outubro de 1962, revelando os números dos atendimentos realizados em algumas das áreas 

sob a sua supervisão.  

Um desses dados, corroborado durante as entrevistas realizadas, que nos 

interessa particularmente nesta seção, são as 200 exposições de artistas brasileiros e 

paraguaios, que teriam sido organizadas por Lívio Abramo, na galeria de arte do MCB/CEB. 

Esse é um dos itens de importância fundamental nesse trabalho, para a compreensão do papel 

de articulador cultural, desempenhado por Lívio Abramo, entre as comunidades artísticas do 

Brasil e do Paraguai, que comprova o seu empenho em diminuir as distâncias entre o que se 

produzia naquele país, especialmente nas primeiras décadas, e o restante da região.  

A entrevista com Fernández, responsável pela organização do livro Arte y 

Artistas de Brasil y Paraguay388 é reveladora nesse sentido, razão pela qual selecionamos e 

transcrevemos os trechos a seguir: 

 

Maria Margarida Cintra Nepomuceno (MMCN) - Como eram realizadas as 
escolhas dos artistas? Lívio Abramo fazia as indicações? O Itamaraty arcava 
com os custos das exposições, interferia nas escolhas dos artistas? 
 
Miguel Ángel Fernández (MAF) - Lívio manteve a relação pessoal com os 
artistas do Brasil o tempo todo em que viveu aqui. Às vezes fazia os contatos 
daqui mesmo e outras vezes, ele mesmo trazia as obras do Brasil, quando ia para 
lá de férias. Viajava à São Paulo e ficava lá dois meses e nesse tempo ele fazia os 
contatos. Ele tinha uma Kombi azul e voltava carregado de obras de arte. Às vezes 
os artistas mandavam para cá, sob as expensas do Itamaraty. As antigas relações 
no Brasil facilitaram esse trabalho, sobretudo com gravadores, mas também com 
pintores, escultores, e demais figuras importantes das artes. 
 
MMCN - Como funcionavam as relações de Lívio com o Itamaraty? Essas 
intermediações entre artistas do Paraguai e Brasil, ele as fazia diante de alguma 
recomendação? Que tipo de interesse havia em trazer artistas para o Paraguai? 

                                                   
387 Relatório interno produzido por Lívio Abramo. Assunção, set de 1991. AH- Embaixada do Brasil no 
Paraguai, pg.1. 
388 FERNÁNDEZ. Miguel Angel. Arte y Artistas de Brasil y Paraguay. 1999. 
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MAF - Não posso dizer se ele recebia ou não recomendações da Embaixada para 
fazer esse trabalho. O que me consta é que ele pessoalmente, desde o primeiro 
momento em que veio para cá, em 1956, quando ainda não possuía nenhum 
compromisso com o Itamaraty, o que vai ocorrer somente seis anos após, ele 
começa a trabalhar para criar essa relação entre a arte do Brasil e do Paraguai. Ele 
tinha interesse nessa troca cultural. Antes de vir para cá, Lívio já era uma figura 
importante não só como artista, mas como gestor cultural. Fazia parte da diretoria 
do MAM /Bienal de São Paulo ao lado de Mario Pedrosa, de quem era 
companheiro das lutas políticas e na cultura, desde os anos 30. Essa condição de 
colaborador próximo de Mario Pedrosa dava-lhe uma condição de poder influir 
diretamente, como o fez na exposição do Barroco (1961) ou quando trouxe o 
acervo do MAM de São Paulo para cá (em 1959 e em 1974). Havia conhecido 
todos os artistas do modernismo paraguaio e estava envolvido pessoalmente com 
o crescimento e o desenvolvimento da arte moderna no Paraguai. 
 
MMCN - Os artistas brasileiros acompanhavam as exposições ou só enviavam as 
obras? 
MAF - Muitos tiveram contato direto com os artistas paraguaios, tais como Maria 
Bonomi, Renina Katz e Fayga Ostrower. Esta última veio três vezes ao Paraguai. 
Fazíamos encontros e debates onde podíamos falar da nossa arte e escutar o que 
os artistas brasileiros estavam fazendo. Era uma troca cultural importante. Lívio 
realizava por ano, no mínimo, oito exposições de artistas brasileiros. 
 
 
MMCN - Como eram feitas as exposições? Havia uma verba disponível para 
isso, o Itamaraty pagava todas as despesas da exposição? 
 
MAF- Apesar de funcionário há muitos anos do Itamaraty, nunca estive inteirado 
desses detalhes, mas o Itamaraty pagava todo o transporte e as despesas dos 
artistas aqui. Isso se manteve todo o tempo desde a chegada de Lívio até a sua 
morte. O que havia era uma verba anual, suponho que relativamente grande, para 
cobrir todos esses casos. O papel de Lívio era de coordenar todo o processo da 
mostra, e era de uma importância vital. Ele montava, pessoalmente, as exposições, 
cortava os paspatours, montava os painéis com seu ajudante, Pedro. Para ele era 
parte do trabalho de artes plásticas essa montagem passo a passo389. 

 
 

De fato, alguns artistas estiveram em Assunção acompanhando as exposições e 

conhecendo os trabalhos dos artistas paraguaios. Maria Bonomi, artista com a qual Lívio 

Abramo fundou o Estúdio Gravura, foi uma delas. Suas gravuras foram exibidas em diversas 

                                                   
389 Entrevista com Fernández foi gravada na Galeria Lívio Abramo, localizada na Embaixada do Brasil, em 
Assunção. A Galeria de Arte foi fundada em 1992, logo após a morte do artista e é o único local no Paraguai 
onde uma parte do acervo de Lívio Abramo está exposta permanentemente à visitação pública. Assunção, jul 
2008.  
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oportunidades em Assunção390, duas delas, em 1967, e em 1983, sendo que nessa última vez, 

seus trabalhos foram expostos conjuntamente aos de Renina Katz, artista brasileira igualmente 

conhecida dos paraguaios391.  

Bonomi relembra a função de intermediador cultural desempenhado por Lívio 

Abramo entre os artistas dos dois países e a receptividade com que foi acolhida pelos artistas 

do país vizinho: 

 

Lívio me convidou pessoalmente para fazer uma exposição individual 
em Assunção. Me apresentou a todos, foi uma exposição muito 
importante [...] A viagem foi oficial, patrocinada pela embaixada e 
cabe dizer que apesar de serem aqueles anos bravos, verifiquei que 
Lívio era muito considerado pelo corpo diplomático local. Ele me 
colocou em destaque muito grande quando fui fazer a exposição e 
pude participar de debates com os artistas do Paraguai. [...] Minha ida 
lá foi muito proveitosa392. 

 

A artista pode conferir, pessoalmente, o programa de ensino nas oficinas de 

arte desenvolvido por Lívio. Conheceu seus alunos, os artistas formados na oficina de gravura 

e seus trabalhos, e concluiu que Lívio: 

 

[...] implantou fora de São Paulo aquilo que tinha sido seu sonho que 
era fazer um centro de arte, especialmente, do ensino da gravura em 
xilo, de uma certa maneira especifica, contrariando todos os outros 
ensinamentos de gravura que se faziam no Brasil acadêmico e não 
acadêmico.393 

  

Após a morte de Lívio Abramo, o crítico Miguel Ángel Fernández reuniu no 

livro Artes y Artistas de Brasil y Paraguay394 dezenas de textos do artista escritos, sobretudo, 

para os catálogos das mostras. Os textos selecionados junto à viúva do artista, Dora 

                                                   
390 Exposição intitulada Maria Bonomi y Renina Katz, litografias, outubro de 1983. In FERNÁNDEZ, 1999, 
pg.66. 
391 Renina Katz expôs três vezes suas gravuras em Assunção. ABRAMO In FERNANDEZ, 1999, pg.66. 
392 Entrevista concedida pela artista à pesquisadora. São Paulo, 14 de maio de 2010.  
393 Id. BONOMI. 
394 FERNÁNDEZ, 1999. 
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Guimarães, correspondem a uma parte significativa do material produzido a partir de 1966. 

Essa publicação nos oferece uma dimensão bem singular do pensamento crítico de um artista-

gravador levado a cumprir a função de crítico, uma função com a qual nem no Brasil, quando 

trabalhava no Diário da Noite, viu-se atraído a desempenhar. Em 1987, durante debate na 

Oficina do Sesc da Tijuca, sobre o qual mencionamos anteriormente, Lívio revelou que 

durante algum tempo havia feito algumas resenhas críticas: 

 
Era uma necessidade material. O jornal não tinha crítico de arte, 
precisava fazer algumas apresentações. Como era o único gravador e 
desenhista da redação do Diário da Noite, o Geraldo Ferraz me pediu 
que eu o ajudasse a escrever. Só por isso aceitei.395 

 

Se as funções de orientador de artes visuais estavam previstas nos acordos 

iniciais do Itamaraty, a de articulador cultural apresentava-se com grandes possibilidades de 

realização, tendo em vista as experiências anteriores desenvolvidas por Lívio com o Paraguai 

nessa área,396 e a estreita circulação do artista no meio artístico-cultural brasileiro.  

O papel de crítico de arte, entretanto, foi-se desenvolvendo à medida que 

surgiam as necessidades de apresentar as exposições e seus artistas, de identificar seus 

conteúdos dentro dos contextos curatoriais, e de ampliar, por certo, as possibilidades de 

aprendizado artístico à comunidade cultural reunia em torno da MCB/CEB. Fernández assim 

explica: 

 

No es frequente que um artista se desdoble em crítico. Quizá Lívio 
tampoco se hubiera dedicado a la tarea, a menudo ímproba, de juzgar 
la obra de otros artistas si no hubiera estado en el desempeño de 
funciones que requerían dicha labor [...] Por este motivo, a menudo 
tuvo que escribir los textos de presentación en los catálogos397. 

 

                                                   
395 ABRAMO. In Gravura Brasileira Hoje, depoimentos. Debates na Oficina do Sesc da Tijuca, Rio de Janeiro, 
pg.101. 
396 Já foram mencionadas no Capítulo 2, seção: Aproximações com Paraguai. 
397 ABRAMO, In FERNÁNDEZ.1999.  
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No Paraguai, Lívio Abramo não manteve coluna específica de arte nos 

periódicos locais, característica dos que exerciam a função de crítico, como é o caso, por 

exemplo, da escritora Josefina Plá, ou Oscar Trinidad, sobre os quais já se mencionou, muito 

embora em diversas ocasiões seus escritos tenham sido publicados pela imprensa local. Os 

cursos de História da Arte, ministrados aos alunos paraguaios contribuíram para facilitar o 

exercício da crítica. Possuía uma considerável biblioteca, constituída na maioria por livros de 

arte, história e literatura. Seu próprio percurso como artista em circulação em São Paulo e o 

fato de pertencer a uma geração de intelectuais comprometidos com mudanças culturais foram 

os alicerces para o desempenho dessa função. Ao falar sobre Sergio Milliet, no texto 

introdutório do livro Sergio Milliet - 100 anos398, o escritor Antonio Candido afirmou que: 

 

[...] o crítico não se organiza inicialmente em função das obras que 
tem pela frente; mas o seu espírito é crítico antes do contato com as 
obras, e por isso ele se dirige a elas de uma certa maneira. Ou por 
outra: o seu modo crítico é o seu modo inicial de ver a vida e as 
obras399. 
 

O próprio Lívio relativizava a importância da crítica de arte para o artista. 

Durante o debate da Oficina do Sesc, defendeu que um crítico não deveria dizer coisas sobre 

as quais ele não entende, embora reconhecesse que, naquele momento, era difícil para um 

crítico acompanhar  os  desdobramentos  da  arte,  cada  vez  “mais  permeada  de  contradições”400. 

Sobre a importância da crítica para o seu trabalho, afirmou que: 

  

[...] às vezes o que dizem serve para nós, outras não serve para nada. 
Um elogio dito de um artista pode fazer bem ou fazer mal, também. 
Depende de cada artista. Sempre fui muito descrente de elogios. Não 
posso negar, porém, que eles foram muito confortantes para mim, mas 

                                                   
398 CF. GONÇALVES, Lisbeth Rebollo (org.). Sergio Milliet 100 anos, Trajetória, Crítica de Arte e Ação 
Cultural. ABCA/Imprensa Oficial. São Paulo, 2005. 
399  GONÇALVES, 2005, pg17. 
400 ABRAMO. In FERREIRA; TAVORA, 1997, pg.102. 
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sempre procurei ver o que havia de verdade naquilo. Muitas vezes a 
gente se deixa embalar, fica pensando que é o tal e não é401. 

 

No livro Política das Artes, o primeiro de quatro volumes que reúnem os 

textos de Mario Pedrosa desde os anos 30, Otília Arantes oferece um quadro genérico dos 

modelos de crítica que eram praticados na época, no intuito de distinguir, nesse universo, o 

tipo de discurso de Mario Pedrosa. A autora elenca primeiramente a crítica ensaísta, de cunho 

literário,   que   embora   se   aproximasse   do   objeto   artístico,   não   reunia,   “ou não se queria 

especializada” e que buscava atender a um projeto estético, como o caso de Mario de 

Andrade;;   a   crítica   erudita,   “culturalmente   bem   aparelhava”   proveniente   dos   intelectuais   da  

recém fundada Universidade de São Paulo, caso de Lourival Gomes Machado; cita ainda as 

produções de autodidatas que fazem o que ela denomina  de  “crítica  de  rodapé”,  descritivas,  

com pouca ou quase nenhum fundamentação teórica ou referências históricas. 402 

Para Arantes, Mario Pedrosa não foi o único que procurou reunir 

conhecimentos técnicos e teóricos, como condições necessárias ao exercício da crítica, mas 

foi um dos primeiros críticos que imprimiu um caráter profissional ao que fazia, 

“acompanhando  de  perto  a  produção  artística  de  seu  tempo”.  (ARANTES: 1995,pg 20) 

O que seria interessante salientar, diante dos escritos de Lívio, é que ele não 

adota, ao que parece, os modelos de crítica praticado no Brasil, mesmo porque ele partia de 

um lugar específico do terreno da arte destinado somente ao artista. O olhar sobre a produção 

de um artista era o olhar de um outro artista comprometido com um projeto cultural de 

desenvolvimento do campo da arte e de valorização da cultura local. O que o impulsionava, 

nas palavras de Fabíola Adam, era a sua crença na arte como ferramenta de transformação 

individual e social. 

                                                   
401 Id, pg.102. 
402 CF. ARANTES, Otília. Política das Artes. Textos escolhidos de Mário Pedrosa. 1995. 



213 
 

A análise das mostras realizadas e dos textos escritos pelo artista, é apresentada 

na mesma seção, pois tem o propósito de mostrar a organicidade entre essas duas funções, a 

de curador e de crítico.  

 

Mostra organizada por Lívio Abramo na sede da Embaixada do Brasil  
no Paraguai. 

 
A primeira exposição organizada pelo Setor de Artes Visuais foi a de Oswaldo 

Goeldi, em dezembro de 1962, dois meses após Lívio Abramo ter assumido sua nova função, 

como coordenador das atividades artístico-culturais da Missão403. Para o núcleo de gravadores 

em formação no Paraguai, nada era mais emblemático que conhecer o conjunto de obras de 

um artista reconhecido como um dos precursores da gravura moderna brasileira. Foi a 

primeira de dezenas de exposições realizadas com artistas brasileiros404.  

A comunidade cultural do Paraguai conheceu trabalhos dos seguintes artistas 

brasileiros: 

                                                   
403 Catálogo da mostra de Oswald Goeldi. Documentação de arquivo particular. Assunção, julho 2007. Lívio 
realizou três mostras de Goeldi. Em 1981, Lívio Abramo organizou uma nova exposição, com gravuras 
impressas por José Reis Júnior e Beatriz Reynal, em homenagem aos vinte anos de falecimento do artista. 
FERNÁNDEZ, 1999. Imagens do catálogo da mostra de 1962 em Apêndice. 
404 Não se chegou a um número exato da quantidade de artistas que tiveram suas obras exibidas no Paraguai, nem 
tampouco do número exato de mostras realizadas por Lívio Abramo. A tendência é que esse número ultrapasse a 
casa das 200 mostras, que é o número fornecido pelo próprio artista, em 1991.O levantamento é parcial, uma vez 
que alguns arquivos particulares e públicos, ainda não se encontram totalmente disponíveis à pesquisa. Nota da 
pesquisadora 
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Oswald Goeldi; Ana Letícia, Gisele Eichbaum, Anesia Pacheco 
Chaves, Maria Bonomi, Dorotyh Bastos, Roberto De Lamonica, José 
A. Souza, Hans Grudzinski, José Lima, Moacyr Rocha, Zita Vianna 
de Barros, Ely Bueno, Miriam Chiaverini, Rubens Gerchmann, 
Roberto Magalhães, Zelia Salgado, Lygia Clark, Frank Weissmann, 
Mauricio Salgueiro, Marcelo Grassmann, João Luis Chaves, Donato 
Ferrari, Di Cavalcanti, Guignard, Ernesto de Fiori, Clovis Graciano, 
Maria Leontina, Yolanda Mohaly, Manabu Mabe, Ione Saldanha, 
Fernando Lemos, Arcangelo Iannelli, Domenico Lazzarini, Augusto 
Rodrigues, Alfredo Volpi, Lothar Charoux, Hercules Barsoti, Willis 
de Castro, Hermenegildo Flamminghi, Heinz Kuhn, Alberto Aliberti, 
Luiz D´Horta, Arnaldo Pedroso D´Horta, Ladjane Bandeira, Maria do 
Carmo Secco, Antonio Dias, Isabel de Jesus, Dileney Campos, Carlos 
Vergara,  Fayga Ostrower, Edith Behering, Anatol Wladislaw, Arthur 
Luiz Piza, Maria Del Carmen Pérez Sola, Darel Valença, Newton 
Cavalcanti, Gilvan Samico, Wesley Duke Lee, Tarsila do Amaral, 
Anita Malfatti, Pancetti, Maria Beatricz Sasso, Luise Weiss, Férez 
Khoury, Rubem Grilo, Evandro Jardim, Anna Karolina, Renina Katz, 
Olga Lebedeff, Angela Leite, Claude Loriou, Maria Lidia Quadros, 
Nakakuvo, Nicette Sampaio, Pedro Seman, Aldo Solalinde, Leda 
Watson, Márcio Périgo, Roberto Tavares e Taro405. 
 

Lívio organizava mostra coletivas e individuais e quase sempre, com um perfil 

temático, procurando estender ao domínio da comunidade artística do Paraguai, algum 

conhecimento específico sobre um determinado percurso da arte, no Brasil, ou sobre um 

agrupamento de artistas com preocupações estéticas semelhantes. Grabados y Artesania 

Popular del nordeste del Brasil, mostra organizada em julho de 1966, é exemplo disso.  

Junto com as gravuras  de autores anônimos utilizadas pela literatura de cordel, 

foram incluídas peças de cerâmica e artefatos produzidos na Bahia e demais estados do 

Nordeste. Peças de Vitalino, de Caruarú, e de Severino Tracunhanhem, além de trajes de 

vaqueiros daquela região, eram parte dos objetos expostos. O público podia entrar em contato 

também com outros elementos da cultural popular nordestina como a capoeira, o candomblé, 

e os estilos diversos musicais como baião, maracatu e o frevo. O texto de Lívio Abramo para 

essa mostra é uma reflexão sobre a diversidade regional e cultural do Brasil, e, sobretudo, 

sobre  a  importância  das  gravuras  “de  cordel”  na  preservação  das  tradições  populares: 
                                                   
405 Informações obtidas em catálogos diversos, nos acervos particulares dos artistas e na publicação de 
Fernández.  
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[...]  el  hombre  brasileño  que  allí  vive,  el  “nordestino”,  se  vio  obligado  
a luchar constantemente contra la naturaleza, contra las injusticias 
sociales y contra sus semejantes. Justamente  esta lucha entre el 
hombre y el ambiente que lo rodea fue la fuente de la que la 
sensibilidad del nordestino tomó los motivos que él iría a reducir en 
prosa y  verso,  en  el  barro  y  en  el  grabado,  en  balada  y  canto.  […]  La  
mayor parte de estos grabados provienen de autores que 
permanecieron anónimos, del mismo modo que lo fueron los grabados 
religiosos   de   la   Edad   Media   […]   Ese   hecho,   además,   los   consagra  
como patrimonio de los más legítimos de la cultura brasileña 
(ABRAMO apud FERNANDEZ, 1999, pg.28). 

 

Arte de Hoy en Brasil, mostra realizada em setembro do mesmo ano, pretendia 

oferecer, segundo seu organizador, uma visão panorâmica da arte brasileira. Desde os artistas 

considerados pioneiros na transição para o modernismo, até os contemporâneos. Pinturas, 

esculturas, gravuras eram apresentadas dentro de períodos significativos, segundo seu 

curador, de artistas da passagem do século XIX para o XX, como Eliseu Visconti, aos 

modernistas da primeira geração. A mostra, por certo, foi extensa406 e o catálogo recupera o 

percurso historiográfico das produções artísticas, na relação com alguns momentos 

significativos do país: os anos 30, as repercussões do pós-guerra no meio artístico brasileiro, a 

influência da arquitetura de Le Corbusier e Lucio Costa na arte, a fundação dos museus 

modernos e das Bienais de arte.  

 

 

 

 

                                                   
406 Nota da pesquisadora. O livro de Fernández cumpriu a significativa função de reunir boa parte dos textos 
críticos de Lívio Abramo, escritos para os catálogos das exposições. Não apresenta, entretanto, dados técnicos 
importantes para se avaliar as verdadeiras dimensões dos eventos mencionados, como por exemplo, origem dos 
acervos, quantidade de obras, e, sobretudo, as imagens das obras. 
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Lívio não deixava, entretanto, de buscar a interpretação 

das obras, de aproximar-se das intenções do artista, bem 

como de revelar os vários aspectos dos trabalhos em 

exposição. Para a apresentação das esculturas de 

Weissmann, presentes na mostra Arte de Hoy en Brasil, 

Lívio escreve: 

 

 

El constructivismo y el concretismo de Pevsner-Gabo y de Max Bill 
que, de una fórmula matemática, crearon belleza; la valoración del 
objeto común de uso cotidiano a categoría artística, el 
aprovechamiento del objeto pre confeccionado, por acumulación o 
acoplamiento, la introducción del objeto industrial, de la máquina, del 
movimiento, del sonido, todo eso constituye la realidad de la escultura 
de hoy. Una prueba convincente de esta transformación la tenemos en 
las esculturas de Frank Weissmann, que usa la fuerza y la materia 
brutas para dominar y dar forma a sus elementos (ABRAMO apud 
FERNANDEZ, 1999, pg.21). 

 

Algumas exposições eram, certamente, articuladas em blocos, provavelmente 

as coletivas, que normalmente envolviam instituições de arte e exigiam um cuidado 

diferenciado por parte da Embaixada do Brasil. Eram provenientes de museus ou de galerias 

brasileiras, como Saramenha, mostra realizada em setembro de 1973, com litografias e 

serigrafias de Volpi, Magalhães e Maria Tomaselli pertencentes à Galeria Saramenha, do Rio 

de Janeiro.  

Caso semelhante ao das mostras Obras del Acervo del Museo de Arte Moderno 

de São Paulo, de novembro de 1974, ou  La pintura en el Brasil de Franz Post  nuestros días, 

cujo acervo era do Museu Nacional de Belas Artes407. Sobre essa última, o próprio texto de 

Lívio fornece as explicações sobre o acervo, bem como sobre o recorte curatorial definido, na 

                                                   
407 CF. FERNANDÉZ, 1999. 



217 
 

origem, por José Roberto Teixeira Leite, diretor do museu na época. A exposição teve como 

proposta identificar as heranças artísticas deixadas pelos pintores viajantes para a arte 

brasileira, primeiros os holandeses, depois os franceses. 

 

La muestra fue organizada exclusivamente con obras del acervo del 
Museo Nacional de Bellas Artes de Rio de Janeiro, razón por la cual 
han sido escogidas telas de algunos de los artistas representativos de 
las épocas de nuestra pintura [...] y estaba (a mostra)408 destinada a 
circular por Brasil, pero nos fue cedida para poder presentarla en 
Asunción, siendo esta la primera vez que dicha muestra se realiza en 
un país extranjero. (ABRAMO, apud FERNANDEZ, 1999, pg 22). 

 

 

1-2 Catálogo da mostra de Carlos Oswald organizada por Lívio Abramo em 1980 no centro cultural da MCB. 
Assunção. Acervo particular. 

 

Com a mostra Carlos Oswald, un pionero del grabado brasileño, em 1980, 

Lívio Abramo tem a oportunidade de retomar a trajetória da gravura brasileira desde o seu 

início, nas primeiras décadas do século XX. O número reduzido de obras da mostra, doze no 

total, não impediu, que Lívio declarasse a importância daquele artista para o pioneirismo do 

                                                   
408 Grifo nosso. 
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ensino da gravura no Brasil, como também revelasse, a sua admiração pessoal pelos valores 

expressivos alcançados em suas obras. Para Lívio, Carlos Oswald era o exemplo de artista, 

que circulava com segurança entre a formação renascentista, obtida na Europa, e as 

construções mais livre de expressão artística. 

 

Orientador e maestro incansable durante las primeras décadas de este 
siglo, puede decirse que su enseñanza formó e fue fundamento para el 
arte de alguno de los grabadores que figuran actualmente en los más 
altos niveles  del grabado brasileño. De naturaleza y formación 
humanista y renacentista, esa influencia es fácilmente reconocible […] 
la constante depuración formal en sus medios expresivos, hicieron de 
él el maestro ideal para todo artista que lo procuró con el fin de 
aprender de hecho el arte de grabado en metal.  
 

 

 
 

              
1-2 Exposição dos desenhos de Augusto Rodrigues. Assunção, 1974. Acervo particular. 

 
 

Várias outras exposições foram articuladas e produzidas pessoalmente por 

Lívio Abramo. Para mencionar algumas; Escultura Barroca Brasileira, setembro de 1981, 

mostra fotográfica das esculturas de Aleijadinho; Esculturas, Objetos y Grabados, em 

setembro de 1973, oportunidade em que foram exibidas gravuras de jovens artistas e três 

gravuras em metal de Tarsila do Amaral, produzidas em 1972; Jóvenes grabadores de la 

Escuela del Ingá,em outubro de 1979, trabalhos da oficina de gravura Ingá, no Rio de 
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Janeiro, dirigida por Anna Letycia Quadros; Pintores de Brasília, s/d, com artistas residentes 

em  Brasília  trabalhando  dentro  de  uma  vertente  de  “arte  e  magia”,  como  Athos  Bulcão,  Ruben  

Valentim, Leda Watson, e outros; 4 Grabadores y 3 Dibujantes, em outubro de 1977; 

Goeldi, mostra comemorativa dos 20 anos de morte do artista, a segunda de três exposições, 

em dezembro de 1981; gravuras de Anna Luiza Bellucci, em junho de 1984, de Lena 

Bergstein (água-forte), em novembro de 1984. Com a mesma artista, dois anos depois Poesía 

y Signo plástico en el arte de Lena Bergstein; Maria Bonomi e Renina Katz, litografias, 

em outubro de 1983; Lothar Charoux, em  julho de 1973; litografias e gravuras de Darel 

Valença, em setembro de 1982; fotografias de Bjarne Fostervold, em novembro de 1989; 

mosaicos de Freda Cavalcanti, em julho de 1977; desenhos de Augusto Rodrigues, o 

fundador da Escolinha de Arte de Assunção, em setembro de 1974; pinturas de Yolanda 

Mohaly, em setembro de 1976; El arte fantástico de Marcelo Grassmann, gravuras, em 

agosto de 1974; Vida, Tiempo, Arte – o ló cotidiano íntimo em los grabados de Evandro 

Carlos Jardim, em abril de 1981; e muitas outras exposições, a maioria de xilogravura e 

gravura em metal de Renina Katz, Anna Carolina, Rubem Grilo, Angela Leite,  da 

argentina Maria Del Carmem Pérez Sola; além das mostras dos demais artistas já 

mencionados nas páginas acima409. 

                                                   
409 CF. FERNANDEZ, 1999; Catálogo de Pérez Sola. Brasil, 2007. 
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(esq. p/ dir.)Dora Guimarães, Renina Katz e Maria Bonomi, 1983. 

 

                        Para a mostra Pintores de Brasília, Lívio convida pessoalmente a arquiteta 

Roberta de Mesquita Rocha Hermida, artista principiante que conhecera anos antes em 

Brasília, enviando-lhe uma carta, anunciando que enviaria à Brasília artistas paraguaios 

também para uma exposição: 

 

[...] Uma notícia: estamos pensando seriamente em organizar uma 
mostra de pintura (ou desenho, ou gravura, etc) de artistas brasileiros, 
e cujo tema será Brasília. Em troca enviaremos para aí um mostra dos 
nossos melhores artistas paraguaios. O atual embaixador do Paraguai, 
em Brasília, é irmão de minha principal coordenadora aqui no Centro 
de Estudos Brasileiros. Veja como de coisa nasce coisa410. 

 

É recorrente nos textos de apresentação dos artistas brasileiros, a menção à 

importância do evento artístico para a proximidade cultural entre os países, especialmente 

quando se tratava de uma mostra temática e reveladora dos aspectos histórico-culturais da 

sociedade brasileira. Em 1966, para a exposição da artesania nordestina, Lívio escreve: [...] en 

                                                   
410 Lívio ABRAMO. Carta à Roberta Hermida s/d.  In HERMIDA, Roberta de Mesquita Rocha. Axe Creatore: 
A comunicação na obra gráfica de representação do espaço do artista plástico Lívio Abramo. Dissertação 
apresentada na UNB como exigência da titulação de mestre. Brasília, 2002. 
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la convicción de que por los caminos de la Cultura y del Arte se estrechen cada vez más los 

lazos de amistad y comprensión entre los pueblos del Paraguay y del Brasil411.  

Os textos escritos para as mostras dos artistas paraguaios revelam a mesma 

preocupação do artista em recuperar a tradição artístico-cultural do Paraguai. Essa 

preocupação se nota, sobretudo, nas mostras temáticas La fe y la flor, sobre a arte das missões 

jesuíticas, em setembro de 1977, bem como em  Artesanias Indigenas del Paraguay, em 

dezembro de 1980, a segunda mostra realizada sobre a cultura indígena (a primeira ocorreu 

em agosto de 1978). Para a primeira mostra citada, La fe y la flor,  o artista escreve  um 

ensaio, ao invés de um texto de simples de apresentação, retomando a primeira iniciativa que 

reuniu os esforços do Brasil e do Paraguai, para a realização da mostra  Arte de las antiguas 

Misiones religiosas del Paraguay412, em 1961.  

Passados 16 anos desse evento, Lívio declara reconhecer que já haviam 

ocorrido transformações no âmbito da defesa e conservação do patrimônio cultural do 

Paraguai, em comparação aos anos 60, [...] los tiempos están cambiando413, afirma.  Seu 

texto, entretanto, é um chamamento para que renovados esforços sejam intensificados nessa 

direção:  

 

Uno de los objetivos, por tanto, de esta muestra es llamar la atención 
de todos los que abrigan el sincero deseo de proteger y conservar un 
patrimonio histórico que ha sido inmenso pero que hoy, drásticamente 
reducido, merece, urgentemente, ser preservado contra los principales 
peligros que su propia preciosidad engendra: la acción del tiempo y la 
codicia humana (ABRAMO apud FERNANDEZ, 1999, pg.140). 

 

O ensaio procura situar a variedade de peças apresentadas na mostra, tais como 

cerâmicas, retábulos e imagens, em períodos históricos, a começar pela chegada das missões 

religiosas ao Paraguai. Lívio recupera as primeiras influências da catequese missioneira nas 
                                                   
411  Idem, pg. 30. 
412 Sobre esta mostra, ver Capítulo 3, seção 3.3.3. 
413 ABRAMO apud FERNANDEZ, 1999, pg.139. 
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produções artísticas dos indígenas e procura ordenar as peças de uma forma didática, de 

acordo com correntes estilísticas e marcos temporais diferentes.  

A familiaridade com a forma, enquanto criador e observador em suas 

frequentes viagens às antigas reduções indígenas414 e, por certo, muita pesquisa histórica, 

conferiram ao artista-curador conhecimentos para organizar as peças de tal forma que 

ficassem evidenciados quais os limites dessas influências e a contribuição própria do indígena 

na confecção das peças. 

 

La  sensibilidad  del   indio  […]  ha  aportado  algo  a  la  tradición  barroca,    
la despojó de su grandilocuencia y sensualidad e hizo aparecer su 
forma, enteriza, dura si se quiere, pero al fin y al cabo, siempre una 
forma nueva y valedera. Para la sensibilidad del indio, en efecto, la 
forma que salía de sus manos, maciza, pesada, más allá del barroco, 
estaba tan impregnada de fe y significado cuanto las más legítimas 
creaciones de arte barroca, justamente por el contenido espiritual que 
dominaba enteramente sus creaciones materiales en el ámbito de las 
Misiones religiosas.(ABRAMO apud FERNANDEZ, 1999, pg.141). 

 

Nota-se nesse ensaio um empenho investigativo muito grande do artista em 

torno do período da colônia espanhola, e uma boa dose de ousadia do autor, por tentar uma 

incursão dentro de um universo temático caro aos historiadores e antropólogos paraguaios. 

Tentativa que só vem comprovar seu profundo interesse em mesclar a própria história e os 

seus propósitos culturais à história da terra que escolheu para viver. 

Além das mostras temáticas, Lívio Abramo procurou apresentar produções de 

artistas que fizeram a transição da arte dita acadêmica para a moderna, contribuindo para 

derrubar as fronteiras criadas pelas adjetivações artísticas. A exibição dos desenhos de Holden 

Jara produzidos entre 1932 a 1935, em La Guerra del Chaco en los dibujos–documentos de 

Roberto Holden Jara, em junho de 1981, revela uma curadoria dedicada a mostrar os traços 

                                                   
414  Sobre suas viagens ao Interior do Paraguai para conhecer as reduções e o patrimônio cultural deixado pelas 
antigas missões falaremos na próxima seção sobre Patrimônio Cultural. 
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habilidosos de um cartógrafo, como documentação histórica e ao mesmo tempo como 

produção artística:  

 

El frescor, la espontaneidad, la belleza y el lirismo de estos paisajes 
nos hablan muy convincentemente de como el artista Holden Jara, a 
medida que avanzaba junto con los soldados compatriotas, se 
sorprendía y maravillaba, sobre todo con los nuevos horizontes que 
descubría.   […]   Desde   las   planicies   del   Chaco   hasta   los   primeros  
contrafuertes de las montañas bolivianas, asistimos a una verdadera 
crónica de aquel paisaje tan controvertido. Planicies, árboles, campos, 
bosques, arroyos y ríos, infinitos caminos, cañadones y finalmente las 
azules y lejanas montañas andinas, todo eso está dibujado con mano 
firme y mirada escrutadora capaz de captar, en rápidas líneas, lo 
esencial, con una síntesis que jamás pierde, en los paisajes, el 
profundo sentido lírico con el cual el artista veía esos remotos parajes 
(ABRAMO apud FERNANDEZ, 1999, pg.148). 

 

Foram ainda realizadas mostras de artistas com presença no começo do século  

XX e que não alcançaram, ou não se engajaram, no movimento de renovação na arte 

impulsionado pelo Grupo Arte Nuevo, em 1954, como, por exemplo, a mostra Julian de la 

Herreria, primeiro patrono do Taller de Grabado, morto em 1937. Seus trabalhos, uma 

coletânea de pinturas, gravuras, desenhos e cerâmicas, receberam uma homenagem especial 

de Lívio Abramo, na mostra realizada em julho de 1977. Com uma produção concentrada até 

a segunda e terceira década do século XX, os trabalhos de  La Herreria, segundo Lívio, 

colocavam-se como exemplares para os novos pintores. Formado dentro das tradições 

pictóricas, mas acompanhando as transformações dos primeiros decênios do século, Herreria 

criou obras, segundo o curador, que seriam verdadeiras joias da pintura moderna e poderiam 

figurar entre as melhores do tempo presente. 

No texto que escreveu para a mostra do pintor paraguaio Ignácio Núñez Soler, 

na Galeria Arte Sanos, em abril de 1981, Lívio Abramo deixa evidenciado mais uma vez, a 

sua posição de comprometimento com os valores artístico-culturais do Paraguai, ligados ou 

não a tradição ou a modernidade. No texto sobre Soler, Lívio ressalta, inicialmente, a postura 
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coerente do artista ao permanecer durante toda a sua vida, centrado em registrar os costumes 

da população e os acontecimentos políticos, muitos dos quais o artista paraguaio havia 

participado como militante político e como sindicalista. Essa parece ter sido, para Lívio 

Abramo, a melhor das características das obras de Soler: 

 

[...] no tenemos que considerarlo solamente desde el punto de vista 
estético – indiscutible en su obra – sino también social: y su aporte es 
de gran importancia para un conocimiento mejor del panorama social 
y cultural del Paraguay. Lo que él ha pintado ha asumido los 
contornos de una verdadera saga de la vida del pueblo paraguayo, y en 
lo que  concierne  al   lado  puramente  plástico,  estético,  de   su  arte   […] 
Don Ignácio Núñez Soler ha encontrado la forma que mejor expresase 
lo que él quiere decir415. 

 

Com os artistas contemporâneos Lívio mantinha uma tradição, criada por ele 

próprio, de apresentar ao público paraguaio, os trabalhos dos artistas, aqueles, que enquanto 

alunos, haviam apresentado um bom desenvolvimento e que, estavam dispostos a enfrentar 

“los  anchos  camiños  del  arte”,  como  bem  se  expressava  o  artista.  Isabel  de  Anda416, aluna de 

Lívio no curso de História da Arte e no Taller de Línea y Color na década de 80, confirma as 

palavras de Lívio, ressaltando que esse não era um procedimento estendido a todos os alunos, 

mas àqueles que se destacavam, ao final de anos de trabalho nas oficinas de arte: 

 
Lívio selecionava alguns trabalhos, os melhores, com os artistas que já 
possuíam uma certa produção e fazia uma mostra. Minha primeira 
exposição foi com Lívio. Ele selecionava os trabalhos e ele próprio os 
montava em painéis de vidro. Cada artista ficava com uns 4 painéis. O 
interessante é que hoje, passado muitos anos, eu tenho que fazer tudo 
aquilo que Lívio fazia sozinho para as minhas exposições. Bem, em 
1982, depois de quase três anos de curso, fiz a minha primeira 
exposição. Insegura, perguntei: será que eu posso? E se ele dissesse 

                                                   
415 Ana Soler CHUÍ. Ignacio Núñez Soler, o pintor paraguaio e a Modernidade. Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina, o Prolam, em 1999, sob a orientação de Lisbeth 
Rebolo Gonçalves. Pg 69; SOLER, Ignacio Núñez. Evocaciones de um sindicalista revolucionário. Assunção, 
1980. 
416  Isabel de Anda é uruguaia, estabelecida no Paraguai desde a década de 60. É artista, docente na Escola de 
Bellas Artes de Assunção e autora do livro  Pintar al óleo, el inicio de uma aventura. Ed Faros para las Artes. 
Assunção,2002. Entrevista concedida pela artista à pesquisadora. Sitio La Moraleja, Ipacaray, julho 2008. 
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que sim, para mim já era o suficiente. E realmente me pareceu que 
poderia começar por ali. Foi uma ocasião muito especial. Haviam 
convites, catálogos, coquetéis, imprensa, e, claro, o público.  

 

A mostra Grabado y pintura - três nuevas, organizada em 1982 por Lívio 

Abramo foi a primeira de muitas que Isabel de Anda realizaria a partir de então. Três foram as 

artistas lançadas naquela ocasião, todas saídas das oficinas de arte: Martha de Vargas Peña, 

Isabel de Anda e Wally Montiel. Lívio inicia o texto de apresentação dos trabalhos 

valorizando as qualidades artísticas de cada uma delas, a dedicação enquanto alunas das 

oficinas, e, delegando ao público a tarefa de apreciar e julgar aquelas iniciantes 

personalidades artísticas417. Sobre elas escreve: 

 

Wally Montiel transmite en sus acuarelas de flores el lirismo propios 
de su manera de ser. Las flores e sus acuarelas – motivo de los más 
insidiosos para cualquier vocación artística – son evocativas, 
evanescentes, de profunda delicadez belleza y sentido poético. Sus 
grabados parecen realizados por otra persona: prueba de que Wally no 
mezcla las cosas, consciente de la diversidad de los lenguajes 
plásticos.[…] Isabel de Anda-  en nítido contraste con el lirismo ante 
citado – muestra como, el mismo motivo, en el caso, flores, puede ser 
tratado con fuerza y vigor expresivos. La pinturas de Isabel expresan 
ímpetu y decisión, trazo tenso y nervioso, frecuentemente denso y 
dominante – siempre el determinante de la composición […] Martha 
de Vargas Peña revive, en personal experiencia, la pintura gestual, 
sintetizada en la forma del círculo, forma creadora por excelencia de 
lo indefinido en el movimiento. Círculos y arcos de color se tocan, 
cruzan, se interpenetran, creando núcleos de energía que persisten 
mucho más allá de los estrechos límites del papel lo que hay que 
señalar  en  estas   témperas  abstractas  de  Martha  es   la   […]  correlación  
entre gesto, forma y sentido del tema propuesto, sin ninguna 
concesión a otros elementos diversivos418. 

 

Ao longo dos 30 anos em que permaneceu no Paraguai, Lívio teria realizado 

poucas individuais, na sede da MCB/CEB, preferindo as mostras coletivas, com alunos ou 

artistas brasileiros e paraguaios.  
                                                   
417 CF. ABRAMO. In FERNÁNDEZ, 1999, pg 174. 
418 Catálos do acervo particular de Isabel de Anda. Entrevista concedida pela artista à pesquisadora. Sitio La 
Moraleja, Ipacaray, julho 2008.  
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A primeira delas, de acordo com Muxfeldt419, foi realizada em 1967, na sede da 

MCB,   e   reuniu   em   uma   retrospectiva   seus   “Grabados,   diseños   y   aquarelas”.   Em   1980,  

apresentou sua antiga produção do Brasil, pertencente às séries Obreros, España, Rio de 

Janeiro, Fiesta, Macumba, Paraguay y Brasil en la visión de Lívio Abramo. Em agosto de 

1981, expôs desenhos e aquarelas da paisagem urbana de Assunção, anterior à interferências 

que a modificariam nos anos ulteriores. Intitulada Asunción y el Rio, a mostra é uma 

homenagem, uma demonstração de afeto a uma cidade que tão bem o acolhera e uma alusão à 

importância do inseparável Rio Paraguai420. A última , em 1986, intitulada Etapas de um 

Itinerário, Lívio Abramo apresentou muitos trabalhos ainda não expostos, desenhos, esboços, 

retratos de família, registros de viagens, e novamente é uma declaração de afeto pelo país e 

por sua gente. Depois de tantos anos residindo no Paraguai, Lívio rememora seu percurso na 

arte, desde o Brasil, buscando materializar alguns momentos com as suas produções artísticas. 

Para o catálogo Lívio escreve, ao que parece, sem compromisso com a revelação de algo 

novo, mas elaborado com o intuito de reafirmar concepções já antigas, localizadas em vários 

momentos de sua trajetória, e de mostrar distanciamento das classificações dos estilos 

artísticos. Escreve: Realista o romántico, expresionista o fantástico, lo que deseo es captar el 

sentido, el significado de un determinado momento o acontecimiento de la vida que pasa421. 

Em El siglo de Lívio Abramo, 1903/2003, livro-catálogo da m ostra do mesmo 

nome, o diretor do Museu do Centro de Artes Visuais,  Osvaldo Salerno, tece referências 

sobre as várias funções exercidas por Lívio naquele país. Menciona sobre as suas atividades 

como educador, como organizador de exposições, como defensor do patrimônio artístico 

cultural, e, especialmente, sobre a importância de seus escritos para a formação de uma 

história cultural do país.  Afirma: 

                                                   
419 Maria Glória Echauri MUXFELDT. Assunção, em 2002. Título da Tesina: Lívio Abramo y su 
contribuición a las artes visuales del Paraguay (1956-1992). 
420  FERNANDEZ, 1999, pg.49. 
421 Idem. 
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Sus tareas realizadas en los ámbitos de la enseñanza, la organización 
de exposiciones (de artistas brasileros y paraguayos) y la preservación 
del patrimonio histórico dejaron no sólo aportes fundamentales para la 
divulgación y la protección de los bienes culturales sino textos 
valiosos. Si bien es cierto que Lívio no realizó estudios teóricos ni 
publicó sus anotaciones, éstas devienen documentos valiosos para la 
comprensión de nuestra historia cultural planteada desde una mirada 
sensible y lúcida, sólo a medias extranjera.       

 

O que sugere Oswaldo Salerno, ao que parece, é que os escritos deixados por 

Lívio Abramo sobre as atividades que realizou, são documentos importantes para a 

compreensão da historia cultural do país, apesar de produzidos sob o ponto de vista de um 

estrangeiro, e de não possuírem um embasamento teórico. As restrições apresentadas por 

Salerno,   ou   seja,   “a   mediação   estrangeira”   e   a   ausência   de   um   embasamento   teórico nos 

escritos de Lívio Abramo, procedem parcialmente.   

É verdade que Lívio não teve uma formação acadêmica, não era literato, e nem 

se profissionalizou no campo da crítica cultural ao ponto de prescindir de instrumentais 

teóricos para exercê-la. Era um artista, circulando em torno de territórios próximos ao seu 

eixo   produtivo   principal,   e   como   um   artista   de   seu   tempo,   “condenado   ao   autodidatismo”,  

para usar expressão cunhada por Otília Arantes.  

Infelizmente, sua vasta biblioteca de arte formada durante anos e certamente 

utilizada para o exercício da docência em História da Arte bem como para a produção crítica, 

dispersou-se após a sua morte, com doações ou apropriações pela família. Restam algumas 

evidencias, aqui e acolá, que vão se juntado no intuito de revelar quais os pensadores da arte, 

os historiadores de sua preferência, e os recursos pessoais de que ele dispunha para sua 

formação. Uma dessas pistas é a sua própria formação cultural. Lívio não cursou 

universidade, mas teve formação erudita, desde sua casa lendo os clássicos. No Colégio Dante 
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Alighieri cursou quatro idiomas, do nível fundamental ao profissionalizante: o italiano, língua 

familiar e oficial no Colégio, o francês, o inglês e o latim. 

Em 1936, 56 anos antes do seu falecimento, policiais da Ordem Política e 

Social (DEOPS) de São Paulo, prenderam Lívio Abramo em sua casa, em Pinheiros, e junto 

com  ele  alguns  desenhos,  convites  e  até   receitas   de   remédio.  Entre  o  “material   subversivo”  

três livros, um sobre Cuba e dois sobre arte. O primeiro contendo um ensaio sobre a arte 

pública da Europa Moderna e a arte pública da Grécia antiga, assinado por Richard Wagner; e 

o segundo volume, um ensaio sobre a reflexão sobre arte e revolução422. Em outras palavras, 

seu caminho para o entendimento da arte, sua história, seus conceitos e doutrinas, foi uma 

construção que se deu na experiência do cotidiano da arte e não nos bancos da universidade, 

da forma convencional, nem por isso, suas críticas podem ser consideradas   “críticas   de  

rodapé”.     

Enfim, o livro organizado pelo professor Miguel Ángel Fernández, sobre o 

qual se trabalhou nessa seção, reúne 80 textos escritos por Lívio Abramo, 52 sobre mostras e 

artistas brasileiros, e 28 de artistas paraguaios. Embora não seja uma coletânea completa de 

tudo aquilo que ele escreveu, o livro constitui instrumental muito significativo para entender o 

pensamento do artista e a sua contribuição para a história da arte do Paraguai. Em seu livro 

Arte e Crítica de Arte, Giulio Carlo Argan423 discute as relações existentes entre a  História da 

Arte  e a Crítica de Arte para mostrar, que por caminhos diferentes, as atribuições tanto da 

Crítica como da História da Arte convergem em muitos pontos. Afirma: [...] o juízo crítico é 

juízo histórico, de tal modo que não pode existir nenhuma distinção, no plano teórico, entre 

crítica e história da arte424. 

 

                                                   
422 Livro La Forge, volume I e II. Prontuário no 2238. Lívio Abramo. DEOPS. Arquivo Histórico do Estado de 
São Paulo. 
423 Giulio Carlo ARGAN. Arte e Crítica de Arte. Coleção Teoria da Arte. Lisboa: Editorial Estampa, 1995.pg. 
141-142. 
424 Idem, pg 142. 
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4.4 Defesa do Patrimônio Artístico:  
      militância cultural para a preservação da cultura paraguaia. 
 

 
Há esculturas missioneiras, feitas pelos indígenas  
tão importantes como as peças egípcias. 425 
 
 
 

           

Imagem restaurada pelos primeiros técnicos do IPHAN do Paraguai, criado em 1967. Acervo ERC, Assunção. 

 

A preocupação no Brasil com a preservação dos bens culturais, histórico e 

arquitetônicos surge no começo do século, inicialmente dentro dos limites de cada estado da 

Federação, constituindo-se em política nacional somente na década de 30. A busca de um 

sonhado cosmopolitismo, da modernização, instalou-se nas principais cidades do país, 

provocando uma urbanização acelerada e o rompimento, ou a tentativa, de antigos modos da 

vida colonial426.  

Para a historiadora Marly Rodrigues, o projeto das elites era construir um perfil 

de nação moderna e, ao mesmo tempo, uma consciência nacional de seu passado só possível 

com uma ênfase à educação e uma valorização do ensino da História. No plano regional, a 

                                                   
425 Livio Abramo para Maria Bonomi. Entrevista de Maria Bonomi concedida à pesquisadora. Maio, 2010. 
426 Marly RODRIGUES. Imagens do Passado, a Instituição do Patrimônio em São Paulo 1969-1987. Unesp, 
2000. 
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remodelação das principais cidades do país provocava a evasão de bens culturais específicos, 

como as peças do barroco, bem como o desaparecimento dos antigos edifícios (RODRIGUES, 

2000). 

Os Institutos Históricos e Geográficos existentes nos estados bem como os 

museus históricos, os primeiros - Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro (1922) e 

Museu Paulista (1895) - passam a ser muito valorizados desde o século XIX, pois 

representavam os guardiões da história nacional. Assim, [...] acredita-se que os objetos 

expostos permitiam materializar o passado nacional427. 

Embora tivessem orientações diferentes, essas instituições e outras a serem 

criadas, constituiriam um corpo coeso para a propagação dos valores nacionais [...] até a 

década de 1930, a escrita da história e os museus permaneceriam como canais privilegiados 

de divulgação do passado (RODRIGUES, 2000, pg19).  

A partir dessa década, segundo a historiadora, o surgimento de um estado forte 

que assumia feições de modernizador, de provedor da coesão social e de defensor dos 

interesses nacionais, alterou as políticas regionalizadas e [...] inaugurou uma nova fase de 

reordenamento institucional428, que ampliaria as oportunidades de participação dos 

intelectuais ligados às correntes modernistas.  

Em 1933, Getúlio cria por decreto, o primeiro monumento histórico oficial, 

com a elevação da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, como patrimônio nacional, e em 

seguida, 1937, com a colaboração de Mario de Andrade, cria-se o Serviço de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). 

Como já foi mencionado no início deste mesmo capítulo, São Paulo intensifica 

a partir de 1932, um projeto de desenvolvimento cultural e educacional construído em torno 

das elites paulistas e da intelectualidade.  

                                                   
427 RODRIGUES. 2000, pg.18. 
428 Idem, pg.20. 
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A criação do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo por Mario de 

Andrade e Paulo Duarte, em 1934, constituiu-se no centro de irradiação de outros projetos que 

se seguiram para a fundação de espaços públicos, voltados para a educação e cultura da 

sociedade paulistana: bibliotecas, escolas, parques infantis.  

O Departamento de Cultura ampliaria alguns anos mais tarde suas funções 

diante da proposta de Mario de Andrade de incluir sob a responsabilidade daquele órgão a 

defesa do patrimônio histórico e artístico do município de São Paulo. Marly Rodrigues revela 

que Mario de Andrade envia uma carta a Rodrigo Mello Franco de Andrade429, diretor do 

SPHAN, reivindicando a nova função para o departamento, baseado no artigo 180 da 

Consolidação Geral da Prefeitura que estabelecia as atividades de: traçar, organizar e fazer 

executar o plano geral do tombamento de defesa do patrimônio artístico e histórico do 

Município430. 

É importante salientar que Paulo Duarte, eleito deputado estadual pelo Partido 

Constitucionalista, defende na Assembleia Legislativa do Estado, antes mesmo da criação do 

SPHAN (1937), a fundação de uma instituição de defesa do patrimônio histórico e artístico de 

alcance estadual, que poderia se desdobrar em um projeto nacional, caso Armando Salles de 

Oliveira, governador-interventor de São Paulo, fosse eleito presidente, nas eleições de 1938.  

O projeto para toda a nação, de um Instituto Brasileiro de Cultura, teria como 

modelo  o  que  estava  sendo   feito  em  São  Paulo,  e  “pretendia  estabelecer  estreita  vinculação  

entre   os   institutos   e   as   universidades”431. Entretanto, a opção apresentada pelo governo 

Vargas centrado em um projeto de criação de um estado nacional forte, unificado, optou pela 

                                                   
429 Rodrigo de Melllo Franco de Andrade presidiu o SPHAN da data de sua fundação, 1937 até 1968. Fundação 
Rodrigo de Mello Franco de Andrade, da Universidade Federal de Minas Gerais. (www.ufmg.br) 
430 Carta de 6.4.1937, de Mario de Andrade. In Andrade, Mario, 1981, pg 65. APUD RODRIGUES, 2000, pg 24. 
431 RODRIGUES, 2000, pg.25. 
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criação do SPHAN, de tal forma que de 1937 a 1968, segundo a historiadora [...] a instituição 

do patrimônio de São Paulo foi atribuição exclusiva do poder federal432. 

Lívio Abramo acompanhou de perto essas discussões, uma vez que já 

trabalhava na imprensa de São Paulo, e foi justamente a imprensa, especialmente, o Jornal o 

Estado de São Paulo, que deu continuidade a campanha de Paulo Duarte pela criação de uma 

instituição de defesa patrimonial específica para o estado,  mesmo após a criação do SPHAN. 

Em 1937, durante meses seguidos, a campanha recebe a adesão da  elite paulista, bem como 

da intelectualidade, mas o projeto não se concretizou diante do golpe de Getúlio Vargas para a 

formação do Estado Novo, em 10 de novembro, que  impediu o funcionamento das casas 

legislativas e as eleições marcadas para o ano posterior. 

Não se pode precisar, ao certo, o grau de envolvimento de Lívio Abramo com o 

projeto de fortalecimento da posição de São Paulo no cenário nacional, mas por certo, não foi 

somente   a   de   um   mero   “observador   participante”,   recorrendo   novamente   a   expressão   de  

Bausbawm.  

 

1-2 Revista SP, criada em 1936 por Menotti del Picchia e Cassiano Ricardo, expressava graficamente as 
pretensões de desenvolvimento da elite paulista.Acervo IEB/USP. São Paulo. 
 

                                                   
432 Id, pg.28. 



233 
 

                        Quando foi detido pelo DEOPS, em 1936, Lívio declarou-se vinculado 

profissionalmente à Revista SP, periódico mensal que mantinha estreita ligação com o 

governo do Estado de São Paulo, e não ao Diário da Noite, onde era funcionário já há muitos 

anos. O expediente, por certo, foi utilizado como medida de segurança, pois a Revista SP 

criada pelos escritores Cassiano Ricardo e Menotti del Picchia, era mantida com verbas 

oficiais, e representava, naquele momento, a expressão mais conservadora do projeto 

ideológico de afirmação do poder paulista.433 Segundo a pesquisadora Marina Tukumi a 

Revista SP enfatizava a linguagem visual e tinha como objetivos imediatos mostrar a pujança 

do Estado em suas várias frentes: [...] divulgava  as  realizações  do  governo  “civil  e  paulista”,  

[...] desde a produção  agrícola e industrial, o transporte, as obras públicas, [...] as 

instituições de formação e pesquisas434 entre outros feitos, Era um poderoso elo de ligação 

entre o governador Armando Salles de Oliveira e as elites paulistas,  para dar impulso às 

pretensões de uma candidatura do Estado à presidência, fato que não ocorreu, como se sabe. 

Lívio Abramo não consta no expediente da Revista SP, mas segundo a pesquisadora, fez parte 

da equipe que executou seu projeto gráfico435. 

No Paraguai, até a chegada de Lívio Abramo, o arquiteto Fernando Saturnino 

de Brito, radicado naquele país desde 1955436, parece ter sido o autor do primeiro 

levantamento sobre as cidades missioneiras e encaminhado à UNESCO, para reconhecimento 

                                                   
433 A  primeira  edição  da  revista  revela  seu  pensamento  de  resgatar  o  que  seus  autores  denominam  de  “gigantes  
de  bota”,  os  bandeirantes  paulistas,  que  são  elevados  a  modelos  de  coragem  e  desenvolvimento.  No  primeiro  
editorial da Revista, os editores revelam suas  intenções:  “[...]  seu  valor  residirá  apenas  nas  imagens  que  nele  se  
refletem  si(sic)  bem  que  tudo  seja  pequeno  para  poder  reproduzir  a  ação  e  o  pensamento  de  uma  “raça  de  
gigantes”.  Revista  SP,  1ª  Ed.  jan  1936.  Acervo  bibliográfico  do  IEB/USP.  São  Paulo. 
434 Marina TUKUMI. Fotomontagem: ordem da subversão, análise da evista S.Paulo, 1936. Goiás Publicação da 
UFG, pg 57. 2008. ISNN 1679-6748. 
435 Marina TAKUMI. Fotografia em marcha: Revista S.Paulo. Dissertação de Mestrado para o Programa de Pós 
Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, 2008. 
436 Fernando Geraldo Saturnino Rodrigues de Britto fez parte da Missão Cultural Brasileira e foi, durante algum 
tempo, responsável pelas obras de construção da Escola Experimental Paraguai Brasil. Estava estabelecido no 
país desde 1955, segundo informações da filha Elizabeth Rodrigues de Britto. 
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da importância daqueles sítios culturais437. Não havia instituições destinadas para esse fim e 

os abusos, como roubos e vendas do patrimônio cultural das missões eram frequentes.  

 

 

Imagem restaurada pela equipe do IPHAN, Paraguai. Acervo ERC. Assunção. 

 

Lotte Schulz, artista da primeira geração do núcleo dos artistas modernos, 

aluna-fundadora do Taller de Grabado e ex-diretora do Museu de Bellas Artes, acompanhou 

Lívio Abramo nas primeiras viagens onde foram escolhidas as peças para a mostra sobre arte 

religiosa das antigas missões do Paraguai. Ela nos conta que: 

 

Aqui   não   davam   valor   para   nada.   As   peças   eram   “queimadas   no  
inverno”,   como   lenha.   Em   Encarnación, os cemitérios dos jesuítas 
tinham as lápides de pedra gravadas em espanhol, em guarani e em 
latim com o nome dos padres. Foram todos saqueados. O povo 
deixava levar, vendia para os argentinos por bagatelas. Minha mãe 
conta como era a nave principal da Igreja de Encarnacíón, majestosa, 
e no que se transformou hoje em dia? Fui para Lima, no Peru, e o 
embaixador argentino me convidou para ir até a casa dele, perto da 
sede da Embaixada da Argentina. A casa tinha uma capela com um 
São José de dois metros. O embaixador comprou aqui no Paraguai. 

                                                   
437 SCHULZ, Lotte. Entrevista à pesquisadora. Luque, julho de 2007.  
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Esteve aqui quando era embaixador e levou o santo com ele. O meu 
primeiro sogro, paraguaio, levou 40 carroças de boi com santos pra 
Argentina, para a cidade de Santa Fé. Muito antes do Lívio aparecer 
por aqui, limparam as missões. Na igreja de Santo Inácio havia cruzes, 
pinturas sobre tela com molduras de ouro e pedraria. Cortaram com 
gilete a pintura da moldura, martelaram na parede e levaram as 
molduras pra vender. Meu sogro contava achando graça tamanha era a 
ignorância. Eu ficava olhando ele contar. O que foi deixado pela 
cultura das missões foi saqueado pelo próprio povo. Se não eram os 
argentinos eram seus amigos. Não faz muito tempo um embaixador 
espanhol levou uma peça da Igreja de Santa Maria de Fé, alguém 
reclamou, pediram de volta438. 

 

Em 1960/1961, Lotte Schulz fez parte da comitiva que acompanhou Lívio 

Abramo pelo Interior do país, visitando igrejas e povoados em busca de peças para a mostra 

da arte religiosa, em São Paulo. Sobre essa experiência afirmou que: 

Em uma das viagens de Lívio e Saturnino, eu e  Lela Solano Lopez  os 
acompanhamos pelas cidadezinhas não muito longe daqui. Paramos na 
casa de um artista pintor. Ele tinha 3 ou 4 santos no seu atelier. Santos 
com capas de laminado de ouro. E perguntamos porque aqueles santos 
não estavam nas igrejas e sim ali: eles estão perfeitos! disse eu 
admirada. Respondeu o artista: eles estão sem os dedinhos. Com 
certeza ele próprio quebrava os dedos dos santos para justificar a 
presença deles ali em seu ateliê. Um verdadeiro saque e feito por 
gente que se supunha culta439. 

A ausência de uma política de preservação, o abuso e o descaso das 

autoridades, não impediram, entretanto, o surgimento de manifestações de apreço popular aos 

bens deixados pelas missões, motivadas muito provavelmente pela religiosidade. A Revista 

Ñandé440, uma publicação dos anos 60, traz uma reportagem sobre um mutirão de obras de 

melhorias que estaria sendo realizado em torno da Igreja de Capiatá, pelos paroquianos do 

local. O texto se referia a Igreja como uma das poucas que sobraram do período das reduções 

missioneiras,  e  que  se  encontrava  em  um  “discreto  estado  de  preservação”:  Escreve  o  autor:  

Casi três siglos de existência justifican plenamente ese cariño de los feligreses de Capiatá 

                                                   
438  Idem. 
439  Idem.  
 
 
440 Capiatá: la Iglesia Parroquial. Revista Ñande. s/a., Assunção, 30 de abril de 1962, pg 33. 
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hacia su Iglesia441. A Igreja de Capiatá, revelava a reportagem, uma das mais antigas do 

Paraguai, entre os anos de 1670 a 1720, supõe-se pelo mesmo construtor da Igreja de 

Yaragón, ainda conservava, depois de tanto tempo, os registros de batismo e matrimônio de 

seus paroquianos. 

Olívio Tavares de Araújo, jornalista e crítico brasileiro, curador da exposição 

Lívio Abramo Sempre, realizada pelo Instituto Tomie Ohtake, conta sempre uma passagem 

ocorrida quando ele estava no Paraguai fazendo um documentário sobre Lívio, em 1989, para 

demonstrar o comprometimento do artista brasileiro com a defesa do patrimônio artístico e 

histórico do Paraguai. Diz ele que perguntou a Lívio onde poderia comprar peças do barroco 

paraguaio. Lívio teria respondido: Eu até sei, mas não digo.  O jornalista então, numa 

demonstração de esperteza observou: Bom, mas se você sabe é porque tem, e se tem eu posso 

descobrir. Ao que Lívio retrucou: Mas se você descobrir não me conte, porque se me contar 

eu o denuncio442. 

Logo que chega ao Paraguai, Lívio promove a formação de um núcleo, 

formado por membros da Embaixada do Brasil e por paraguaios,  para a fundação de uma 

instituição para a defesa dos bens culturais do país. Conhece a restauradora Estela Cubero, 

formada recentemente na Espanha, e estimula uma das mais empreendedoras atividades no 

Paraguai, que tem como resultado a fundação do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 

Nacional, IPHAN, em 1967. Esse fato desencadearia no meio, uma prática de 

profissionalização da área de restauração e conservação dos bens culturais, com a formação 

de técnicos, e contribuiria para a geração de uma nova mentalidade de valorização dos bens 

artísticos e históricos da cultura paraguaia. 

                                                   
441 Idem, pg 33. 
442Debate por ocasião na mostra Lívio Abramo, Sempre. São Paulo, 2006; Site Cores Primárias 
(wwwcoresprimarias.com.br, 4ª edição/ 2007); ARAÚJO, Olívio Tavares de. Lívio Abramo. Instituto Tomie 
Ohtake, 2007, pg.12. 
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A entrevista com a primeira diretora e fundadora do IPHAN, transcrita a 

seguir, é reveladora, em todos os seus detalhes, para descrever a importância dessa frente de 

trabalho443. 

 

Maria Margarida Cintra Nepomuceno (MMCN) - Desde a mostra de Arte 
Religiosa das Antigas Missões do Paraguai trazida à Bienal de São Paulo por 
Lívio Abramo, Ramiro Rodriguez, Saturnino de Brito, em 1961, o artista já estava 
com os olhos voltados para a importância da preservação do patrimônio cultural 
das antigas missões. Quais as ações efetivas que ele desempenhou no Paraguai 
para ajudar na criação do Instituto do Patrimônio Histórico de Assunção?  
 
Estela Rodriguez Cubero (ERC) - Conozco a Lívio Abramo desde mucho antes 
de la comentada exposición de arte religioso realizada en Brasil en el año 1961, 
como también conozco al Doctor Ramiro Domínguez y a la Señora Josefina Plá, 
ambos amigos míos desde mucho antes de este acontecimiento que usted 
menciona, por lo tanto creo entender perfectamente lo que usted necesita saber en 
cuanto a la formación del Patrimonio Histórico Artístico Nacional. Cuando conocí 
a Lívio Abramo yo acababa de regresar de Europa, donde mediante una beca 
concededme por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid – España, realicé un 
curso de organización de Museos, por lo tanto tenía los mismos pensamientos de 
Lívio.  
Después de muchas conversaciones juntamente con el profesor Abelardo de 
Paula-Gómez, ellos promovieron la venida acá del profesor Edson Mota, para 
dictar un curso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en 
Asunción, con el objeto de crear conciencia sobre los valores de los mismos y 
sobre todo dar a conocer la filosofía correcta de la Restauración, que en Paraguay 
no  había  sido  concebida  aún;;  para  entenderlo  mejor  en  Paraguay  “se  restauraba”,  
volviendo a repintar cuantos retablos e imágenes religiosos necesitaban ser 
protegidos.  
Dada mi especialización el tema, Lívio me invito a asistir a las clases del profesor 
Mota que se realizaron en Asunción en el mes de mayo de 1965. Fui presentada al 
profesor Mota por Lívio con el objeto de que yo también informara al profesor 
Mota de la situación paraguaya con respecto al tema. Así nace un núcleo formado 
por Lívio, Abelardo, el Dr. Mario Gibson Alves Barboza, quien era entonces 
embajador de Brasil en Paraguay. Este equipo fue entonces el primer núcleo 
formado para la protección del Patrimonio Histórico y Artístico, que fue 
instaurado en enero de 1967 en Asunción con el tutelaje del gobierno y como tal 
la ceremonia se realizó en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con 
la presencia del Ministro Gral. Marcial Samaniego, Ministro de Educación y 
Cultura, de Relaciones Exteriores, el Embajador del Brasil Rodrigo Melo Franco y 
Andrade (Director del Patrimonio Histórico y Artístico del Brasil entonces), el Dr. 
Escaraboto y Organismos gubernamentales, autoridades religiosas y invitados 
especiales.  
 

                                                   
443 Essa entrevista foi realizada em três etapas: em set de 2008 e nov de 2009, em Assunção, e em 27 de junho de 
2009, por email. 
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MMCN - Quais foram as primeiras atividades do Instituto? 
 
ERC - En el mismo momento se había destinado un espacio físico para la 
Oficina-Taller del Patrimonio Histórico del Paraguay, nombrándoseme a mí como 
jefa del mismo y marca este acto el inicio de las actividades oficiales de este 
organismo con las obligaciones propias como ser: las visitas de investigaciones y 
reconocimientos para conocer las actividades más prioritarias para la protección 
del Patrimonio Cultural, todas éstas acompañadas por Lívio, su esposa Dora y no 
olvidar al profesor Miguel Ángel Fernández quien nos servía de chofer, puesto 
que el Patrimonio no contaba con presupuesto establecido dentro del presupuesto 
nacional, y debíamos trabajar mediante la buena voluntad de todos. Estos viajes 
eran aprovechados para clasificar y catalogar las piezas de los retablos y algunas 
otras que se encontraban en las Sacristías. En este momento quiero también 
recordar a los periodistas, algunos ya fallecidos y otros que continúan hasta el día 
de hoy concientizando sobre el tema. Con especial recordación al periodista y 
fotógrafo Jesús Ruiz Nestosa. Con mucha pena, y para que usted entienda la 
situación debo decirle que a la fecha no se ha entendido muy bien todavía lo que 
significa, no solamente para la Cultura sino también para la economía de un país, 
la valorización y aprovechamiento de los bienes culturales, tan ricos en el 
Paraguay, si se los utilizaran apropiadamente.  
Debo decirle también que muchas de los desatinos cometidos contra el 
Patrimonio, a la fecha no hubiesen sido permitidos si Lívio Abramo aún estuviese 
con nosotros. Él fue el principal protector y la ayuda incondicional que tuve 
durante el tiempo que trabajé para el gobierno mientras él vivió.  
 
MMCN - A senhora conhece a passagem em que Oscar Centurión Frontanilla e 
um grupo de arquitetos e urbanistas  levaram Lívio Abramo em embarcações 
alugadas pelo rio Paraguai, na zona urbana, para que ele registrasse  as 
construções edificadas ao longo do rio, que teriam sido destruída mais tarde? 
Esses desenhos foram apresentados na mostra Una Visión de Assunción. 
 
ERC - No conozco esta acción, porque Lívio nunca me habló de ellas y al Sr. 
Centurión lo conocí muchos años después. (Fue en ocasión de una exposición que 
se realizó con motivo de la finalización del primer trabajo de restauración 
científica que fue el de la Iglesia de Atyrá del siglo XVIII, mano de obra local, 
cuyos altares, imaginerías, púlpito, fueron restaurados y catalogados bajo mi 
dirección en el año 1968. Primer trabajo de relevancia bajo la constante asesoría 
del profesor Lívio Abramo). Si hubo algún proyecto, Lívio no me comentó.  
 
MMCN - Lívio promovia viagens com os artistas aos pueblos e missiones 
jesuíticas, agregou às suas obras as paisagens registradas nessas viagens e teria 
incentivado uma nova mirada sobre algo que todos já conheciam, (como bem 
relatou a artista Olga Blinder em depoimento).No seu entender, essa também era 
uma forma de Lívio preservar na memória dos paraguaios  a cultura missioneira? 
 
ERC - Estoy muy de acuerdo con lo dicho por la señora Olga Blinder. Esa fue una 
de las principales preocupaciones que hemos tenido Lívio y yo, y creo que fue 
muy positiva porque antes de iniciar el trabajo material de la restauración hemos 
evaluado la sociedad donde se realizaría y concienciarla sobre la importancia del 
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Bien Cultural a restaurarse. También se hacían entrevistas, charlas in situ, 
tomábamos trabajadores locales para que ellos mismos se conviertan en 
protectores de sus bienes, al mismo tiempo de abrirles nuevos horizontes.  
 
MMCN - Lívio Abramo ajudou a fazer algum estudo, projeto ou participou de 
alguma discussão sobre a importância da preservação do patrimônio cultural do 
Paraguai?  Em que oportunidade e com quem?  
ERC - Lívio Abramo revisó cada uno de los proyectos del Patrimonio Histórico y 
Artístico del Paraguay, que fueron muchos (véase currículo adjunto, de la 
profesora Estela Rodríguez Cubero) También en sus cátedras nunca olvidó criticar 
la poca atención del Estado con respecto a la valorización de los mismos.  
 
MMCN - Regina Duarte444 afirma que Lívio Abramo ia até as Igrejas  no Interior 
do Paraguai, desenhando as imagens, esculturas e demais objetos encontrados, 
como uma espécie de catalogação, de registro, e depois de um tempo voltava pra 
conferir se estavam no mesmo lugar.  A senhora tem conhecimento dessas 
experiências? Poderia citar alguns exemplos?  
 
ERC - […]   él   fiscalizaba.   Quiero   agregar   que   Lívio siempre proclamó la 
importancia de que las imágenes que figuraban en los retablos no debían ser 
removidas por cuanto se violentarían el significado religioso que se lee en los 
retablos en un contexto total. Lívio también acudía a las Iglesias que se estaban 
restaurando para asesorar, y daba asesoramiento continuo a pedido mío.  
 
MMCN - Qual era o trabalho educativo do Instituto do Patrimônio Histórico 
junto a população? 
 
ERC - El Instituto y la Cátedra de Restauración que yo dictaba en la Escuela de 
Bellas Artes en Asunción, sirvieron de Escuela Taller para la formación del 99% 
de las personas que hoy en día hablan de Restauración y Conservación del 
Patrimonio Cultural. (El lunes 22 de junio445 tuve la oportunidad de cenar con el 
actual embajador del Brasil en Paraguay Doctor Eduardo Dos Santos y hablamos 
sobre el hecho de que todas las actividades realizadas por mí en el campo de la 
Conservación del Patrimonio Histórico y Artístico-Religioso tienen dos 
responsables culturales: Estela Rodríguez Cubero y Lívio Abramo). Me honran y 
agradezco que el Brasil me haya formado en una disciplina de tanta 
responsabilidad por ser tratarse de bienes insustituibles. Por razones del poco 
tiempo que tengo debo pedirle que se remita al currículo adjunto para saber 
Iglesias y fechas, porque todas ellas incluyendo la de Capiatá fueron asesoradas 
por el profesor Abramo hasta que él se fue.  
 
MMCN - A senhora por certo deve conhecer episódios de roubo de imagens 
religiosas. Conte-nos, por favor, as que achar mais ilustrativas do descaso com a 
preservação do patrimônio cultural. 
 
ERC - Los robos de las imágenes en las Iglesias son continuos hasta hoy. En los 
años entre 1979 y 1985 se robaron de la Iglesia que yo estaba restaurando, 

                                                   
444 Regina Duarte é filha de Dora Guimarães, a segunda esposa de Lívio Abramo. Transferiu-se com a família 
para o Paraguai, em 1961, aos 18 anos. Entrevista concedida à pesquisadora. Assunção, julho de 2008. 
445 A data se refere ao ano de 2010. 
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llamada Santísima Trinidad, piezas constitutivas de los altares que las llevaron a 
Buenos Aires. Mediante la documentación que teníamos de fotos, dibujos, etc., se 
pudo, recuperar ayudados por la defensa periodística y denuncias entre las que se 
contaba la de Lívio Abramo. Hoy día estoy sufriendo por el robo de la Imagen de 
Santa Lucía de la Iglesia de Atyrá, tan cara a mis afectos, pero estoy jubilada y no 
está Lívio Abramo, nadie presentó denuncia que yo sepa y la misma hasta el 
momento, se encuentra perdida.  
 
MMCN - Que importância a senhora daria para a Misión Cultural Brasileira, 
depois Centro de Estudos Brasileiros, para a cultura do Paraguay.  
 
ERC - Hasta el momento venimos hablando de Lívio Abramo. Él era la Misión 
Cultural Brasileña o el Centro de Estudios Brasileños, llámese como se llame 
ahora. Se fue él y se cerró esta Institución. ¿Explica esto el significado de la 
Misión? Ahora el nuevo Embajador del Brasil me ha prometido rever la situación 
del Centro cuando yo le comenté la importancia que esta Institución tuvo para la 
Cultura Paraguaya, cuyo benefactor principal fue Lívio Abramo.  
 
MMCN - Existe um levantamento geral de objetos ( especialmente imagens e 
objetos religiosos) referentes ao patrimônio deixado pelas missões?  
 
ERC - La catalogación de los bienes de las iglesias restauradas por mí, han 
quedado en los informes mensuales elevados por el Patrimonio Histórico y 
Artístico de Paraguay en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del 
cual depende. Después de mi traslado al Ministerio de Educación y Cultura en el 
Cargo de Directora General de Museos, se registraron los objetos pertenecientes a 
los Museos de todo el Paraguay. Las autoridades responsables actualmente dicen 
“que  no  sirven  porque  son  muy  largas...!!!”. 
 
MMCN - Como profissional que dedicou a vida à implantação de uma política 
preservacionista no Paraguay como a senhora definiria o trabalho de Lívio 
Abramo quando ele se refere em suas obra,  as culturas indígenas, aos tapetes, as 
rendas ñanduti, etc?  
 
ERC - Como trabajadora de la Cultura de mi país creo, que después de todo lo 
declarado en este documento, el trabajo de Lívio Abramo tuvo una importancia 
fundamental  y  defensora  del  arte  y  de  la  artesanía  de  mi  país.  […].   
Esto es lo que puedo decirle basado en los documentos que conservo. No intenté 
agrandar Lívio, que fue una persona extraordinaria culturalmente hablando, pero 
superlativamente es remarcable su humanismo, el amor que sentía por la 
naturaleza, por las cosas bellas, y sobre todo por los ojos de los niños pobres que 
veíamos en nuestros andares. Odiaba la hipocresía, la injusticia y la fealdad del 
comportamiento de las personas que no tenían ningún valor moral ni intelectual 
que derivaba en serios agravios para los buenos. Hay tantas cosas que decir de 
Lívio Abramo que yo me quedo corta seguramente por mis condiciones de salud 
actual446. 

 
  

                                                   
446 Idem. 2009. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por eso cuando uno se pregunta qué fue lo mejor que hizo el Brasil por 
el  Paraguay,  la  respuesta  no  es  el  Puente  de  Amistad  […] ni la represa 
de Itaipú […]  La  verdadera   respuesta  es   la  mudanza  silenciosa,  pero  
portentosa, del maestro Lívio Abramo de São Paulo a Asunción en 
algún momento de 1956.  

Ricardo Caballero Aquino 
Jornal ABC Color, 1994 

 

A importância da Missão Cultural Brasileira no Paraguai é considerada pela 

diplomacia brasileira tão significativa quanto às demais ações diplomáticas desenvolvidas 

naquele país, apesar desse tema específico encontrar-se ausente das teses e estudos dos 

institutos de pesquisa das Relações Exteriores. Há uma vasta documentação nos arquivos 

históricos do Itamaraty, e embora, comecem a surgir os primeiros estudos acadêmicos sobre a 

diplomacia cultural, o centro das preocupações são ainda os eventos culturais que tiveram 

grande repercussão internacional, tais como, o lançamento da Bossa Nova, no Carnegie Hall, 

em 1962, cuja participação da diplomacia brasileira foi fundamental, ou ainda, os ensaios 

sobre grandes expoentes da diplomacia cultural, tais como João Guimarães Rosa, Antonio 

Houaiss, João Cabral de Melo Neto, Vinicius de Moraes, entre outros. Considero importantes 

estudos uma vez que são precursores da historiografia cultural diplomática. Sobre as missões 

culturais, entretanto, várias implantadas pelo Brasil nos países vizinhos, existem somente duas 

simples páginas digitalizadas, em um arquivo do Departamento Cultural do MRE. 

Desde sua implantação no Paraguai, a MCB atendeu inicialmente às 

necessidades de realização dos acordos culturais firmados em 1939 e, em seguida, em 1941, 

com o decreto 7.712, tornando possível a criação dos primeiros núcleos de ensino da língua 

portuguesa e de literatura, o intercâmbio de técnicos e professores entre as unidades 

educacionais dos dois países, além da concessão de bolsas de estudo a estudantes e 
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profissionais.  Somente a partir de 1962, com a ida de Lívio Abramo para lá, inicia-se um 

programa de ações artísticas e culturais duradouras. 

O papel de Lívio Abramo no Paraguai, no dizer de artistas e críticos 

entrevistados para esta pesquisa, ultrapassou a precípua incumbência de criar uma escola de 

ensino da gravura, cursos de pintura, desenho e ministrar aulas de História da Arte. Tarefas 

essas que ele desempenhou até falecer, em 26 de abril de 1992. Lívio conviveu com gerações 

de artistas, contribuindo para a sua formação artística, além de ajudar a criar um espaço para a 

apreciação, conhecimento e convivência em torno da arte, não somente entre a comunidade de 

artistas, mas entre cidadãos, de variadas profissões, movidos por interesses culturais. Muitos 

“aprendizes”  da  época  desenvolveram-se como artistas gravadores, pintores, ou tornaram-se 

mestres nas Instituições de Arte. Outros se dedicaram à pesquisa da Arte, ao exercício 

contínuo da crítica, a construção e reconstrução da história das práticas artísticas e culturais 

no Paraguai. 

Dentro de um cenário propício às mudanças, o interesse de Lívio Abramo, pela 

tradição da cultura dos povos indígenas, agregou ao processo de renovação das artes, o 

elemento de identidade cultural que faltava às preocupações das vanguardas artísticas do 

Paraguai. A artista fundadora do Grupo Arte Nuevo, Olga Blinder, falecida em julho de 2008, 

declarou que os artistas paraguaios redescobriram com Lívio Abramo, durante as visitas às 

missões jesuíticas, as paisagens dos pueblos e a cultura indígena como expressões artísticas.  

O que esse trabalho oferece em relação à interpretação da historiadora Ceres Moraes, 

mencionado anteriormente, é uma visão, que corre bem distante dos parâmetros realistas, 

utilizados pelo estudo mais tradicional das Relações Internacionais, e que oferece um registro 

detalhado das ações da diplomacia cultural brasileira na América Latina, e, em especial no 

Paraguai, que antecede em muitos anos o período recortado pela historiadora (1954-1963). 

Procuro mostrar que o auge das atividades da MCB no Paraguai, com Lívio Abramo na 
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coordenação das ações artísticas, é o desdobramento de uma tradição na área cultural 

implantada de comum acordo entre os países, que teve seu início localizado no final dos anos 

30. 

A obra cultural de Lívio Abramo no Paraguai não foi construída 

unilateralmente. Foi um processo de mediação cultural  resultado de uma conjunção de 

fatores: das condições oferecidas pela diplomacia brasileira, ao se dispor a criar um setor 

específico de artes visuais no Paraguai; dos programas culturais, na área de educação e 

cultura, com a presença dos primeiros professores da Missão Cultural junto à comunidade 

paraguaia, abrindo o campo para aproximações futuras; da receptividade da comunidade 

intelectual e artística do Paraguai, que acolheu as propostas levadas por Lívio e, sobretudo, do 

compromisso cultural, as habilidades e vivências de Lívio Abramo no campo artístico e 

cultural, compartilhadas com a comunidade que escolheu para conviver. 

Transcorridos cerca de três anos desta pesquisa sobre Lívio Abramo no 

Paraguai, não há como não modificar a visão sobre aquele país, arranhada ainda por uma 

história que há bem pouco tempo começou a ser revista. Para além das guerras e dos governos 

autoritários, criaram-se ilhas de resistência, em torno das quais habilidosos e pacientes 

artesãos culturais foram tecendo as suas histórias. Às vezes tiveram que inventá-las, criando 

ou recriando tradições, constantemente ameaçadas pelos solavancos da história. Prática 

comum das civilizações, diz Eric Hobsbawn447, presente até nas melhores famílias inglesas. O 

que seria o gótico, na Inglaterra, no século XIX, senão uma grande reinvenção?448 

No Paraguai, foram-se os colonizadores e os jesuítas, e surgiram então os 

literatos, os educadores, os poetas, os historiadores, os antropólogos e os artistas, responsáveis 

por criar as formas expressivas das utopias presentes na fundação e refundação da nação. Há 

um Paraguai fechado em suas próprias fronteiras, uma ilha cercada de terra por todos os 

                                                   
447 Eric HOBSBAWM; Terence RANGEER(orgs). A Invenção das Tradições. Paz e Terra. Brasil, 1997. 
448 CF. HOBSBAWM 
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lados, como bem disse Roa Bastos, onde o tempo parece petrificado, seco e vazio449. Mas há 

um outro, reflete o jesuíta antropólogo Bartomeu Meliá, que está além dessa limitada 

geografia: Hay que buscar y extender la vista hacia un paisaje con historia. Y con cultura450. 

Quando o Taller de Grabado completou 35 anos, em 1991, Ricardo Caballero 

Aquino escreveu um artigo para o jornal ABC Color451, que sintetiza o pensamento da 

sociedade paraguaia sobre a relevância da obra de Lívio Abramo para a cultura e para a 

aproximação dos dois países. Para finalizar, transcrevemos um dos trechos desse artigo: 

 

Lívio Abramo a lo largo de todos estos años a cargo de su Escolinha 
de Arte en el Centro de Estudos Brasileiros pasó a convertirse en el 
programa de cooperación internacional más exitoso de toda la historia 
paraguaya. Hubo muchos otros (STICA, Punto IV, AID, Operación 
Condor, Festival de Mayo) que gastaron más divisas, que ubicaron en 
edificios llamativos, con escudos e insignias de mayor impacto 
momentáneo. Pero como programa de cooperación de dos gobiernos 
amigos, Lívio los enterró a todos mientras él seguía cosechando 
resultados. […]  Por eso cuando uno se pregunta qué fue lo mejor que 
hizo el Brasil por el Paraguay, la respuesta no es el Puente de Amistad 
- pagado su peso en dólares varias veces via contrabando de productos 
brasileños-, ni la represa de Itaipú – fuente de energía barata para la 
industria   “rapai”-. La verdadera respuesta es la mudanza silenciosa, 
pero portentosa, del maestro Lívio Abramo de São Paulo a Asunción 
en algún momento de 1956 […] Y el arte de Paraguay nunca más 
volvió a ser lo que era. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                   
449 Expressões utilizadas pelo escritor paraguaio Roa Bastos, em El Fiscal. Buenos Aires. Ed Sudamericana, 
1993, pg.66. 
450 Bartomeu Meliá, padre jesuíta, estudioso da cultura indígena, autor de diversos livros sobre o assunto. É 
espanhol, radicou-se no Paraguai, e exilado, morou no Brasil onde deu continuidade aos seus estudos no sul e no 
Mato Grosso junto a nações indígenas. El Paraguay Inventado, Cepag, Assunção, 1997, pg.21; Una nación 
dos culturas, Cepag, 1997. Lívio Abramo fez ilustrações para a 4ª edição de Una nación dos culturas. 
451 AQUINO. Treinta y cinco años. ABC Color, s/d. Assunção, 1991. Integra do artigo em Apendices. 
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ANEXOS 
 
1- Carta de Lívio Abramo e Maria Bonomi ao presidente do MAM de São Paulo, solicitando 
bolsas de estudos para alunos do Estudio Gravura. São Paulo, 7 de março de 1960. 
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2-Treinta y cinco años 
 
Artigo escrito pelo jornalista Ricardo Caballero Aquino, agora Cônsul do Paraguai no Brasil 
em comemoração aos 35 anos de fundação do Taller de Grabado. Publicado no Jornal ABC 
Color. Assunção, 1991. 
 
 
TREINTA Y CINCO AÑOS 
Ricardo Caballero Aquino* 

 
Hay días en que uno se reconcilia con el mundo y hasta se siente tentado a 
pensar que el bien a la larga se impone. El premio especial otorgado al Prof. 
Lívio Abramo en la Bienal de Arte de São Paulo nos proveyó la excusa. 
Si Stroessner se pasó haciendo el mal por 34 años y medio, en contrapartida 
Lívio se pasó haciendo el bien por 35 años continuos en el Paraguay. Como 
legado, Stroessner dejó deuda, corrupción y un caos político-administrativo 
que permite hoy a una misma persona jurar fidelidad a la constitución de 1967 
como parlamentario y paso seguido hacerse elegir para cambiarla sin asco. 
 
El legado de Lívio será mucho más fructífero. Llegó a un país de balbuceante 
arte y deja toda una escuela digna de tenerse en cuenta. En Asunción trabajó 
con niños al los que vio crecer y volverse maestros. 
Y mientras educaba a algunos, Lívio no dejó de crear y su obra fue cada vez 
más significativa. Tomando de la vida real sus temas, sus grabados y dibujos 
son obras maestras, sea su visión del Rio Paraguay, de las favelas del Rio de 
Janeiro, de las mulatas en ceremonia de macumba, o de una manada de potros. 
Como estuvo siempre rejuvenecido por la constante compañía de niños a los 
que abría las compuertas del mundo del arte, no pudo sustraerse de uno que 
otro tema lúdico, como el de los mamuts y elefantes. Cuanto más trabajaba, 
más creativo se volvía. Y así, Lívio se pasó sembrando el bien. 
 
Nos acostumbramos tanto a su tarea que la misma ya nos parece cotidiana y 
normal. En la noche del homenaje que le brindaron sus amigos, él confesó que 
su verdadera profesión era la de periodista. Independiente de su talento, no 
hubiera Lívio descollado en ella. Es muy modesto y reacio a admitir méritos. 
Lívio Abramo a lo largo de todos estos años a cargo de su Escolinha de Arte en 
el Centro de Estudos Brasileiros pasó a convertirse en el programa de 
cooperación internacional más exitoso de toda la historia paraguaya. Hubo 
muchos otros (STICA, Punto IV, AID, Operación Condor, Festival de Mayo) 
que gastaron más divisas, que ubicaron en edificios llamativos, con escudos e 
insignias de mayor impacto momentáneo. Pero como programa de cooperación 
de dos gobiernos amigos, Lívio los enterró a todos mientras él seguía 
cosechando resultados. 
 
Él es, entonces, una demonstración de que cuando realmente se desea cooperar, 
basta con abrir una escuela y darle la libertad de funcionar. Décadas antes de 
que todo el mundo hablara de integración, Lívio la practicaba acercando su 
cultura a la nuestra y llevando esta a su país. 
Por eso cuando uno se pregunta qué fue lo mejor que hizo el Brasil por el 
Paraguay, la respuesta no es el Puente de Amistad - pagado su peso en dólares 
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varias veces via contrabando de productos brasileños-, ni la represa de Itaipú – 
fuente  de  energía  barata  para  la  industria  “rapai”-. La verdadera respuesta es la 
mudanza silenciosa, pero portentosa, del maestro Lívio Abramo de São Paulo a 
Asunción en algún momento de 1956. 
 
Y el arte de Paraguay nunca más volvió a ser lo que era.452 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
452 Ricardo Callabero Aquino é Cônsul Geral do Paraguai no Brasil. Foi crítico de cultura em Assunção 
escrevendo para o ABC Color e Diário de Notícias de 1981-1984 e 1990-1994. Assunção, 1991. 
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3- Mudança de nome do Taller de Grabado 
 
No final dos anos 80, o Taller de Grabado, a mais antiga oficina de arte criada com a 
participação de Lívio Abramo passa a ter como patronos os indígenas Yapari-Tilcara, em 
substituição ao primeiro homenageado, o artista Julian de La Herreria. Em 1991, na 
apresentação do catálogo da mostra dos artistas Maria Adela Solano López, Edith 
Jiménez,Wally Montiel e Carlo Spatuzza, Lívio justifica a substituição do primeiro patrono do 
Taller de Grabado, Julian de la Herrería, para Yapari-Tilcara.  
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4- Participação do Paraguai na V Bienal Internacional de São Paulo 
 
Ofício da Missão Cultural Brasileira ao presidente da Bienal comunicando os nomes dos artistas da 
representação do Paraguai  para a V Bienal Internacional de São Paulo, quando o Paraguai teve uma 
sala especial denominada Ñanduti. 
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5- Participação do Paraguai na VI Bienal Internacional de São Paulo. 
 
 
 
Ramiro Dominguez (foto) e Saturnino de Brito acompanharam até o Brasil a mostra Arte Religiosa 
das Antigas Missões do Paraguai para a VI Bienal Internacional de São Paulo, em 1961. 
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6- Mostra Arte Religiosa das Antigas Missões do Paraguai. 
VI Bienal Internacional de São Paulo, 1961. 
 
De inúmeros pontos do país localizados em áreas das antigas missões, Lívio Abramo trouxe 
sessenta peças, entre esculturas, oratórios, tabuleiros e demais objetos, produzidos nas 
reduções jesuíticas e franciscanas, entre os anos de 1609 a 1767, de regiões como Quyquyó, 
Trindad, San Juan, Carapeguá, San Ignácio e Villa Rica. 
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7- Posse do General Stroessner, em 1954. (imagem 1) 
 
Ofício do Embaixador Alarico Silveira Junior à Divisão Política do MRE sobre a situação do Brasil 
frente a Argentina, para a posse do general Stroessner, em 1954. 
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8- Posse do General Stroessner, em 1954.  
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