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Palavras do Embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, Presidente da 

FUNAG, por ocasião da abertura do seminário “O Brasil e a Grande 

Guerra” – Diplomacia, Sociedade e História, na FAAP em São Paulo, 

no dia 05 de novembro de 2018  

 

Embaixador Rubens Ricupero, Diretor das Faculdades Armando Álvares 

Penteado 

(A quem peço transmitir os agradecimentos da FUNAG ao Dr. Antonio 

Bias Guilhon, presidente do Conselho Curador da FAAP) 

Senhor Filippo La Rosa, Cônsul-Geral da Itália em São Paulo 

(Em nome de quem agradeço ao Governo italiano pelo apoio à realização 

deste seminário) 

Embaixadora Débora Barenboim-Salej, chefe do Escritório de 

Representação do MRE em São Paulo 

Senhor Luiz Gonzaga Bertelli, presidente da Academia Paulista de História 

Professor Celso Lafer 

 

 É com satisfação que participo da abertura do Seminário “1918: da 

Guerra à Paz. São Paulo e a Grande Guerra”, aqui na FAAP, ao lado de 

dois grandes nomes da intelectualidade brasileira: o Embaixador Rubens 

Ricupero e do ex-chanceler Celso Lafer. São referências permanentes para 

os estudiosos do pensamento diplomático e da identidade internacional do 

Brasil. Gostaria de cumprimentar também e dar as boas vindas a todos os 

demais participantes. 

 Agradeço à FAAP a parceria com a Funag na organização e 

realização deste evento, que muito se deve à diligência e ao empenho do 

meu colega e colaborador Ministro Antonio Mesplé. Saúdo os expositores e 

debatedores, que acolheram o convite para compartilhar conosco seu vasto 
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conhecimento sobre o tema. Expresso meus agradecimentos especialmente 

aos que vieram do exterior e de outras cidades do país. 

   Agradeço ainda a parceria e a colaboração de outras entidades como 

a FAAP, o ERESP e o Governo da Itália, nomeadamente o Instituto 

Italiano de Cultura. 

Novembro de 2018 marca o centenário do armistício da Grande 

Guerra (1914-1918). O Brasil foi o único país da América Latina que teve 

reconhecida sua condição de beligerante. Sua participação consolida o 

juízo quanto à relevância histórica do período da chamada República Velha 

para a diplomacia brasileira. Pois, foi nele que Rio Branco (1902-1912) 

realizou sua obra monumental de negociação e definição dos limites 

territoriais brasileiros. Nele também, sob as vistas do Barão, Rui Barbosa 

contribuiu para resgatar, na II Conferência da Paz da Haia, em 1907, o 

princípio westfaliano da igualdade dos Estados perante o direito 

internacional, fundamento do multilateralismo.  A ação diplomática 

brasileira ajudava a legitimar a novel República, que enfrentou na sua 

gênese tantos incidentes de percurso. 

Solucionadas de forma definitiva as questões de fronteira, o Brasil 

estabelece o paradigma inicial
1
 da política externa da República, a de um 

país que se voltaria para o mundo, mas a partir de uma forte relação com os 

EUA. Este já se ia tornando novo fator de poder a moldar o sistema 

internacional. O eixo geopolítico, centrado na Europa desde a formação dos 

Estados modernos, oscilava, pela primeira vez, para fora do velho 

continente em direção à grande potência do hemisfério ocidental.  

Os nacionalismos extremados, a disputa imperialista nas colônias, a 

reação da Ásia e da África à hegemonia europeia, e a competição militar no 

velho continente determinaram o colapso do Concerto Europeu. Do outro 

                                                           
1
 Somente a partir de 1974, na gestão do chanceler Azeredo da Silveira, no Governo Geisel (1974-1979), 

o Brasil consolida o paradigma autonomista, universalista, que prevaleceu até 2018. 
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lado do Atlântico, os EUA se firmavam como potência emergente e 

exerciam sua hegemonia nas Américas, inclusive na defesa dos interesses 

econômicos de suas empresas. Por sua vez, os países latino americanos 

desenvolviam doutrinas em favor do principio da autodeterminação dos 

povos, da não interferência e da igualdade soberana dos Estados. 

   É nesse contexto que os ideais pan-americanos são criados como 

expressão, de um lado, da hegemonia hemisférica por parte dos EUA, e, de 

outro, de princípios e normas de convívio aceitáveis para os demais países 

das Américas.  

 A participação do Brasil na 1ª Guerra Mundial ocorre contra esse 

pano de fundo e em meio a um debate no seio das elites brasileiras entre os 

que acreditavam num eventual ressurgimento europeu, apoiados em fatores 

ideológicos e na presença de comunidades de alemães e italianos, e os que 

apostavam na irreversível ascensão dos EUA e dos benefícios econômicos 

a serem compartilhados nas Américas. Esse embate explica a posição de 

neutralidade adotada pelo Brasil por três anos a partir da eclosão da Guerra.  

 

A participação militar do Brasil foi modesta, mas a decisão política 

tomada pelo Presidente Venceslau Brás, em 27 de outubro de 1917, de 

declarar guerra ao império alemão, após ataques de seus submarinos a 

embarcações brasileiras testarem os limites da neutralidade, alçou o Brasil 

a uma posição de maior destaque na comunidade das nações.  

Convidado, em 1919, a participar das negociações de paz, o governo 

brasileiro fez-se representar por Epitácio Pessoa, que soube defender os 

interesses nacionais. O Brasil logrou não apenas participar do Comitê de 

Redação do Estatuto da Liga das Nações e eleger-se membro temporário de 

seu Conselho Executivo, como também assegurou compensações por 

perdas vinculadas ao conflito. Seus principais objetivos foram, em grande 

medida, alcançados. 
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Em sua coleção “Makers of the Modern World” (2010), a editora 

inglesa Haus Publishing incluiu Epitácio Pessoa entre aqueles que se 

destacaram na Conferência e contribuíram para a construção do mundo 

moderno. O jurista e político brasileiro mereceu perfil próprio sob o título: 

“Epitácio Pessoa: Brazil”, de autoria do historiador inglês Michael Streeter. 

Segundo ele, Pessoa era um jurista brilhante que com seu talento 

diplomático obteve importantes vitórias para o Brasil, como a manutenção 

da posse de 46 navios alemães e o reconhecimento pela Alemanha de uma 

dívida da venda de café, apreendido em portos alemães durante a guerra, 

além de maior prestígio internacional
2
. 

O Brasil compartilhou não só a mesa de negociações de paz com as 

grandes potências da época, sucessivamente em Paris e Versalhes, como 

também obteve cadeira na instância decisória máxima da organização 

representativa da comunidade internacional. Ademais, a política externa 

brasileira transcenderia os limites do hemisfério para assumir projeção 

transatlântica
3
, passo para o universalismo definidor do paradigma 

esboçado, mais tarde, na Política Externa Independente (1961-1964) e 

consolidado no Pragmatismo Responsável na década de 1970. 

A repercussão do desempenho em Paris do chefe da delegação 

brasileira tornou ainda mais natural sua indicação como candidato à 

presidência da República (1919) e sua eleição, naquele mesmo ano, em 

disputa com Rui Barbosa. Epitácio Pessoa tinha em Paris o desafio de pelo 

menos manter o prestígio conquistado por Rui na II Conferência de Paz da 

Haia de 1907, quando este resgatou o princípio da igualdade jurídica dos 

Estados e ajudou a criar o fundamento do multilateralismo
4
. Sua atuação 

                                                           
2
 STREETER, Michael. Epitacio Pessoa: Brazil, the Peace Conferences of 1919-1923 and their aftermath. 

Makers of the Modern World. Haus Publishing, 2010. 
3
 GARCIA, Eugênio Vargas. Entre América e Europa: a política externa brasileira na década de 1920. 

Brasília: Editora da Universidade de Brasília/FUNAG, 2006. p. 35-51. 
4
 FUNAG. II Conferência da Paz, Haia, 1907: a correspondência telegráfica entre o Barão do Rio 

Branco e Rui Barbosa / [Centro de História e Documentação Diplomática]. – Brasília: FUNAG, 2014. 
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honrou ainda as tradições de Rio Branco. Conseguiu atingir os principais 

propósitos da chancelaria brasileira e deu contribuição pessoal ao 

desenvolvimento progressivo do Direito Internacional. 

Apesar do esforço de estudiosos do direito e das relações 

internacionais
5
, Epitácio Pessoa permanece pouco conhecido. Assim, neste 

biênio de comemorações do centenário do Armistício e do Tratado de 

Versalhes, justifica-se, tanto pela oportunidade como pela importância 

histórica seminal, a publicação pela Fundação Alexandre de Gusmão do 

livro “Epitacio Pessôa: na Europa e no Brasil”. Organizado pelo 

embaixador Carlos Alberto Pessôa Pardellas, o volume contém fonte 

primária inédita, acompanhada de informações úteis por ele elaboradas a 

título de biografia e apêndice. São precedidas pela Apresentação do 

embaixador e historiador Alberto da Costa e Silva, membro da Academia 

Brasileira de Letras, e de Prólogo do jurista, ex-membro da Corte 

Internacional de Justiça da Haia, ex-presidente do Supremo Tribunal 

Federal, e ex-chanceler professor Francisco Rezek, que dá eloquente 

testemunho da singularidade de Pessoa no universo jurídico e político 

brasileiro.  

É necessário conhecer bem Epitácio Pessoa e refletir sobre o alcance 

de seu papel na história do Brasil, especialmente no plano externo, tendo 

em vista a circunstância de vir a participar de momento singular para a 

diplomacia brasileira. Assim, a partir desse contexto, poderiam ser mais 

bem apreciadas as suas anotações e comentários nas incursões exploratórias 

pelos centros da Europa mais de uma década antes. O cotidiano dessas 

metrópoles refletia estágio sofisticado da cultura e dos costumes no mundo 

à época. Ainda mais surpreendente dentro dessa perspectiva histórica, o 

fato de que, em plena “Belle Époque”, no centro da civilização ocidental, 

                                                           
5
 FRANCA FILHO, Marcílio Toscano e outros (org.). Epitácio Pessoa e a codificação do direito 

internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2013. 
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fosse desencadeada uma das guerras mais brutais de que a humanidade tem 

notícia. A Grande Guerra foi um dos episódios mais dramáticos e 

surpreendentes da História. Criada em Versalhes, a Liga das Nações 

consistiu num esforço inovador de um grupo de países, entre os quais o 

Brasil, para restabelecer a ordem internacional, após o conflito. 

 

Sérgio Eduardo Moreira Lima 


