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GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA 

Fonte: Biblioteca Nacional del Paraguay, disponível em 
http://bibliotecanacional.gov.py/biblioteca/importante-documento-para-la-historia-del-paraguay-1870/ 

Nota do Editor: 

Resquin havia chegado de Cerro Corá onde se rendeu em 1º de março de 1870. 

No seu relato, faz uma descrição de toda a campanha da Guerra do Paraguai desde a 

tomada do Mato Grosso em novembro de 1864 até Cerro Corá. 

O relato do Gen Resquin acrescenta importantes dados sobre a guerra, sobre 

Solano López, sobre as batalhas, sobre os militares paraguaios, sobre as decisões dos 

chefes, sobre a população civil, etc. 

 Difícil não se acrescentar ao senso comum (pelo menos) sobre a guerra novos 

parâmetros e uma adequada compreensão do processo histórico.  

Este documento é de suma importância para os historiadores e pesquisadores. 

Foram utilizadas as imagens do documento, posto que não se dispõe do texto 

digitalizado. Ele está rasurado em alguns lugares mas isso não prejudica a leitura.  

 Agradecemos ao prezado colega Coronel Dandolo Bagetti, pesquisador da 

Guerra da Tríplice Aliança, a gentileza da remessa dos arquivos e a indicação do link 

da Biblioteca Nacional do Paraguay que contém os documentos aqui transcritos. 

 Vamos em frente. 
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O TUIUTI                                

INFORMATIVO 

Declaração prestada pelo paraguaio General Francisco Isidoro Resquin no 

acampamento brasileiro em Humaitá em 20 de março de 1870. 
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VOCÊ SABE O QUE É “FUNDAMENTALISMO”? 

Fonte: SILVA, Kalina Vanderlei et SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos. São Paulo: Editora 
Contexto, 2010, p. 162.   

Desde o fim da União Soviética, no último quartel do século XX, e o consequente desmantelo da 
divisão ideológica que repartia o mundo em duas esferas, o fundamentalismo religioso tem sido apontado 
como o principal perigo à nova ordem mundial.  

Trata-se de tema que vem suscitando intensos debates e, por isso mesmo, não possui um quadro 
interpretativo único.  

O termo fundamentalismo se refere a um determinado tipo de interpretação religiosa que procura 
seguir à risca os preceitos fundamentais e mais tradicionais de dada religião.  

Há três tipos de básicos de fundamentalismos, todos ligados às grandes religiões monoteístas e 
imbricados entre si: o fundamentalismo islâmico, o cristão e o judaico. Em que esses tipos de 
fundamentalismos se aproximam ou se afastam é uma questão interessantíssima, que ajuda a elucidar o 
próprio conceito. 

O conjunto político-ideológico do pensamento fundamentalista é bem mais complexo do que a 
simplificação que se vê na mídia atualmente.  

Mas, em geral, todas as formas de fundamentalismo contêm um caráter profundamente reacionário, 
que se apresenta como a busca por um retorno às origens primitivas e puras de um tempo não corrompido 
e uma rejeição a inúmeros aspectos da modernidade. Algo, por exemplo, como o que os Talibãs fizeram 
no Afeganistão, que a família real saudita tenta manter na Arábia, ou que diversos grupos cristãos 
mantêm nos Estados Unidos e na Europa. 

Cronologicamente, o primeiro fundamentalismo a surgir foi o cristão, que inclusive deu nome a 
esse tipo de pensamento e ação. 
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