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HISTÓRIA MILITAR:
AS CONSEQUÊNCIAS DA GUERRA DO PARAGUAI E SEUS REFLEXOS PARA O

EXÉRCITO BRASILEIRO

Ivan de Freitas Vasconcelos Junior1

Anderson José Soares de Lima2

RESUMO
O presente estudo trata dos reflexos da Guerra do Paraguai para o Exército Brasileiro. A Guerra do
Paraguai  foi  um  marco  para  a  História  Militar  Brasileira  e  trouxe  reflexos  no  campo  político,
econômico e militar. O conflito ajudou no esforço de unificação do Brasil ao conjugar energias de todo
o país para vencer a guerra, fortalecendo alguns símbolos nacionais, o sentimento de identidade
brasileira e, no caso específico do Exército, permitiu a evolução da doutrina militar terrestre para as
décadas  posteriores.  O  objetivo  primordial  foi  verificar  os  resultados  do  conflito  para  os  países
envolvidos e analisar como a guerra influenciou na estrutura do Exército Brasileiro. Realizou-se uma
pesquisa bibliográfica em acervos e na internet  considerando as contribuições de autores como:
Amendola (2010),  Doratioto (2002),  Rodrigues (2009), dentre outros. Os resultados obtidos traz à
tona a vultuosidade do conflito, no que diz respeito aos números de militares empregados, quantidade
de mortos e recursos financeiros envolvidos. 

Palavras-chave: Guerra do Paraguai. Tríplice Aliança. Solano López. Exército Brasileiro.

ABSTRACT
The present study deals with the reflexes of the Paraguay War in the Brazilian Army. The Paraguayan
War was a milestone for Brazilian Military History and brought reflexes in the political, economic and
military  fields.  The conflict  helped in the unification effort  of  Brazil  and the energies of  the whole
country to win the war, strengthening some statuses, the sense of Brazilian identity and, in the specific
case of the army, the evolution of terrestrial military doctrine to later ones. The primary objective was
to verify the results of the conflict for the countries involved and to analyze how the war influenced the
structure  of  the  Brazilian  Army.  A  bibliographic  research  on  services  and  on  the  Internet  was
performed,  considering  contributions  from  authors  such  as  Amendola  (2010),  Doratioto  (2002),
Rodrigues (2009), among others. The results show the vulture of the conflict, regarding the numbers of
military personnel employed, the number of dead and the financial resources involved.

Keywords: War of Paraguay. Triple Alliance. Solano López. Brazilian Army.
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1 INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  encontra-se  no  escopo  dos  temas  relacionados  à

importância da defesa ao longo da história do Brasil,  proposto pelo Comando de

Operações Terrestres à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, como requisito para

especialização em Ciências Militares. Assim, pretende-se abordar as consequências

da Guerra do Paraguai e analisar seus reflexos para o Exército Brasileiro. 

No século XIX as nações do continente americano que se emanciparam do

domínio da coroa, acabando com o sistema colonial, lançaram uma nova proposta:

estabelecer a soberania político-econômica de seus territórios.

As disputas pela Bacia do Rio da Prata, região formada pela Argentina, pelo

Paraguai  e  pelo  Uruguai,  sempre  foi  fruto  de  intensas disputas  entre  os  países

limítrofes. Com a intensificação da navegação a vapor e do aumento do movimento

comercial, no século XIX, as águas da Bacia do Prata tornaram-se cada vez mais

cobiçadas.  De  suas  águas  dependia  o  comércio  da  Argentina,  do  Uruguai,  do

Paraná, de Santa Catariana e do Rio Grande do Sul, além, do Mato Grosso e do

Paraguai, que não possuíam outro meio para chegar ao oceano sem passar pela

Bacia do Prata. A tensão gerada em torno da questão do Prata acabou explodindo a

chamada Guerra do Paraguai,  que passou para a história  como o mais longo e

devastador conflito na América Latina. 

Revisando a literatura, percebe-se que a Guerra do Paraguai também pode

ser  conhecida  por  outras  nomenclaturas:  Guerra  da  Tríplice  Aliança  ou  Guerra

Grande  (como  é  conhecida  entre  os  paraguaios).  Tratou-se  de  um  conflito

internacional  travado  entre  o  Paraguai  e  a  Tríplice  Aliança  (Brasil,  Argentina  e

Uruguai) durante o período de dezembro de 1864 a março de 1870. É considerado o

maior conflito bélico já ocorrido entre os países sul-americanos e terminou com a

aniquilação do Paraguai, o país mais desenvolvido da América Latina antes do início

do conflito.

Partindo-se desse panorama, buscou-se formular o seguinte problema: Qual

o balanço final Guerra do Paraguai para os países envolvidos e seus reflexos para o

Exército Brasileiro?

Neste contexto, o objetivo primordial do trabalho é verificar os resultados da

Guerra do Paraguai para os países envolvidos e analisar como o conflito influenciou

na estrutura do Exército Brasileiro.
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Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados

quatro objetivos específicos, abaixo relacionados, que possibilitam o encadeamento

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a. Traçar os antecedentes e a conjuntura política da região de litígio;

b. Descrever a Guerra do Paraguai e as suas fases;

c. Descrever as consequências da guerra para os países envolvidos;

d. Elencar os reflexos do conflito para o Exército Brasileiro.

2 METODOLOGIA

Para formar subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou a leitura analítica de várias

obras afetas ao tema objeto deste artigo científico. Quanto à forma de abordagem do

problema, utilizou-se os conceitos de pesquisa qualitativa, já que não requer o uso

de métodos ou técnicas estatísticas.

Quanto ao objetivo geral,  empregou-se a modalidade descritiva,  tendo em

vista o conhecimento disponível sobre o tema, notadamente escrito, não exigindo,

portanto, uma familiarização inicial.

Iniciou-se o delineamento da pesquisa com a limitação do tempo histórico nos

anos entre 1864 e 1870, período que compreendeu a Guerra do Paraguai.  Essa

delimitação  baseou-se  na  necessidade  de  entender  a  conjuntura  política  e  do

desenvolvimento do conflito.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  Guerra  do  Paraguai,  Tríplice  Aliança,

Solano López e Exército Brasileiro, em meios eletrônicos, sites de busca da internet,

biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO),  sendo selecionados

apenas os artigos em português. O sistema de busca foi complementado pela leitura

de livros acerca do tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o fim da  Guerra do Prata (1852) e da vitória dos aliados (brasileiros,

colorados uruguaios e unitaristas argentinos) sobre os federalistas argentinos e dos

membros do Partido Blanco do Uruguai, a região do Prata passou por uma relativa

pacificação.  No  entanto,  não  tardou  para  que  as  rivalidades  acirrassem  entre

brasileiros, argentinos, paraguaios e uruguaios. Os motivos das rusgas giravam em
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torno  de  desentendimentos  quanto  às  questões  fronteiriças  entre  os  países,  à

liberdade de navegação dos rios da bacia do Prata e por rivalidades históricas.

O governante do Paraguai era Solano López (Imagem 1) que havia chegado

ao  poder  em  1862  e  alimentava  um  sonho  expansionista  de  formar  o  Grande

Paraguai (Imagem  2),  que  abrangeria  as  regiões  argentinas  de  Entre  Rios  e

Corrientes, o Uruguai, os estados brasileiros do Rio Grande do Sul e o Mato Grosso,

além do próprio Paraguai. Com o objetivo da expansão imperialista, López instalou o

serviço militar obrigatório no território paraguaio, reaparelhou a Marinha, organizou

um exército de 80.000 militares, além de criar indústrias bélicas.

Imagem 1 – Retrato de Solano López
Fonte: Wojciechowski (2008).

López tinha o objetivo de melhorar o desempenho de sua economia por meio

de um projeto de expansão territorial que oferecesse uma saída para o mar. Nessa

época,  um  dos  grandes  problemas  que  a  economia  paraguaia  encontrava  era

ausência  de  saídas  marítimas  que  escoassem  a  sua  produção  industrial.  Os

produtos  paraguaios  tinham  que  atravessar  a  região  da  Bacia  do  Prata,  que

abrangia possessões territoriais do Brasil, Uruguai e Argentina e, inevitavelmente,
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toda essa travessia na Bacia do Prata ocasionava inconvenientes diplomáticos entre

os países citados (SILVA, 2019). 

Imagem 2 – A Concepção do Paraguai segundo Solano López
Fonte: Rodrigues (2000).

O conflito iniciou-se com a invasão da província brasileira de Mato Grosso (13

de dezembro de 1864)  pela tropa paraguaia.  Solano López se valeu do fato do

governo paraguaio ter uma boa produção de armamentos e um exército de efetivo

razoável em relação ao Exército Brasileiro já que nossas tropas estavam envolvidas

na Guerra contra Aguirre no Uruguai.

Em  18  de  março  de  1865,  López  declarou  guerra  à  Argentina  pois  o

presidente Bartolomeu Mitre, argentino aliado do Brasil na intervenção no Uruguai,

não  permitiu  que  os  exércitos  paraguaios  atravessassem  seu  território  para

combater no Uruguai e invadir o sul do Brasil. O Uruguai aliou-se com o Brasil  e a

Argentina porque, nesse período,  Venâncio Flores (que havia lutado ao lado das
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tropas  brasileiras  na  campanha  contra  Aguirre)  já  estava  à  frente  do  governo

uruguaio.

Em 1 de maio de 1865 foi  assinado o Tratado da Tríplice Aliança no qual

Brasil, Argentina e Uruguai se comprometeriam a combater as tropas de López e

restabelecer  a  paz na região.  Por  meio desse tratado,  o  comando supremo das

tropas aliadas coube a Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina.

No início da guerra, as forças militares da Tríplice Aliança eram bem inferiores

às  do  Paraguai.  Os  paraguaios  tinham um  efetivo  de  mais  de  60  mil  homens,

artilharia com cerca de 400 canhões,  uma esquadra de 23 vapores e cinco navios

apropriados à navegação fluvial. 

Se compararmos com os demais países da Tríplice Aliança, veremos que os

argentinos dispunham de aproximadamente 8 mil soldados, uma esquadra de quatro

vapores e uma  goleta (espécie de barco veleiro com dois ou mais mastros).  Os

uruguaios possuíam cerca de três mil homens e nenhuma Unidade naval. Enquanto

os  brasileiros  possuíam  menos  de  12  mil  soldados  treinados.  A vantagem  dos

brasileiros estava no seu poder naval: 42 navios com 239 bocas de fogo e cerca de

quatro mil homens bem treinados na tripulação (GUERRA, 2019).

O Exército Brasileiro era mal organizado e pequeno. Para se ter uma ideia, as

tropas utilizadas nas intervenções feitas no Prata eram constituídas por  homens

armados  pelos  chefes  políticos  gaúchos  e  por  efetivos  da  Guarda  Nacional.  O

recrutamento era arbitrário e violento pois se tinha a ideia de que serviço militar

deveria ser evitado por ser uma espécie de castigo.

Para contornar os problemas enfrentados pelo exército, D. Pedro II criou os

Corpos Voluntários da Pátria (Decreto Imperial 3.371 de 7 de janeiro de 1875), com

o intuito de atrair  civis  para lutar pela nação.  Em contrapartida,  o governo daria

algumas recompensas como: lotes de terra com 22 mil braças em colônias militares,

prêmios de trezentos mil réis, títulos nobiliárquicos, patente de oficiais honorários e

liberdade  aos  escravos  (RODRIGUES,  2009).  No  início,  os  voluntários  eram

instigados pelo sentimento patriótico, mas com o passar do tempo foram recrutados

à força.

Para facilitar o entendimento, adotou-se a divisão do conflito quanto à atitude

dos beligerantes. Sob esse critério, pode-se dividir a Guerra da Tríplice Aliança em 3

fases:  ofensiva  de  López,  o  contra-ataque  aliado  e  a  campanha  da  cordilheira

(GUERRA, 2010).



6

3.1 PRIMEIRA FASE (1864-1865): A OFENSIVA PARAGUAIA

Essa fase foi marcada pela ofensiva paraguaia no Brasil e na Argentina com o

objetivo de avançar suas fronteiras nesses territórios. Para tanto, López estabeleceu

dois teatros de operações, um ao norte e outro ao sul de seu território. 

No teatro de operação norte, López dividiu suas tropas em duas frentes. Um

destacamento de cinco mil  paraguaios (transportados em dez  navios)  subiu o rio

Paraguai e atacou o Forte de Nova Coimbra. Após três dias de combates, ocuparam

o forte já vazio (a guarnição brasileira abandonou o aquartelamento após findar a

munição) e seguiram avançando rumo ao norte. Em janeiro de 1865, as cidades de

Albuquerque e de Corumbá foram tomadas e ficaram sob o domínio paraguaio.

O segundo destacamento paraguaio com efetivo quatro mil homens, penetrou

a região mais ao sul de Mato Grosso por terra, atacou e conquistou a colônia militar

fronteiriça  de  Dourados.  Os  invasores  prosseguiram  até  Nioaque  e  Miranda  e,

novamente, obtiveram êxito em suas ações. Em abril de 1865, Coxim foi atacada e

tomada. Toda a província do Mato Grosso estava quase desguarnecida militarmente

o que permitiu aos invasores a realização de uma campanha rápida e bem-sucedida.

O principal  objetivo  da invasão de Mato  Grosso era  distrair  a  atenção do

governo brasileiro para o norte do Paraguai, quando a decisão da guerra se daria no

sul  onde  se  poderia  alcançar  o  mar  através  do  Estuário  do  Prata.  Com  essa

manobra,  López  tentava  iludir  os  aliados  pois,  ao  desdobrar  tropas  ao  norte,

desguarneceriam as defesas no sul. 

No teatro de operação sul, López também dividiu suas tropas em duas frentes

(Imagem 3).  Uma coluna com cerca de 25 mil  homens ficou sob o comando do

General  Venceslau  Robles  que veio  a  conquistar  a  província  de  Corrientes1,  na

Argentina. Outra coluna com efetivo de dez mil homens, sob o comando do Tenente

Coronel  Antônio  de  La  Cruz  Estigarribia,  cruzou  a  fronteira  argentina  ao  sul  de

Encarnación (em maio de 1865), dirigindo-se para o Rio Grande do Sul. 

1 Mais  tarde  Corrientes  seria  temporariamente  recapturada  pelos  Aliados.  Ao  perceber  que
Corrientes  estava  deficientemente  protegida  pelos  paraguaios,  o  general  aliado  Wenceslao
Paunero atacou e dominou a localidade com um efetivo de 3.000 homens. López imediatamente
enviou tropas para reforçar a cidade e, em menos de 24 horas, conquistou-a novamente. A vitória
aliada (mesmo que temporária) serviu para elevar o moral da tropa e mostrar as vulnerabilidades
das tropas paraguaias.
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Imagem 3 – Avanço das tropas paraguaias na Guerra da Tríplice Aliança
Fonte: Ferreira (2013, n. p.)

3.2 SEGUNDA FASE (1865-1869): CONTRA-ATAQUE ALIADO (PARAFRASEAR)

A segunda fase caracteriza-se pela ofensiva aliada na qual os paraguaios são

expulsos do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Na sequência, os aliados invadem o

Paraguai e, por ocasião da Batalha de Tuiuti, impõem uma esmagadora derrota ao

exército  paraguaio,  com  um  saldo  de  10.000  militares  paraguaios  mortos.  Em

resposta, Solano López resolveu concentrar suas forças na Fortaleza de Humaitá,

na tentativa de deter o avanço aliado. 

Devido a uma boa posição defensiva montada por López, o exército aliado

ficou estagnado em Humaitá, incapaz de passar pela fortaleza. Somente no ano de

1868, em virtude da chegada do Duque de Caxias ao teatro de operações, as

ofensivas  foram  retomadas.  Ao  ver  a  indisciplina  dos  soldados  da  tríplice
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aliança,  Caxias  decidiu  conduzir  uma  reforma  no  exército  no  sentido  de

transformar  um  amontoado  de  tropas  desorganizadas  em  um  exército

realmente profissional. 

Humaitá caiu depois de cinco meses da assunção de comando de Caxias

e, após um ano, as tropas aliadas entraram em Assunção. No entanto, López já

havia fugido da cidade, iniciando a terceira fase do conflito, a caçada a Solano

López.

As principais batalhas da segunda fase da Guerra do Paraguai foram:

– As Batalhas de Tuiuti foram realizadas em diferentes momentos da guerra,

a primeira em maio de 1866 e a segunda em novembro de 1867. Nelas o exército

paraguaio atacou o acampamento dos exércitos da Tríplice Aliança. Em ambos os

casos, as ofensivas foram fracassadas e o exército paraguaio passou a acumular

baixas;

– A Batalha  de Curupaiti  ocorreu em  setembro de 1866 e passou para a

história como uma das grandes derrotas dos exércitos da Tríplice Aliança. Nela foi

realizada uma ofensiva fracassada contra a Fortaleza de Curupaiti, resultando em

um número de mortos que varia entre 4.000 a 9.000 aliados mortos;

– A Tomada da Fortaleza de Humaitá ocorreu em julho de 1868. A fortaleza

era a principal defesa paraguaia e, após ser cercada parcialmente pelos exércitos

aliados,  foi  abandonada pelo exército  paraguaio e posteriormente ocupada pelas

tropas aliadas.

– A Batalha de Acosta Ñu, ocorrida em agosto de 1869, foi uma das batalhas

mais polêmicas da guerra devido ao fato de López ter levado à luta um exército

formado por jovens com idade abaixo dos 15 anos.

3.3 TERCEIRA FASE (1869-1870): A CAMPANHA DA CORDILHEIRA

Em substituição a Caxias, que se encontrava doente, Luís Filipe Gastão de

Orléans (o Conde d'Eu) foi nomeado comandante das forças brasileiras. O império

buscava  fortalecer  sua  imagem  abalada  com os  muitos  anos  de  guerra,  dessa

forma, nomeou-se Conde d'Eu (genro de D. Pedro II) para liderar 12 mil homens na

campanha  contra  a  resistência  paraguaia  conhecida  por  Campanha  das

Cordilheiras.
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Em 1 de janeiro de 1869, a capital paraguaia Assunção foi  ocupada pelas

tropas da Tríplice Aliança enquanto Solano López se transferia para sua nova capital

em  Peribebuí.  Lá  López  continuou  sua  resistência  reorganizando  um  pequeno

exército com 5.000 homens (a maioria velhos, crianças e veteranos recrutados a

força pelo ditador paraguaio) e 36 canhões (WIEDERSPAHN, 1956 apud GUERRA,

2019).

A batalha  seguinte  ocorreu  em  16  de  agosto  em  Nhu-Guaçu ou  Campo

Grande.  Foi a última batalha dessa guerra entre os dois Corpos de Exército e o

Destacamento Oriental e, também, a última vez que a Artilharia de Campanha teve

oportunidade  de  atuar  (em  guerra)  concentrada  sob  o  comando  de  Mallet  (22°

GRUPO  DE  ARTILHARIA  DE  CAMPANHA,  2001). Nessa  batalha,  os  aliados

conseguiram capturar  22  canhões,  42  carretas  de  munição  e  1.300  prisioneiros

paraguaios (AMENDOLA, 2010, p. 124).

Os passos seguintes consistiram na mera caçada a López que havia fugido

em  direção  ao  nordeste  seguido  por  menos  de  trezentos  soldados.  Dois

destacamentos foram enviados para a perseguição ao presidente paraguaio, que se

evadira nas matas do norte do Paraguai. 

No dia 1 de março de 1870, as tropas do General  José Antônio Correia da

Câmara, o Visconde de Pelotas, surpreenderam o último acampamento paraguaio,

em Cerro Corá,  onde  Solano López  foi  ferido e depois baleado,  após recusar  a

rendição nas barrancas do riacho Aquidaban-nigui (um afluente do Rio Aquidabã). 

3.4 AS CONSEQUÊNCIAS DA GUERRA DO PARAGUAI

A Guerra da Tríplice Aliança,  último dos conflitos armados internacionais da

chamada Questão do Prata, terminou com a morte de López. O Império do Brasil, a

Argentina  e o  Uruguai derrotaram o  Paraguai  após mais de cinco anos de lutas

durante os quais o Império enviou “cerca de 139 mil homens, dos quais uns 50 mil

morreram.  Destes,  a  maior  parte  não pereceu em combate,  mas,  sim,  devido  a

doenças e aos rigores do clima” (DORATIOTO, 2002, p. 462).

Sobre os aspectos financeiros, o Tesouro Real calculou um gasto de 614 mil

contos de réis. Tal despesa deveria ter sido indenizada pelo Paraguai, no entanto, o

governo  paraguaio  foi  desobrigado  do  ônus  posteriormente,  conforme  explica

Doratioto (2002, p. 465):
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Essa  dívida  não  foi  paga  mas  também não  foi  cancelada  nas  décadas
seguintes, pois, como explicou o barão do Rio Branco muitos anos depois,
ela era uma garantia da independência do Paraguai,  já que intimidava a
Argentina de tentar anexá-lo. Em caso de anexação, Buenos Aires teria que
responsabilizar-se por esse débito de guerra. A dívida foi perdoada somente
por Getúlio Vargas, no início dos anos de 1940, como resposta a idêntica
iniciativa da Argentina.

Para se ter uma ideia dos gastos com a guerra, Izeckson (1997, p. 121 apud

DORATIOTO, 2002, p. 462) afirma que “os gastos com o Ministério da Guerra, no

orçamento do Império, saltaram de 21,94%, em 1864, para o auge de 49,56% em

1865 e, nos demais anos, mantiveram-se porcentagens acima de 41%”. Doratioto

(2002) traz, ainda, uma outra informação sobre o conflito. Segundo o autor, a guerra

custou ao Brasil, quase onze anos do orçamento anual, em valores de pré-guerra,

permitindo compreender o deficit  público nas décadas posteriores,  1870 e 1880.

Percebe-se,  dessa  forma,  os  vultuosos  valores  envolvidos  e  chama  atenção  as

fontes de recursos gastos na luta. 

Falando agora sobre as forças aliadas, verificou-se que dos 5.583 homens

que compunham a força uruguaia ao iniciar a guerra, 3.120 homens morreram no

decorrer do conflito (GARMENDIA, 1996 apud DORATIOTO, 2002). No Uruguai, a

guerra não foi popular, já que os blancos simpatizavam com a causa paraguaia. De

certa maneira, o envolvimento no conflito não findou a tensão política no Uruguai.

A Argentina enviou à guerra 30 mil homens, destes cerca de 18 mil soldados

foram mortos ou feridos (GESUALDO, 1996 apud DORATIOTO, 2002). Na política

interna, houve um aumentou no número de opositores à política de Bartolomé Mitre

quanto à guerra, na medida que o conflito contra Solano López se prolongava.

Do lado paraguaio, as estatísticas sobre as perdas variaram entre 8,7% e

69% da população. Doratioto (2002, p. 483) salienta as divergências nos cálculos

sobre  o  número  de  habitantes  do  Paraguai  antes  da  guerra,  “segundo  estudos

recentes, variaria entre 285.715 e 450.000 pessoas. Portanto, seria entre 28.286, no

mínimo, e 278.649, no máximo, a redução da população paraguaia durante os cinco

anos de guerra”.  O autor  ainda firma que a maior  parte  dos mortos não foi  em

combate, mas devido a outros fatores como: fome, doenças e exaustão física. 

Uma outra consequência que pode ser aventada, foi o fato do Paraguai deixar

de  representar  uma  ameaça  em  relação  a  Mato  Grosso  uma  vez  que,  ao  ser

derrotado, obrigou-se a aceitar os limites que o Império do Brasil pleiteava, assim
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como garantir a livre navegação de seus rios internacionais para as embarcações

brasileiras.

3.5 REFLEXOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO

Embora traumática, a guerra ajudou no esforço de unificação do Brasil, pois

conjugou  energias  de  todo  o  país  para  vencê-la.  Todo  esse  esforço  acabou

fortalecendo  alguns  símbolos  nacionais  e  o  sentimento  de  identidade  brasileira.

Acerca  desse  esforço  de  unificação,  Doratioto  (2002,  p.  461)  traz  o  seguinte

comentário:

No início do conflito, voluntários se apresentaram em todas as regiões do
país; o imperador teve sua imagem fortalecida e o hino nacional e bandeira
foram incorporados ao cotidiano dos grandes centros urbanos, por meio de
festejos cívicos, nas comemorações de vitórias ou nas cerimônias da partida
das tropas. Enfim, tornou-se fator de fortalecimento da identidade nacional
brasileira a existência do inimigo que, segundo o discurso da época, era
apenas Solano López, pois também o povo paraguaio era vítima deste. No
Sul, o Rio Grande, província vista como problemática pelo governo central
brasileiro não só incorporou-se ao esforço nacional com sua cavalaria, como
foi  talvez,  a  província  mais  beneficiada  financeiramente,  graças  ao
fornecimento de suprimentos para o teatro de guerra. 

Do  ponto  de  vista  militar,  a  Guerra  do  Paraguai  expôs  sua  fragilidade

estrutural do Império, devido ao regime escravocrata. A despeito dessa constatação,

o Império foi capaz de superar tal fragilidade e mobilizar os recursos necessários

para  atingir  o  seu  poder  no  Prata.  Saiu  vitorioso  militarmente  e  fortaleceu  sua

hegemonia na região. O conflito também foi o ponto de inflexão que iniciou a marcha

descendente  da  monarquia  brasileira.  “Os  gastos  com  cinco  anos  de  guerra

exauriram  o  Tesouro  brasileiro  e  o  equilíbrio  orçamentário  do  Império  não  foi

recuperado” (DORATIOTO, 2002, p. 484). 

O Exército Brasileiro saiu do conflito com um sentimento de identidade forjado

com sangue nos campos de batalha. Com o fim da guerra, houve uma crescente a

dissociação entre o Exército e a monarquia. Um outro aspecto a ressaltar, foi que a

Guerra do Paraguai trouxe muitas experiências ao nosso Exército, especialmente

sobre  a  necessidade  de  reestruturar  sua  artilharia.  Isso  ficou  demonstrado  na

aprovação do plano de organização dos corpos de artilharia publicada na Ordem do

Dia do Exército n° 1.042, de 28 de abril de 1874:
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A guerra do Paraguai pôs em relevo o quanto é defeituosa a organização de
nossos  corpos  de  artilharia;  assim  o  reconheceram,  respondendo  ao
primeiro dos quesitos formulados em aviso deste ministério, de 16 de maio
de 1872, os ilustres generais que comandaram em chefe o nosso Exército
em  operações  naquela  república.  Confirmaram  aqueles  generais  que  é
insuficiente  para  as  eventualidades de uma guerra  o  atual  Regimento  a
Cavalo,  tendo sido ali  necessário montar  dois Batalhões de Artilharia  de
Posição;  ao  passo  que  o  número  destes  está  um  pouco  além  das
necessidades,  destinados,  como  devem ser;  ao  serviço  da  guarnição  e
defesa das fortalezas (AMENDOLA, 2010, p. 125).

Com  isso,  foram  estabelecidos  dois  Regimentos  de  Artilharia  a  Cavalo  a

quatro baterias com disponibilidade de cavalos para os oficiais, inferiores, músicos,

clarins  e  as  parelhas  de  muares  para  tracionamento  das  peças.  Somente  o  1°

Regimento  de  Artilharia  a  Cavalo  (1°  RACav) permaneceu  com seis  baterias  e

cavalos suficientes para completa mobilização em caso de emergência.

No que se refere ao armamento de dotação, verifica-se que os canhões  La

Hitte (Imagem  4)  apresentavam  uma  diversidade  de  calibres  que  geravam  um

grande inconveniente aos artilheiros. Esse fato era decorrente das três diferentes

fabricações desses canhões do Exército Imperial: a espanhola (comprada antes do

início da guerra de 1864-1870), a francesa (adquirida a partir de 1866) e a brasileira

(fabricada  nos arsenais de guerra).  O Visconde de Pelotas relatou o fato em seu

parecer  no  Relatório  da  Guerra  de  1871 ao ponderar  “a  inconveniência  da

diversidade de espécies de artilharia,  como seja artilharia  francesa,  espanhola e

brasileira,  que  exigem  munições  diversas,  conquanto  do  mesmo  calibre”

(GONÇALVES, 2009, p. 70).

Imagem 4 – Canhão de Campanha sistema LA HITTE
Fonte: Bastos (2010).
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No  Relatório do Ministério  da Guerra do ano de 1871 apud GONÇALVES

(2009,  p.  70),  há um interessante parecer  do Conde D´Eu sobre as falhas e os

incidentes ocorridos com os La Hitte fabricados no Brasil: 

[…]  por  falta  de  fornos  apropriados  nunca  foi  possível  obter  entre  nós
bronze de tão boa qualidade como o fundido na Espanha e na França. Daí
resultava para as peças fundidas no Brasil falta de dureza e resistência, e
essa circunstância aconselhou que se dessem dimensões mais reforçadas e
também  maior  profundidade  nas  raias,  o  que  não  obstou  que  se
mostrassem inferiores em justeza de tiro às peças francesas, e bem assim
mesmo algumas vezes rachadas e encurvadas, enquanto que os canhões
de fundição espanhola e francesa continuavam a prestar bons serviços até
o fim da guerra.

Em 1880, o 1° RACav recebeu a primeira bateria de canhões Krupp (calibre 8

pol.)  em substituição dos antigos  La Hitte (Imagem 5). Contudo,  o  novo canhão

Krupp não satisfez as necessidades dos artilheiros pois lhe faltava a capacidade

balística e a mobilidade necessária de um canhão de campanha. Assim, em 1883, o

Regimento recebeu seis baterias de canhões  Krupp 7,5 pol. aligeirados (C/24TL)

capazes de atuar em apoio a infantaria nas regiões sem estradas e acompanhar aos

rápidos deslocamentos das tropas de cavalaria  (22° GRUPO DE ARTILHARIA DE

CAMPANHA, 2001).

Imagem 5 – Canhão Krupp 75 mm C/28 Modelo 1908
Fonte: O autor
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho teve como objetivo primordial verificar os resultados da Guerra do

Paraguai  para  os  países  envolvidos  e  analisar  como  o  conflito  influenciou  na

estrutura do Exército Brasileiro. Quanto aos objetivos propostos, conclui-se que o

trabalho atendeu ao pretendido. Os resultados encontrados corroboram a afirmativa

de que a Guerra do Paraguai trouxe reflexos para o Exército Brasileiro, impactando

em sua estrutura organizacional.

A revisão de literatura  faz-nos perceber sobre a vultuosidade dos dados, no

que diz  respeito  aos números de militares empregados,  quantidade de mortos  e

recursos financeiros envolvidos.

Do exposto, verificou-se que  a Guerra do Paraguai  custou ao Brasil, quase

onze anos do orçamento anual, em valores de pré-guerra. O resultado financeiro do

conflito foi de 614 mil contos de réis o que permite compreender o deficit público nas

décadas de 1870 e 1880.

 O conflito também custou uma grande quantidade de baixas ao Império. De

cerca de 139 mil homens que foram enviados aos combates, um número em torno

de 50 mil morreram.

No tocante às consequências para as tropas aliadas, verificou-se que, dos

5.583 homens que compuseram a força uruguaia ao iniciar a guerra, 3.120 homens

morreram no decorrer do conflito. A Argentina enviou à guerra 30 mil homens, destes

cerca de 18 mil soldados foram mortos ou feridos.

Do lado paraguaio, as estatísticas sobre as perdas variaram entre 8,7% e

69% da população, isto é, houve uma redução da população paraguaia durante os

cinco anos de guerra de 28.286 paraguaios, no mínimo, e 278.649, no máximo.

O conflito trouxe boas consequências para o Exército. Primeiramente, ajudou

no esforço de unificação do Brasil ao conjugar energias de todo o país para vencer a

guerra,  fortalecendo  alguns  símbolos  nacionais  e  o  sentimento  de  identidade

brasileira. 

Apesar  da  fragilidade  estrutural  do  Império,  o  Brasil  sobressaiu-se

militarmente e fortaleceu sua hegemonia na região do Prata. Também permitiu uma

dissociação entre o Exército e a monarquia, que estava em processo de declínio. 

O conflito trouxe muitas experiências ao nosso Exército, especialmente sobre

a necessidade de reestruturar  sua artilharia,  especialmente  no que se  refere ao

armamento de dotação.  Os canhões  La Hitte  apresentavam uma diversidade de
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calibres  que  geravam  um  grande  inconveniente  aos  artilheiros.  Dessa  maneira,

optou-se adquirir canhões Krupp (calibre 8 pol.) em substituição dos antigos La Hitte,

para compor uma bateria do 1º Regimento de Artilharia a Cavalo.

Conclui-se,  portanto,  que  a  Guerra  do  Paraguai  trouxe  um marco  para  a

História Militar Brasileira e trouxe reflexos no campo político, econômico e militar.

Fez-nos,  também, repensar  sobre as táticas  e  os  equipamentos empregados no

conflito e, por consequência, permitiu a evolução da doutrina militar terrestre para as

décadas posteriores.
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