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RESUMO 

Este trabalho visa apresentar a participação do Exército Brasileiro nos principais 
acontecimentos da história do país que representaram real e grave ameaça à 
integridade e unidade territorial, a Revolução Farroupilha e a Guerra do Paraguai. 
O artigo retrata as causas geradores dos conflitos focando atenção na atuação 
preponderante do Exército Brasileiro e  seus integrantes para que os objetivos da 
nação fossem atingidos bem como sua proteção. Ressalta ainda a relevância de tal 
atuação perante a história do país, não se atendo a discussões ou temas 
controversos.  

 
Palavras-chave: Guerra do Paraguai, Revolução Farroupilha, Integridade do 

Território Nacional, Unidade do Território Nacional 

 

ABSTRACT 
This work aims to present the participation of the Brazilian Army in the main events 
in the history of the country that represented a real and serious threat to the integrity 
and territorial unity, the Farroupilha Revolution and the Paraguayan War. The article 
portrays the causes that generate conflicts, focusing attention on the preponderant 
performance of the Brazilian Army and its members so that the nation's objectives 
were achieved as well as its protection. It also emphasizes the relevance of such 
action in the face of the country's history, not attending to controversial discussions 
or topics. 

 
Keywords: Paraguayan War, Farroupilha Revolution, Integrity of the National 

Territory, Unity of National Territory 

 

 

 

 

________________________________ 
*
 Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2011. Pós Graduado latu-sensu em Ciências Militares pela Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) em 2020. 
**
 Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2008. Pós Graduado latu-sensu em Ciências Militares pela Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) em 2018. 



1 INTRODUÇÃO 

Os eventos históricos nacionais nunca tiveram uma posição de destaque ou 

relevância nos meios de comunicação, acadêmicos, literários ou na mídia 

nacionais. Foram tratados, principalmente nas últimas décadas, com desdém 

quanto sua relevância ou vistos sob um prisma que distorce a verdade sobre os 

fatos afetos. Diante desse quadro, encontra-se bastante dificuldade em entender 

nossa história da maneira mais próxima possível da realidade fatídica.  

Como em todos os países, o Exército Brasileiro teve papel fundamental nos 

acontecimentos que marcaram, definiram e moldaram nossa história. Dificilmente 

uma mudança tão brusca a ser tomada quanto aos rumos de uma nação, seria 

possível sem ter entre seus atores principais suas Forças Armadas. Encontramos 

tais exemplos nas histórias dos EUA, França, Itália, dentre muitos outros.  

No Brasil a consolidação da nossa independência de Portugal enfrentou muitas 

crises e obstáculos. Não foi, como largamente propagado, um processo simples e 

pacífico. Ocorreram diversas revoltas internas que precisaram ser habilmente 

debeladas para que o território brasileiro não fosse dividido, como ocorreu nas ex-

colônias espanholas da América do Sul. Além é claro das ameaças externas, 

dentre as quais o Paraguai, que nos levou a um longo e desgastante conflito.  

 

1.1 PROBLEMA 

Qual o papel do Exército Brasileiro na manutenção da unidade nacional e 

integridade territorial durante o período conhecido como Período Imperial? 

Como já citado, esta temática faz parte de um grande problema de identidade 

nacional identificado em nosso país. Não conhecemos nossa história, o papel e 

atos de nossos heróis ou a contribuição de nossas instituições, principalmente o 

Exército Brasileiro, quem em casos como os tratados no presente trabalho, tornam-

se praticamente a personificação da nação.  

Encontramos na literatura pensamentos que demonstram de maneira negativa 

as consequências de falta de conhecimento histórico. Segundo Edmund Burke, 

“Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la”. Sob este prisma 

devemos evitar os erros já cometidos, mas podemos extrair também bons 

ensinamentos. Nesse caso, não podemos continuar ignorando nossa história, que 



assim como em outros exemplos, é repleta de situações e acontecimentos que nos 

inspiram a seguir em frente buscando sempre o desenvolvimento.  

 

1.2 OBJETIVOS 

       A fim de contribuir com o conhecimento acerca dos acontecimentos que 

determinaram da trajetória da história do Brasil e do Exército, explicar a 

contribuição do Exército Brasileiro na manutenção da integridade territorial e 

unidade nacional em conflito durante o Período Imperial.  

 Nesse sentido, foram elencados os objetivos específicos, a seguir 

apresentados, que possibilitaram o atingimento do resultado planejado para o 

presente estudo:  

 a) Identificar os principais acontecimentos que representaram ameaça à 

integridade territorial e a soberania nacional  

       b) Apresentar os principais conflitos internos e externos ocorridos durante o 

período Imperial Brasileiro, tendo como foco a Revolução Farroupilha e a Guerra 

do Paraguai, devido ao vulto, ameaças sofridas e potenciais consequências.  

1.3  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

  Mesmo que de maneira despretensiosa tenciona-se com o presente artigo 

trazer à luz conhecimento sobre fatos marcantes de nossa história e que devido a 

questões já expostas não têm na sociedade em geral o mesmo interesse e 

relevância como nos ambientes militares.  

Tem-se no estudo da história uma importante ferramenta de fomento da 

identidade de um povo pela identificação dos momentos em que os interesses de 

muitos convergiram para um ponto comum. Nos casos do presente estudo, 

objetivavam a manutenção e defesa do território e provocariam o aumento do 

sentimento patriótico.  

Os feitos das personalidades e instituições partícipes destes fatos, por si só, 

estimulariam a vontade de se conhecer a fundo e entender como se 

desenvolveram, além de inspirarem as gerações futuras. No Brasil, porém,  a 

deturpação histórica provocada por influências negativas nos círculos acadêmicos 

faz com não sejam cultuados ou entendidos com a importância real para nosso 

país.   



2  REVISÃO DE LITERATURA 

 A limitação da pesquisa foi iniciada com os fatos a serem pesquisados, 

estudados e analisados dentro do tema Bicentenário da Independência do Brasil, 

período amplo e com inúmeros acontecimentos importantes para a história do país. 

O Brasil Imperial pode ser definido como um período de consolidação da 

nacionalidade e identidade do país, tendo ocorrido diversas revoltas e revoluções 

importantes em nossa história.  

 Algumas dessas revoltas e revoluções foram debeladas por forças locais 

sem a preponderante participação de forças nacionais ou mesmo pela sua 

insipiência foram arrefecidas.  

 Foram, então, consideradas as ações do Exército Brasileiro em fatos de 

grave ameaça e que possibilitaram a manutenção da unidade nacional e 

integridade territorial, notadamente a Revolução Farroupilha e a Guerra do 

Paraguai, respectivamente. 

a. Critério de inclusão: 

- Publicações sobre fatos históricos nacionais em língua portuguesa, fidedignos à 

realidade 

b. Critério de exclusão: 

- fontes que apresentem opinião enviesada com deturpação dos fatos e críticas 

infundadas. 

- acontecimentos fora do período delimitado 

- fatos que não contaram com a participação preponderante e efetiva do Exército 

Brasileiro em seu desfecho. 

3 METODOLOGIA 

O presente artigo é caracterizado por ser uma pesquisa bibliográfica e 

entrevista com especialista a fim de provocar o desenvolvimento e proporcionar 

aquisição de conhecimento histórico com a intenção de se conscientizar assim 

como apresentar a relevância do papel do Exército Brasileiro na história do país, 

notadamente nos fatos objetos do presente estudo.  

       Para a consecução do objetivo geral, foram empregados os métodos citados, a 

fim de que fosse apresentada uma visão ampla do tema, o que exigiu uma 

familiarização inicial, materializada pela pesquisa bibliográfica seguida de uma 

entrevista com profissionais qualificados a opinar com propriedade sobre o 



assunto. 

3.1 COLETA DE DADOS 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica, fichamento 

das fontes, discussão de resultados e entrevista através de um questionário.  

Foi realizada pesquisa bibliográfica do tipo exploratória e seletiva. Feita a 

revisão conjunta e preparado um corpo literário compatível com os objetivos deste 

artigo.    

Foram abordadas também as seguintes seções secundárias: 

• Revolução Farroupilha – período de 1835 a 1845; 

• Guerra do Paraguai – período de 1864 a 1870; 

3.1.1 Entrevista 

 A fim de ampliar o conhecimento foi  realizada entrevista com os seguintes 

especialistas: 

Nome Justificativa 

NEVES ESTEVES – Cel R1 Chefe da Cadeira de História Militar da AMAN 

CARLOS ROBERTO PERES – Cel R1 Professor da Cadeira de História Militar da AMAN 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A participação do Exército Brasileiro foi fundamental para que em ambos os 

conflitos os objetivos propostos pelo Império fossem atingidos. Se não tivesse 

havido a atuação do Exército, sob a liderança de Caxias, no caso da Revolução 

Farroupilha, a paz não teria sido obtida. Da mesma forma, na Guerra da Tríplice 

Aliança, sem a atuação do Exército e da Marinha, sob a liderança dos Patronos, 

Caxias, Osório, Sampaio, Mallet e Tamandaré, os objetivos traçados pelo Império 

não teriam sido alcançados. 

O Exército Brasileiro tem sua gênese idealizada em Guararapes, mas 

efetivamente nasceu com a Independência. Obviamente que muito do processo de 

construção de uma mentalidade militar brasileira nós precisamos creditar a Dom 

João VI.  Em 1810, no bojo das transformações idealizadas pelo então Príncipe 

Regente recém-chegado ao continente americano, a criação da Academia Real 

Militar foi significativa na consolidação do espírito militar brasileiro.  



Lembremo-nos que a ideia de implantação da escola de formação de oficiais 

em nosso solo não foi amplamente aceita pelos membros da corte. Dessa forma, 

um passo significativo no conjunto de fatos que possam ser interpretados como 

favoráveis ao processo de emancipação do Brasil foi a existência de uma estrutura 

de formação de oficiais fora de Portugal. Em 1822 a escola passaria a se chamar 

Imperial Academia Militar. 

De acordo com Lacerda, o processo de emancipação passou por diversos 

episódios que tiveram por motivação a manutenção da situação anterior à 

independência. Os principais episódios ocorreram inicialmente na Bahia, em 1823; 

no Pará, em 1823; em Pernambuco, a chamada Confederação do Equador, em 

1824; e no sul do Império, a Guerra de Cisplatina, entre 1825 e 1828. Nesses 

episódios o Exército teve participação marcante para pacificação das ações e 

manutenção de integridade nacional.  

Tiveram seus batismos de fogo, o tenente Luis Alves de Lima e Silva, 

Ajudante do Batalhão do Imperador, no Sítio da capital baiana, e Manuel Luis 

Osório, na tropa de cavalaria de Legião de São Paulo, no Sítio de Montevidéu. 

Caxias tinha então, 20 anos e Osório 15 (LACERDA, in DURLAND, 2015). 

Inda durante o mesmo período, conforme nos mostra Lacerda, ocorreram 

várias Revoltas ao longo do Período Regencial e do II Reinado (LACERDA, in 

DURLAND, 2015). 

A crise econômica que sucedeu a independência contribuiu para gerar 

insatisfações e descontentamentos em várias províncias do país. A onda liberal e 

reformista da primeira metade do século XIX fazia com que as camadas populares 

e as classes médias urbanas reivindicassem o direito de participar do poder político 

nacional, pressionando o Governo Central do Império.  

A classe dominante, em meio à crise econômica e social, mantinha firme o 

objetivo de impor a sua autoridade em todo o território nacional.  As disputas entre 

Liberais e conservadores provocaram uma série de revoltas que tiveram início 

ainda no período regencial e se estenderam até quase a metade do século. 

Dentre estas revoltas, o mesmo autor em sua obra procura destacar: a 

Cabanagem 1835/1840, no Pará; a Sabinada 1837/1838, na Bahia; a Balaiada 

1838/1841, no Maranhão; a Revolta Liberal de São Paulo 1842; a Revolta Liberal 



de Minas Gerais 1842; a Revolução Farroupilha 1835/1845, no Rio Grande do Sul; 

e a Revolução Praieira 1848, em Pernambuco (SILVA, in DURLAND, 2015). 

Ao longo de todo esse período Luis Alves de Lima e Silva, cognominado 

“CAXIAS”, futuro Patrono do Exército Brasileiro, teve destacada participação 

conseguindo a pacificação de todos esses movimentos por meio de sua atuação 

segura e firme além de sua ação conciliadora e de suas propostas de anistias para 

os revoltosos em nome da unidade da Pátria. 

Pode-se interpretar a estabilização do Brasil no período pós-independência 

como um conjunto de fatores ligados a construção de um grande plano estratégico 

nacional. Esse plano inclui o estabelecimento dos objetivos nacionais, que tinham 

que ser atingidos e mantidos. O processo contou com a ativa colaboração do 

Exército Brasileiro. 

Nas questões políticas, as lideranças militares trabalharam na defesa da 

Democracia e da Paz Social. A soberania, a integração e a integridade do 

patrimônio nacional foram mantidas pelas diversas ações militares empreendidas 

pelos imperadores - com grande destaque para as ações bélicas que defenderam o 

Brasil, entre elas a de maior destaque – a Guerra da Tríplice Aliança. 

 A causa imediata da guerra foi decorrência da questão uruguaia como 

podemos apreciar a seguir: Em 1860, Bernardo Berro, presidente do Uruguai, 

adota uma política contrária ao Brasil e estabelece relações com Urquiza, líder da 

província de Entre Rios e opositor de Mitre, presidente da Argentina (1861 e 1868). 

Em 1864, Aguirre assume o governo uruguaio e continua a política de Berro. 

Confrontos entre colorados e blancos levam intranquilidade às fronteiras brasileiras 

(ataque a estâncias gaúchas e perseguições aos brasileiros). Não houve solução 

diplomática. Solano López envia uma nota de protesto ao Governo Imperial contra 

uma possível intervenção no Uruguai (30 Ago 64). 

 O Império do Brasil interveio no Uruguai, em vista da negativa de 

atendimento às propostas de acordo que foram apresentadas pelo representante 

brasileiro junto àquele Estado. Em represália à intervenção brasileira no Uruguai, 

López manda apresar o navio Marquês de Olinda, que navegava para o Mato 

Grosso (Nov 64).  

 Tendo em vista a ação do Governo paraguaio, com a invasão do Mato 

Grosso e de parte do território argentino, foi celebrado, em 1º de maio de 1865, o 



Tratado da Tríplice Aliança entre as Repúblicas da Argentina e do Uruguai e o 

Império do Brasil.  

 Como apreciado em Lacerda, em linhas gerais, o tratado acordava o 

seguinte: estipulava ações ofensivas e defensivas; assegurava o respeito à 

soberania e à integridade do Paraguai; prescrevia que a guerra teria como objetivo 

político a derrota de López e de seu governo, portanto, não era contra o povo 

paraguaio; levava em conta a manutenção do equilíbrio no Prata e a solução das 

questões de navegação e de fronteiras; e estabelecia que os meios para a ação 

seriam os Exércitos da Argentina e do Brasil, um Contingente  do Uruguai (valor 

Bda), uma Força (Legião) Paraguaia formada por dissidentes do regime, e a 

Marinha do Brasil (LACERDA, in DURLAND, 2015).  

 Desse modo, serão apresentados os fatos relativos a dois acontecimentos 

marcantes de nossa história, A Guerra do Paraguai e a Revolução Farroupilha que 

por seus vultos e resultados iniciais foram os maiores desafios enfrentados nesse 

período de consolidação da identidade nacional.  

4.1 Revolução Farroupilha (1835 – 1945) 

 As revoluções e revoltas ocorridas no período imperial sofreram diretamente 

a influência da Revolução Francesa que pregava a igualdade, fraternidade e 

liberdade. As lideranças da província sul rio-grandense inspiradas nesses ideais e 

influenciadas pelo movimento republicano que corria no continente, utilizou-se de 

um descontentamento com o governo imperial para iniciar a Revolução Farroupilha, 

utilizando para isso o extrato menos favorecido da população como massa de 

manobra no processo de luta.  

 Havia um grande descontentamento entre os estancieiros com o governo 

central, à época, representado por Antônio Rodrigues Fernandes Braga, presidente 

da província. Nos idos de 1830 o governo imperial incentivava a importação de 

charque proveniente da região do Rio da Prata aplicando, ainda, sobretaxa a esse 

insumo produzido no Rio Grande do Sul. Havia também um descontentamento de 

cunho militar, pois tropas que lutavam as guerras do império eram comandadas por 

oficiais vindos de outras regiões do país. Como resultado desse descontentamento, 

em setembro de 1835 os revoltosos tomaram Porto Alegre e destituíram o 

presidente da província.  



 Inicialmente não havia intenção separatista entre os líderes da revolução. 

Após a saída de Fernando Braga, assumiu a presidência da província o vice, 

Marciano Ribeiro, com a concordância de Bento Gonçalves, um dos líderes da 

revolta. José de Araújo Ribeiro foi nomeado para o cargo, não agradando os 

farroupilhas, que queriam um nome que defendesse os interesses da província. 

 Apoiado por alguns ex-revoltosos, dentre eles Manuel Luís Osório, Araújo 

Ribeiro assume a presidência da província na cidade de Rio Grande, com o apoio 

de grande aparato militar imperial. Tal atitude desencadeou ações armadas, 

caracterizando a mudança de propósito inicial da revolução, a partir de então seus 

líderes decidiram por proclamar a República Rio-Grandense.  

 Enquanto cercava Porto Alegre, Bento Gonçalves fica sabendo da 

Proclamação da República e de sua indicação para presidência da recém 

autoproclamada república. Porém, ao encontrar-se com tropas imperiais é preso, 

juntamente com outros líderes, e enviado para prisão em Salvador.  

 O ímpeto revolucionário foi arrefecido pela ausência de seu líder (Bento 

Gonçalves) e pelas propostas de anistia feitas pelo Império. Contudo, em 1837 o 

Brigadeiro Antero de Brito foi nomeado pelo governo central para presidência da 

província, concomitantemente com  a função de Comandante Militar. Antero de 

Brito não deu continuidade ao movimento conciliador, perseguindo os 

simpatizantes da revolução, fazendo com que os insurgentes retomassem o ânimo. 

Os combates prosseguiram porém, sem resultados significativos. Bento Gonçalves 

fugiu do Forte do Mar, em Salvador, assumindo a presidência em dezembro de 

1837.  

 A partir de 1840 verifica-se um forte declínio na revolução, devido a 

insucessos militares, dificuldade de manterem-se no conflito e divergências de 

ideias. Bento Gonçalves passa a considerar a pacificação como a melhor saída pra 

o conflito.  

 Luís Alves de Lima e Silva, então Barão de Caxias, é nomeado pelo 

imperador presidente da província e inicia o processo que levaria ao fim do conflito 

e a paz. Caxias atuou  em ações militares, políticas e econômicas, amealhando o 

apoio da população. Nomeou antigos farrapos para a função de comandantes 

militares, tratou bem a população e conseguiu empurrar os remanescentes 

revoltosos para o Uruguai. As fortes divergências entre os líderes da revolução 



favoreceram sua ruína. Num episódio marcante, Onofre Pires perdeu a vida após 

um duelo com Bento Gonçalves.  

 Em 1834 iniciam-se as conversações sobre a paz, lideradas por Bento 

Gonçalves e Caxias. O líder farroupilha, porém, retira-se deste processo por 

discordâncias em pontos fundamentais. Cogitou-se a assinatura de um tratado de 

paz, rechaçado pelas forças imperiais por não terem reconhecido a independência 

da província. Destacou-se então a habilidade de Caxias para resolução do 

impasse.  

 Em março de 1945, em Ponche Verde, finalmente teve fim o conflito que 

durou quase dez anos. Os oficiais que participaram da Revolução Farroupilha, 

exceto os Generais, foram incorporados ao Exército Imperial, Caxias foi escolhido 

pelos farroupilhas como presidente da província, as dívidas do Rio Grande do Sul 

foram assumidas pelo império, os prisioneiros de guerra foram libertos e 

devolvidos, havendo ainda a sobretaxação do charque importado em 25%.  

Em breve análise, podemos afirmar que a importância do Exército Brasileiro 

em relação à Revolução Farroupilha está ligada a atuação de Caxias no resultado 

final do evento histórico, que foi consumado com a derrota do movimento, a 

posterior pacificação e a manutenção da integridade nacional. A participação do 

Exército neste acontecimento foi fundamental para a solução das questões e 

pacificação da região conflagrada.  

 

4.2 Guerra do Paraguai (1864 – 1870) 

 Na segunda metade do século XIX o país enfrentou seu maior desafio face a 

um agente externo. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito bélico ocorrido no 

continente, cujos reflexos podem ser percebidos até os dias atuais, observando-se 

a situação socioeconômica do Paraguai, que desde então não obteve êxito na 

recuperação do país. 

 Conforme podemos apreciar em Lacerda, a Guerra da Tríplice Aliança 

contra o Paraguai teve como causas principais a questão da livre navegação da 

Bacia do Prata e a questão de limites que envolvia as Repúblicas do Paraguai, da 

Bolívia e da Argentina e o Império do Brasil (LACERDA, in DURLAND, 2015). 

 Ocorrida entre dezembro de 1864 e março de 1870, os fatos motivadores 

para o início do conflito causam divergências nos meios acadêmicos. Parte dos 



estudiosos defende a ideia de que a guerra foi incitada pela Inglaterra, que 

objetivava frear um concorrente que emergia do sistema colonial e já apresentava 

certo destaque no desenvolvimento econômico regional, tornando-se assim um 

concorrente da então potência mundial.  

Outra corrente de pensamento defende, com argumentos robustos, que o 

conflito foi motivado por assuntos e interesses regionais, como a discordância por 

demarcações de fronteiras, interferências políticas em países vizinhos e a 

necessidade paraguaia de acesso a portos para escoamento de sua produção. 

Esta última visão encontra bastante embasamento e respaldo histórico tendo em 

vista o fato da industrialização paraguaia e seu desenvolvimento terem sido 

fomentados por capitais e especialistas ingleses. Depreende-se então que o 

conflito foi motivado por divergências de interesses das nações do próprio 

continente.  

 Durante o conflito, que contou com a participação do Brasil, Argentina e 

Uruguai contra o Paraguai, atuaram no Exército Brasileiro figuras que 

posteriormente seriam reconhecidas como patronos. Na Batalha de Tuiuti, 

conhecida como a Batalha dos Patronos tivemos a participação de Emíllio Luiz 

Mallet, Manuel Luís Osório e o Brigadeiro de Sampaio.  

 O cenário de divergências, em resumo, pode ser assim descrito: desejo do 

Paraguai de reforçar sua condição de potência regional, além de suas disputas 

fronteiriças com Brasil e Argentina; busca por unidade territorial da Argentina que 

vivia disputas internas por autonomia de suas províncias; guerra civil no Uruguai 

entre os grupos políticos blancos e colorados; o Brasil desejava o acesso para 

navegação na bacia do Prata, procurando firmar-se como a maior potência 

regional. 

 Buscando atingir seu seus interesses de livre comércio e utilização da bacia 

do Prata, o governo brasileiro apoiou os colorados uruguaios que apresentavam 

ser mais abertos aos interesses do Brasil. Essa interferência desagradou a Solano 

López, ditador do Paraguai, já que este era adepto dos interesses do grupo blanco. 

Soma-se a isso a interpretação equivocada dos reais interesses do Brasil, que não 

tinha ideias expansionistas, apenas interesses econômicos. Receoso de que o 

Uruguai seria anexado ao Império Brasileiro e que o próximo alvo seria o próprio 

Paraguai, Solano López apreendeu a embarcação Marquês de Olinda, que 

navegava pelo Rio Paraguai, invadindo, ainda o Mato Grosso.  



A entrada na Argentina no conflito deu-se pela invasão de seu território por 

tropas paraguaias que rumavam para o Rio Grande do Sul a fim de socorrer os 

blancos, derrotados pelos colorados com apoio brasileiro.  

O início do conflito foi caracterizado pela iniciativa ofensiva do Paraguai. 

Após a invasão do Mato Grosso, Solano Lopez invadiu o Rio Grande do Sul e 

Corrientes na Argentina, tais ações não obtiveram o êxito esperado e as tropas 

paraguaias foram forçadas a recuar para seu território, dando início à segunda fase 

do conflito na qual a iniciativa ofensiva passa a ser tomada pelas tropas da Tríplice 

Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai).  

Destaca-se no início desse período a Batalha Naval do Riachuelo em junho 

de 1865, com êxito da Marinha do Brasil, após a qual foi imposto um bloqueio naval 

ao Paraguai. Em maio de 1866 foi travada a Batalha de Tuiuti, citada 

anteriormente, deixando um saldo de 10 mil mortos, com vitória dos aliados. Os 

paraguaios obtiveram êxito na batalha de Curupaiti, em outubro de 1866, após isso 

Dom Pedro II decidiu nomear Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, para 

o comando geral das tropas brasileiras.  

Posteriormente, devido a desentendimentos entre comandantes brasileiros e 

argentinos, a Argentina e ou Uruguai retiraram-se do conflito. Caxias promoveu, 

então, uma reorganização do Exército Brasileiro, adquiriu novos armamentos e 

organizou o apoio logístico, obtendo maior eficiência nas operações, o que 

favoreceu a vitória em batalhas decisivas como Humaitá, Avaí, Itororó e Lomas 

Valentinas. Em 1869 a capital Assunção foi conquistada e em março de 1870 teve 

fim a Guerra do Paraguai com a morte de Solano Lopez na Batalha de Cerro Corá.  

No que diz respeito à Guerra da Tríplice Aliança, podemos afirmar, com 

base no que nos apresenta Silva, que, embora traumática, a guerra foi o ápice da 

obra de unificação do Brasil, conjugando meios, em pessoal e material, de todo o 

país para vencê-la. No início da conflagração, voluntários de todas as regiões do 

país se apresentaram e a imagem do Imperador foi fortalecida; o hino e a bandeira 

nacionais foram incorporados ao cotidiano das comemorações das vitórias ou nas 

partidas dos contingentes de tropas, nos grandes centros urbanos. 

A política do Império buscou atingir três objetivos primordiais: obter a livre 

navegação do rio Paraguai, garantindo a comunicação marítimo-fluvial da província 

do mato grosso com o restante do Brasil; estabelecer um tratado delimitando as 

fronteiras com o país guarani, de modo a ratificar, pelo direito internacional, a 



expansão territorial brasileira, ocorrida desde o período colonial; e procurar conter a 

influência argentina sobre o Paraguai, a partir da convicção de que Buenos Aires 

ambicionava ser o centro de um Estado que abrangesse o território do antigo Vice-

reinado do Prata, incorporando o Paraguai. 

Os objetivos do Brasil foram alcançados e as Forças Armadas do país 

cumpriram sua missão. Apesar disso, o Império saiu da guerra, tanto econômica 

quanto politicamente enfraquecido (LACERDA, in DURLAND, 2015). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A história do Brasil foi marcada por conflitos e revoltas que ameaçaram a 

integridade da nação e a unidade territorial. Dentre todos os acontecimentos, 

destacam-se a Revolução Farroupilha e a Guerra do Paraguai, quando houve de 

fato ameaças à nação.  

 No que diz respeito à revolução Farroupilha, tomando por base a obra de 

Silva, podemos afirmar que no Rio Grande do sul, o período das Regências, 

também foi marcado por perturbações sociais e impasses político-partidários. 

Dentre as causas da Revolta Farroupilha destacam-se: a Crise econômica 

provocada pela concorrência do charque argentino e a alta taxação sobre a 

pecuária gaúcha; a Crise política decorrente das disputas entre liberais 

(estancieiros) e conservadores (comerciantes); e ainda, o Manifesto de Bento 

Gonçalves (assinala a inaptidão, corrupção e os desmandos do Presidente da 

Província), o que justificaria sua derrubada do poder; ou ainda a criação pelo 

presidente da província de um corpo militar ligado ao governo; ou as irritações 

causadas nos políticos em decorrência das atitudes prepotentes do irmão do 

presidente da província (SILVA, in DURLAND, 2015). 

De acordo com o que se verifica na obra de Lacerda, Caxias chegou em 

porto Alegre em 09 de novembro de 1842 e procurou, inicialmente, restabelecer as 

atividades comerciais na província. Criou pontos de controle nas fronteiras para 

impedir que os revoltosos recebessem suprimentos dos países vizinhos. Adquiriu 

cavalos para sua tropa para lhe garantir mobilidade e atraiu para o seu lado Bento 

Manuel atribuindo-lhe um expressivo comando.  

Caxias organizou sua tropa, procurando sempre bater o adversário por 

partes e surpreendê-lo. Ocorreram vários combates que configuraram a atuação de 



ambos os lados como em Ponche Verde, em 26 de maio de 1843; Piratini, em 27 

de junho de 1843; Encruzilhada, em 4 de dezembro de 1843; Santa Rosa, em 26 

de dezembro de 1943; e em Picada Xavier, no final do ano. Ao longo do ano de 

1844, Caxias, manobrando com habilidade reduziu, progressivamente o território 

ocupado pelos revoltosos, comprimindo-os junto às fronteiras fechadas por acordo 

com os países limítrofes.  

Em 25 de fevereiro de 1845, os chefes revolucionários reuniram-se em 

Ponche Verde para deliberar em definitivo sobre as condições de paz. O Imperador 

assinara a anistia. Caxias e Canabarro dirigiram proclamações à tropa e ao povo. 

Muitos dos soldados rebeldes foram incorporados ao Exército (SILVA, in 

DURLAND, 2015). Enfim, a pacificação, depois de mais de nove anos de lutas com 

enormes perdas de vidas humanas e avultados gastos militares para o Império e 

para a Província (SILVA, in DURLAND, 2015). 

A Guerra do Paraguai iniciou-se com a Ofensiva de Solano Lopez contra o 

Brasil. Logo depois foi firmada a aliança deste com o Uruguai e a Argentina. O 

Brasil participou do conflito com os maiores efetivos e, se pensarmos bem, foi o 

que teve que empreender a logística mais complicada para a seleção, 

deslocamento e reunião dos combatentes no Teatro de Operações.  Foi o 

responsável por eventos que estrategicamente deram outro rumo à Guerra. Como 

exemplo, podemos citar a Batalha do Riachuelo, vencida essencialmente pelo 

Brasil, com sua Armada Imperial.  

A partir dessa Batalha o Paraguai teria sua ligação aquática com o mundo 

cessada. O Brasil foi o grande investidor do conflito. Graças ao Império de Dom 

Pedro II, a guerra pôde ser patrocinada, com grandes quantias emprestadas ao 

Uruguai e a Argentina. Também fomos os decisores dos rumos do conflito, quando 

uma liderança como a de Caxias assumiu o comando em um momento frágil da 

Campanha. Suas reformas, a organização de Tuiuti e todas as suas contribuições 

bélicas, estratégicas e administrativas foram cruciais para o avanço rumo a 

Assunção 

 Nesses dois exemplos históricos vemos as maiores ameaças enfrentadas 

pela nação, um movimento separatista que proclamou sua independência mas que 

foi debelada e uma invasão por um país. Nesses casos a unidade nacional e a 

integridade territorial não só foram ameaçadas como de fato, momentaneamente, 

os interesses nacionais foram contrariados. 



 O Exército Brasileiro teve participação preponderante nessas duas 

situações, através das campanhas militares e na atuação isolada de seus líderes. 

Nos dois momentos verifica-se a participação ativa de Luis Alves de Lima e Silva, 

Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro.  

 A despeito da pouca importância histórica dada à participação do Exército 

Brasileiro na Revolução Farroupilha e na Guerra do Paraguai fora dos círculos de 

estudo militares, é inegável que o resultado favorável aos interesses pátrios não 

seriam atingidos sem sua participação tendo sido fundamental para que em ambos 

os conflitos os objetivos propostos pelo Império fossem atingidos. Se não tivesse 

havido a atuação do Exército, atuando sob a liderança de Caxias, no caso da 

farroupilha, a paz não teria sido obtida. Da mesma forma, na Tríplice Aliança, sem 

a atuação do Exército e da Marinha, sob a liderança dos Patronos, Caxias, Osório, 

Sampaio, Mallet e Tamandaré, os objetivos traçados pelo Império não teriam sido 

alcançados. 
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