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RESUMO 

 

A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da América do Sul. Ocorreu entre 1864 e 1870 

e teve participação direta do Brasil. Antes do conflito, o exército do Brasil era uma força 

desprestigiada, com papel secundário na política interna do Império, considerado uma 

força complementar da Guarda Nacional. O conflito contra o Paraguai exigiu o 

recrutamento de uma grande quantidade de soldados, o que fez com que o Império 

buscasse recrutas em todas as províncias do país. Entre os recrutados estavam pessoas 

excluídas em diversos níveis da sociedade imperial, como negros libertos e enormes 

parcelas dos grupos mais pobres. No caso da população negra, foi necessário libertar 

escravos para dar conta da enorme escassez de recrutas. A presença dessas pessoas não 

passou despercebida; jornais paraguaios tratavam as tropas brasileiras com inferioridade 

pelo enorme contingente de pessoas negras. Os comandantes do exército brasileiro, por 

sua vez, atribuíram as falhas em campo a esses indivíduos. Durante a guerra, notou-se 

que as táticas, equipamentos e organização militar brasileira eram inadequadas para um 

conflito moderno e duradouro. O exército precisou se modernizar no calor da batalha. Em 

um dos eventos mais importantes da história militar brasileira e da história do país, 

pessoas negras lutaram e morreram pelo país. 

Palavras-chave: Guerra do Paraguai; Exército; Negros; Voluntários da Pátria. 
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ABSTRACT 

The Paraguayan War (1864-1870) was the largest conflict in South America, and Brazil 

participated actively in the episode. Before the conflict, Brazilian army was regarded as 

a secondary force within Brazil’s military system, being considered a supplementary 

force of the National Guard. The war against Paraguay required the enlisting of a great 

number of soldiers, which led the Empire to recruit people in every province of the 

country. Freed blacks (libertos) were amongst those recruited to join the Brazilian army. 

In order to guarantee the number of soldiers needed for the conflict, slaves were given 

manumission (alforria).  The presence of such people didn’t go by unnoticed; Paraguayan 

newspapers used to treat Brazilian troops as inferior due to the large number of black 

people, and the commanders of the army often attributed any failure in battle to these 

individuals’ skills. During the war, it was noted that Brazilian military’s tactics, 

equipment and organization were not adequate for a modern and long-lasting conflict. 

The army needed to modernize as warfare in Paraguay progressed. Black people fought 

and died for the country in one of the most important events in the Brazilian military 

history. 

Keywords: Paraguayan War; Army; Black people; Voluntários da Pátria 
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INTRODUÇÃO 

 

  A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado da América do Sul. Ocorrido 

entre 1864 e 1870, colocou em lados opostos a Tríplice Aliança - uma aliança militar 

composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai - e o Paraguai. A guerra marcou a 

história do continente sul-americano, redesenhando fronteiras, acirrando rivalidades 

históricas e resultando em um número considerável de perdas de vidas. O conflito não 

pode ser analisado como um fato isolado na história do cone sul; ele é resultado do 

processo de consolidação dos Estados nacionais que atuavam politicamente ao redor do 

Rio da Prata.1 Disputas na região datavam do período colonial e os Estados independentes 

herdaram as ambições políticas das antigas metrópoles.2  

Houve uma invasão ao Uruguai pelas forças luso-brasileiras já em 1811. A 

segunda invasão, em 1816, resultou na anexação do Uruguai, na condição de província, 

— entre 1817 e 1828 —ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e, depois, do 

Império do Brasil (1817-1828).3 O Brasil esteve envolvido na Guerra da Cisplatina, 

Guerra do Prata, Guerra do Uruguai e, por fim, na Guerra do Paraguai, o último conflito 

da região do Prata no século XIX. Júlio José Chiavenatto argumenta que Portugal tentou 

transformar o Paraguai em um ducado em 1811, e o Império do Brasil insistiu nesse 

objetivo em 1826.4 Embora não haja evidência documental que fortaleça essa hipótese, 

esses episódios demonstram as tensões que permeavam as relações entre os países da 

região. A ideia de transformar o Paraguai em Ducado não parece ter passado pela cabeça 

dos políticos do Partido Conservador. Saiu dele as diretrizes da política externa do Brasil 

em relação ao Rio da Prata.5 Entre os seus principais líderes conservadores no período da 

guerra estavam Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda — que presidiu o conselho 

de Ministros entre 1865 e 1866 —, Joaquim José Rodrigues Torres, o Visconde de 

Itaboraí — que presidiu o conselho de Ministros entre 1868 e 1870 —, José Antônio 

 
1 Para uma compreensão mais geral do conflito, as obras Maldita guerra: nova história da Guerra do 

Paraguai, de Francisco Doratioto e Guerra do Paraguai: escravidão e cidadania na formação do Exército, 

de Ricardo Salles, ajudam a ter uma melhor compreensão da dimensão do conflito. 
2 DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paraguai. 2. ed. rev. São Paulo, 

SP: Companhia das Letras, 2002, p. 27. 
3 COMIRAN, Fernando. “Os cenários políticos da intervenção portuguesa na Banda Oriental do Uruguai 

(1811 e 1816)”. Dissertação de mestrado em História, Universidade Estadual Paulista, 2008, pp. 64, 158. 
4 CHIAVENATTO, Júlio Jose. Genocídio americano: a Guerra do Paraguai. 12. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1980, p. 90-91. 
5 DORATIOTO, Francisco. O Brasil no Rio da Prata (1822-1994). 1a. ed. Brasília: FUNAG, 2014. v. 1, p. 

172. 
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Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente — presidente do Conselho de Ministros entre 

1870 e 1871 —, José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco — presidente 

do Conselho de Ministros entre 1871 e 1875 —, e Luís Alves de Lima e Silva, o Duque 

de Caxias, comandante das tropas brasileiras durante uma boa parte do conflito contra o 

Paraguai. Para eles, era essencial garantir a independência paraguaia porque servia de 

“tampão”: os conservadores eram contrários a qualquer tipo de movimentação que 

aumentasse as fronteiras do Império com a Argentina, já que alargaria os pontos pelos 

quais o Brasil poderia sofrer uma futura invasão do seu vizinho.6  

As questões geopolíticas na região começaram ainda no século XVIII. As 

pretensões portuguesas envolviam expandir as suas fronteiras até o Rio da Prata, zona 

estratégica de escoamento da prata oriunda do interior da América espanhola, e, também, 

região de suma importância para o comércio e defesa do interior do território da América 

portuguesa. Essa preocupação, por sinal, gerou a criação da Colônia de Sacramento, em 

1680, posteriormente trocada com a Espanha por territórios no atual interior do Rio 

Grande do Sul.7 Já no século XIX, durante a campanha napoleônica na Europa, Portugal 

conseguiu conquistar a banda oriental — depois batizada de província Cisplatina — da 

Espanha e alargou as suas fronteiras até o Rio da Prata.8 Os interesses brasileiros na região 

se mantiveram após a independência. O Império olhava com atenção para o 

desenvolvimento na região do Prata de modo a impedir a organização de uma República 

forte ao sul a ameaçar os seus interesses.9 Para isso, era vital a busca por aliados no Cone 

Sul, por um lado, e o isolamento diplomático da Argentina, por outro. 

A geopolítica regional esteve à frente do conflito, explica Francisco Doratioto.10 

A política exterior expansionista de Portugal e, posteriormente, do Brasil, acabou gerando 

ruídos nas relações entre os países. Alguns elementos internos também foram críticos na 

organização do conflito. As boas relações entre o gabinete liberal no Brasil, chefiado por 

Francisco José Furtado, do Partido Liberal, na época da assinatura do tratado de aliança, 

e o governo de Bartolomé Mitre na Argentina “destravaram” as relações entre os países, 

tornando possível a aliança contra o Paraguai. Eles serviram para colocar no mesmo lado 

 
6 DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paraguai. 2. ed. rev. São Paulo, 

SP: Companhia das Letras, 2002, p. 28. 
7 MENDONÇA, Renato: História da política exterior do Brasil: do período colonial ao reconhecimento 

do Império (1500-1825). Brasília: FUNAG, 2013, p. 73. 
8 POSSAMAI, Paulo César (org.). Gente de guerra e fronteira: estudos de história militar do Rio Grande 

do Sul. Pelotas: Ed. da UFPel, 2010, p. 13. 
9 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 28. 
10 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 23. 
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do conflito países até então antagônicos. Os elementos explicativos para a Guerra do 

Paraguai, portanto, devem ser encontrados na dinâmica do próprio continente. 

Os conflitos ocorridos na região do Prata eram noticiados nos principais jornais 

do Brasil. Era notório o interesse nacional na região (como garantir a livre navegação nos 

rios platinos e resolver as disputas fronteiriças com o Paraguai). Assim, a narrativa 

brasileira de ataque paraguaio injustificado carece de sustentação. Essa argumentação 

visava apresentar o Brasil como um país pacífico. Do ponto de vista nacionalista, o 

conflito foi visto como uma oportunidade de mostrar a força do Império e sua capacidade 

de mobilizar um exército nacional para travar uma guerra. A realidade foi diferente, 

porém. O país enfrentou grandes dificuldades no recrutamento, sobretudo nos primeiros 

anos.11 A guerra, que deveria durar poucos meses — ou poucos anos, na pior das hipóteses 

—, acabou se arrastando por mais de cinco anos.  

 

No caso do Império do Brasil, a Guerra do Paraguai representou o apogeu do 

poder do Estado Monárquico. Demonstra-o a capacidade de organizar um 

exército moderno, em lugar da pequena força mal armada de 16.000 homens 

existentes em 1864, e uma nova Marinha, capacitada a combater em ambiente 

fluvial. Apesar da oposição interna à guerra e das pressões externas contrárias 

ao lado aliado, o Estado Monárquico sobrepujou-as e conseguiu sustentar a 

guerra em teatro de operações longe do território brasileiro, quer dizer, distante 

de bases logísticas seguras, e em ambiente humano e geográfico hostil. Se a 

Guerra do Paraguai constitui o apogeu do poder do Estado Imperial, também 

prenuncia o início de sua decadência, quer por ampliar tensões internas na 

estrutura sócio-política, quer por emergir do conflito um exército no qual parte 

da oficialidade transferiu sua lealdade da figura do Imperador, personificação 

do Estado Monárquico, para a Nação.12 

 

Os anos do conflito correspondem a um período de relativa estabilidade política 

no Império, após anos de instabilidade gerada por revoltas internas no período regencial 

como a Balaiada (1838-1841), a Sabinada (1837-1838), a Revolta dos Malês (1835), a 

Guerra dos Cabanos (1835-1840) e a Guerra dos Farrapos (1835-1845). Esse período de 

estabilidade foi marcado pela alternância de poder entre conservadores e liberais. Com a 

guerra do Paraguai, o Brasil pode lançar mão de várias inovações tecnológicas e pôde 

realizar um esforço nacional de recrutamento de tropas. A Guerra do Paraguai ainda 

 
11 DORATIOTO, F. Op. Cit., pp. 111 - 112. 
12 DORATIOTO, Francisco. História e ideologia: a produção brasileira sobre a Guerra do Paraguai. In: 

ENCUENTRO ANUAL DEL CEL, 5., 2009, Buenos Aires. Anais Eletrônicos. Buenos Aires: Museu 

Histórico Nacional da Argentina, 2008, p. 2. 
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marca, em alguma medida, a história e as relações sociais dos países envolvidos, com 

efeitos sendo sentidos até os dias atuais.13 

O processo de modernização das forças brasileiras aconteceu durante a vigência 

desta guerra. Táticas foram criadas nos campos de batalha, armamentos receberam 

aprimoramentos e as comunicações entre os comandantes foram melhoradas, porém isso 

teve um alto custo de vidas humanas. Os comandantes das tropas aliadas não estavam 

preparados para esse novo tipo de conflito. É importante lembrar que a Guerra do 

Paraguai foi a segunda guerra total da história.14 A primeira, a Guerra Civil americana, 

terminara quase ao mesmo tempo em que o conflito no Prata começava, de modo que não 

houve tempo hábil para o aprendizado das novas técnicas militares e das novas 

tecnologias no front. Os soldados e comandantes das tropas aprenderam do jeito mais 

difícil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Todo conflito gera interpretações distintas sobre a sua origem e causa, e com a 

Guerra do Paraguai não é diferente. Há divergências entre a historiografia brasileira, 

argentina, uruguaia e paraguaia. Cada país aborda o tema segundo suas perspectivas. Há 

ainda disputas sobre as causas da guerra. Ao longo dos anos, diversas correntes se 

alternaram na interpretação do conflito, um campo de disputas ainda aberto. Como chama 

a atenção Eurelino Coelho: 

 

Acontecimentos políticos de alta intensidade, como revoluções ou golpes de 

Estado, facilitam a observação dos modos pelos quais a percepção do 

pesquisador é modelada não somente a partir de sua fidelidade às fontes, mas 

também de seu pertencimento a certas maneiras de ver o mundo e, por 

conseguinte, a História. [...] dar ênfase ao fato de que a subjetividade do 

historiador é um fator a se ponderado quando fazemos a leitura de sua obra em 

perspectiva histórica. Claro que a subjetividade, neste sentido, é pensada não 

como atributo da individualidade singular, mas como participação ativa de um 

sujeito numa determinada visão de mundo.15 
 

 
13 A dívida de guerra do Paraguai com o Brasil durou até o governo de Getúlio Vargas. Apesar da enorme 

quantia devida e nunca paga pelos paraguaios, o governo brasileiro nunca fez um movimento efetivo para 

cobrá-la. Ela serviu, principalmente, como garantia da independência paraguaia, já que qualquer 

movimento argentino de anexação em direção ao Paraguai culminaria em assumir a dívida paraguaia. Além 

disso, ela servia para garantir a influência do governo brasileiro com na política paraguaia. Posteriormente, 

a dívida foi integralmente perdoada. Após a construção da Usina Hidroelétrica de Itaipu, em 2007 o ABC 

Color, um dos principais jornais do Paraguai, acusou o Brasil de práticas imperialistas e exploradoras. 
14 Guerra total é o conflito militar que inclui todos os recursos de uma sociedade em prol de uma campanha 

militar. As necessidades da guerra, muitas vezes, se sobrepõem sobre as necessidades civis. Esse tipo de 

conflito acaba gerando um alto custo de vidas humanas. 
15 COELHO, Eurelino. Dois Golpes, duas Ditaduras. História Revista (Online), v. 20, p. 120-141, 2015, p. 

121. 
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  A primeira fase das interpretações sobre o conflito foi marcada por 

memorialistas, quase todos militares, que escreveram sobre o conflito durante a vigência 

dos fatos ou nos anos subsequentes. Com o advento da República, é possível notar uma 

análise representada pela exaltação dos chamados heróis nacionais como Duque de 

Caxias,16 General Osório,17 o Marquês de Tamandaré,18 e, já no final do conflito, do 

Conde D’Eu19 e dos feitos dos brasileiros diante da “tirania” de Solano López, o 

presidente do Paraguai. Essa historiografia, quase essencialmente militar, se baseava em 

uma narrativa factual e dava demasiado enfoque às ações militares do conflito e era escrita 

de maneira linear, como é possível observar neste trecho da introdução de A Retirada da 

Laguna, escrito pelo Visconde de Taunay: 

 

O assunto desta publicação é a série de provações que a expedição brasileira, 

em operações ao sul da província de Mato Grosso, teve de suportar na retirada 

desde Laguna, a três léguas e meia do rio Apa, fronteira do Paraguay, até ao 

rio Aquidauana no território brasileiro, ao todo trinta e nove léguas percorridas 

em trinta e cinco dias de dolorosa memória. [...] Resta-nos pedir toda a 

indulgência para uma narração que não almeja a outro mérito além do que 

contém os factos narrados: tirámo-los do nosso diário de campanha: deparar-

lhe-ão muita incorreção, demasias, repetições: supomos poder deixá-las onde 

estão; são sinais da presença da verdade.20 

 

O objetivo era criar no leitor um sentimento de orgulho nacional. Foi importante 

para um país como o Brasil, relativamente novo e carente de “grandes feitos”, promover 

a sua participação no conflito. Essa promoção foi muito mais frequente durante a 

instauração da República, uma vez que o país precisava de uma identidade nacional, de 

heróis nacionais e um elemento aglutinador das diferentes culturas do país em torno de 

 
16 Luís Alves de Lima e Silva, também conhecido como Duque de Caxias, foi um militar brasileiro, político 

e adepto da monarquia. Atuou como Presidente do Conselho de Ministros entre 1856 e 1857, foi Ministro 

da Guerra do Brasil entre 1855 e 1857 e presidente das províncias de São Pedro do Rio Grande do Sul e do 

Maranhão, entre 1842 e 184, e 1840 e 1841, respectivamente. Foi também o Comandante Geral das forças 

terrestres brasileiras na Guerra do Paraguai. 
17 Manuel Luís Osório, o General Osório, também conhecido como Marquês do Herval, foi um militar 

brasileiro. Atuou como um dos líderes das forças brasileiras durante a Guerra do Paraguai e foi alçado a 

categoria de herói nacional. 
18 Joaquim Marques Lisboa, também conhecido como Marques de Tamandaré ou Almirante Tamandaré, 

foi um militar brasileiro, ligado a Armada Imperial. Foi o comandante da frota imperial durante a Guerra 

do Paraguai. 
19 Luís Filipe Maria Fernando Gastão, Gastão de Orléans, Conde d'Eu, foi Príncipe Imperial Consorte do 

Brasil, marido da Princesa Isabel, atuou na Guerra do Paraguai como comandante das tropas brasileiras 

após a saída de Caxias. 
20 TAUNAY, Alfredo D ́Escragnolle. A Retirada da Laguna. RJ: Typographia Americana, 1874, pp. 9 – 

10. 
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uma grande história em comum. Essa primeira fase apresenta uma visão romantizada do 

conflito, que tende a louvar o Brasil, colocando a nação como o país pacífico atacado pelo 

belicoso Paraguai. 

 

Após tantos sacrifícios e dúvidas quanto à condução do conflito, passou-se a 

‘louvação das glórias militares do Brasil e do Império’. Por encomenda oficial, 

foram pintadas grandes obras tratando de momentos da guerra: A Batalha do 

Avaí, de Pedro Américo, e Combate Naval do Riachuelo, de Victor Meirelles. 

Chefes militares receberam títulos de nobreza e construiu-se, no plano 

narrativo, a epopeia da guerra.21  

 

Dentro dessa visão simplista do conflito, as causas da guerra são atribuídas às 

ambições expansionistas do paraguaio Solano López. Isso levou o Brasil e o bloco aliado 

a entrar em guerra contra o Paraguai para salvaguardar a região de um país que ameaçava 

a ordem local. Nas obras da época, atribuía-se a culpa do conflito a ações individuais, 

nesse caso, a tirania de Solano López como fator determinante para a guerra. Obviamente, 

a geração de memorialistas — em sua maioria militares — conhecia os choques de 

interesses entre as nações no Prata, mas preferia-se investir em uma retórica patriótica, a 

mesma mobilizada pelos jornais da época. 

 

Ao Paraguay, povo brasileiro! Ao Paraguay! E veremos se nossos irmãos 

degolados, nossas patrícias ultrajadas, nosso território invadido, nossa lavoura 

destruída, nossas propriedades saqueadas, nossa nacionalidade espezinhada e 

cuspida ficam sem vingança sedenta de ruínas, palpitante de destruições e 

aquecida ao fogo, á fornalha ardente de todo o Paraguay! Vejamos a atra 

fumaça do incêndio, vejamos o desabar das casas, ouçamos o crepitar das 

chamas e não descansemos em quanto uma só pedra estiver sobre outra pedra 

na feroz e burlesca republica do furioso Lopez. Então poderemos respirar o 

nobre ar de dignidade reivindicada, da desafronta consumada, única respiração 

de estados, de países, que não podem, nem devem viver sem honra. A página 

da nossa história, em que ler – o ano de 1865 foi o último ano da existência do 

Paraguay – será a pagina mais gloriosa de todas as histórias do mundo, porque 

o extermínio do Paraguay é imenso serviço a humanidade e a civilização.22  

 

Em meados da década de 1960, dentro de um contexto de ditaduras na América 

Latina, surgiu uma historiografia revisionista — termo que Ricardo Salles e Francisco 

Doratioto também utilizam para descrever a historiografia da época — que estabeleceu 

 
21 DORATIOTO, F. História e Ideologia, 2009, p. 3. 
22 Semana Ilustrada, 26 de fevereiro de 1865, nº 220, p. 1759. FONTE: 

<http://memoria.bn.br/pdf/702951/per702951_1865_00220.pdf>. 

http://memoria.bn.br/pdf/702951/per702951_1865_00220.pdf
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como um de seus focos a atuação dos exércitos. Se a historiografia republicana do início 

do século XX louvava o Brasil, seus heróis e seus feitos, a da década de 1960 fará 

exatamente o contrário. As análises não levaram em conta o forte apoio popular recebido 

durante boa parte do conflito. A Guerra do Paraguai passou a ser vista como a grande 

tragédia da América do Sul e o Brasil figurou como o país que operou todo o processo 

sanguinolento e destrutivo. Aqueles elevados à condição de heróis nacionais tiveram suas 

posições questionadas, como arquitetos do grande genocídio americano. Solano López se 

transformou no grande estadista do Paraguai, que foi impedido pela imperialista 

Inglaterra em sua tentativa de modernizar o país. O Brasil transformou-se no perpetuador 

de um genocídio.23 

Nessa nova corrente interpretativa a Inglaterra figurou como a grande responsável 

pelo conflito, instigando os países da região a guerrearem contra o Paraguai. Essa análise 

tinha o interesse de construir dentro da América Latina um desenvolvimento econômico 

que não estivesse diretamente vinculado aos interesses das grandes nações capitalistas, e 

com isso o Estado de Solano López aparecia como um modelo regional.24 Dentro dessa 

perspectiva, a Inglaterra lucrava de três maneiras: vendendo armas, com empréstimos aos 

países aliados e impedindo o Paraguai de ameaçar o seu domínio na região. Essa visão, 

porém, carece de fontes para sustentar seus argumentos.  

O livro mais influente sobre o tema na historiografia brasileira do período é 

Genocídio Americano, de Júlio José Chiavenatto. O autor cria uma utopia paraguaia, de 

um país que se modernizava, cujos líderes, grandes estadistas, preocupavam-se com o 

bem-estar do seu povo e em criar um Estado com estabilidade política, desenvolvimento 

econômico de base nacional, altos níveis educacionais e estrutura técnico-industrial.25 

Chiavenatto inicia a sua análise a partir do governo de Carlos Antonio López, pai de 

Solano López, que, para o autor, foi o grande arquiteto desse Paraguai moderno, 

industrializado e com alto grau de desenvolvimento. 

O autor descreve o Paraguai como uma potência em franca ascensão econômica, 

militar e, principalmente, educacional, já que “em 1840 o Paraguai é um país sem 

analfabetos e que “existiam naquele tempo, para uma pequena população de menos de 

quatrocentos mil habitantes, quatrocentas e trinta e duas escolas com vinte e quatro mil 

 
23 GARCIA, Gabriel Ignácio. A Guerra do Paraguai em diferentes interpretações. Cadernos de Clio, 

Curitiba, p. 15 – 38, p. 21. 
24 DORATIOTO, Francisco. A Guerra do Paraguai. São Paulo: Brasiliense, 1991, p. 69. 
25 CHIAVENATTO, Júlio Jose. Genocídio americano: a Guerra do Paraguai. 22. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1988, p. 27. 
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alunos”.26 Porém, essa construção do Paraguai é tendenciosa e sem respaldo na 

documentação disponível. O Paraguai não tinha condições materiais próprias de se 

modernizar, os projetos existentes no país tinham capital inglês e uso de especialistas 

estrangeiros.27 E também não havia disposição política — já que o país vivia sob o jugo 

da ditadura da família López, que transformou o Paraguai em uma grande propriedade 

“privada” — de fazer um investimento maciço em educação. Assim, a imagem de um 

Estado com igualdade social e educação avançada é equivocada28. 

Mesmo apresentando os paraguaios como aptos a fazerem grandes transformações 

em um país pequeno e pobre, Chiavenatto também descreve o país como “ingênuo”, uma 

vez que que o autor credita boa parte do seu infortúnio à inabilidade de seus dirigentes 

em compreender o funcionamento do jogo político nas relações internacionais do 

continente e do mundo do século XIX. Porém, poucos documentos são apresentados, o 

que dificulta a checagem de muitas informações utilizadas pelo autor. Todavia, há 

passagens no seu texto que são fontes valiosas para intepretação do conflito. Ao tirar do 

pedestal os brasileiros anteriormente alçados à posição de heróis nacionais, novos mitos 

foram criados. Na realidade, o Paraguai era um país agrícola e atrasado, cuja estrutura 

econômica dependia da escravidão e com um líder cujo interesse era a manutenção do 

poder.29 

A partir da década de 90, surge uma historiografia mais crítica sobre o conflito. 

As visões utópicas e românticas são substituídas por trabalhos baseado em fontes. Os 

autores argumentam que as contradições na América Latina no século XIX foram frutos 

diretos da formação desses estados e que algumas dessas rivalidades são até anteriores, 

remetendo ao período colonial.30  

Ao expor as reais motivações do conflito, essa nova leva de historiadores põe por 

terra o argumento revisionista sobre a rivalidade entre ingleses e paraguaios e a 

participação brasileira instigada pelos britânicos. Algumas questões simples são 

ignoradas durante a construção desse argumento, como o estremecimento das relações 

entre o Império do Brasil e a Inglaterra desde a Questão Christie, em 1863.31 Além disso, 

 
26 Ibidem. 
27 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 30. 
28 Ibidem. 
29 DORATIOTO, Nova luz sobre a guerra do Paraguai. Revista Nossa História, Rio de Janeiro, ano 2, n. 

13, 2004, p. 18. 
30 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 95. 
31 Foi uma série de eventos que originaram uma crise diplomática entre o Império do Brasil e o Império 

Britânico, entre 1862 e 1865. Por conta disso, o Brasil rompeu relações diplomáticos com os britânicos em 

1863 e que só voltariam a ser restabelecidas em 1865. 
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o Paraguai mantinha boas relações com os ingleses desde o final dos anos 1850, 

contratando técnicos britânicos para a modernização do aparelho militar.32 

Por exemplo, na década de 1990 Ricardo Salles abordará os aspectos da formação 

do exército nacional brasileiro dentro do viés da Guerra do Paraguai, ou seja, como o 

conflito ajudou a moldar o exército do Brasil e, dentro dessa análise, Salles introduz a 

participação negra nas fileiras do exército. Os homens negros ganharam destaque em 

algumas obras, e não poderia ser diferente. Cerca de 10% das tropas brasileiras era 

composta por escravos. Uma das grandes discussões da época era a participação de 

escravos nas fileiras militares da guerra. Não era um debate novo. O historiador Hendrik 

Kraay identificou a mesma questão durante a independência do Brasil na Bahia.33 No 

entanto, ela se intensificou na década de 1860.  

Nos primeiros anos do século XXI, Francisco Doratioto publicou Maldita Guerra, 

livro considerado um dos mais completos sobre do conflito. O autor utilizou grande 

quantidade de fontes primárias para desenvolver o livro, além de consultar uma grande 

quantidade de obras historiográficas e políticas sobre o período. O grande diferencial da 

sua obra é apresentar uma análise política e econômica para fundamentar as suas 

conclusões. Para Doratioto, um dos grandes motivadores da guerra foi o choque de 

interesses que acabou colocando do mesmo lado países até então hostis— o caso de Brasil 

e Argentina — e isolando o Paraguai. 

Doratioto desfaz o mito da participação da Inglaterra. Além disso, critica a visão 

revisionista militante dominante na historiografia na segunda metade do século XX que, 

segundo ele, fazia “releituras” ou ignorava os fatos, caso eles não estivessem de acordo 

com a narrativa pretendida.34 A contribuição de Doratioto para o debate não se limitou 

apenas ao conflito; publicou outras obras abordando as relações internacionais do Império 

do Brasil.  

Apesar da existência de uma visão mais moderna do conflito, os livros didáticos 

utilizados no Ensino Fundamental e Médio ainda mostram a Inglaterra como a grande 

arquiteta do conflito, um Paraguai em industrialização, que conseguiu educar a sua 

população e estava se tornando uma potência regional. Isso gera o debate acerca do 

diálogo entre produção acadêmica e conhecimento construído na educação básica. 

 
32 DORATIOTO, F. Nova Luz sobre a Guerra do Paraguai, p. 18. 
33 KRAAY, Hendrik. Em outra coisa não falavam os pardos, cabras e crioulos: o “recrutamento” de escravos 

na guerra da Independência na Bahia. Rev. bras. Hist., São Paulo, v. 22, n. 43, p. 109-126, 2002. 
34 DORATIOTO, F. História e ideologia, p. 9. 



18 
 

Esta monografia pretende contribuir para a discussão sobre a participação de 

homens negros e pardos no exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Para isso, 

foi utilizada uma documentação diversificada, como jornais brasileiros, diários de guerra, 

jornais paraguaios, fotografias e decretos do período. Outros trabalhos já se detiveram 

sobre o tema; porém, a questão principal aqui é fazer uma análise da atuação desses 

indivíduos em um dos principais eventos da história militar e política do Brasil no século 

XIX, trazendo as impressões que essas pessoas despertaram nos jornais da época e no 

comando das forças armadas, como eles se organizaram no exército, quais foram os 

benefícios que lograram com a participação e qual o seu peso nos rumos do conflito. Para 

isso, foram utilizadas produções das diversas fases da historiografia da Guerra do 

Paraguai. A despeito das críticas, algumas informações continuam válidas (como 

Genocídio Americano, de Chiavenato, por exemplo, que possui dados demográficos 

importantes). 

Por conta das dificuldades de locomoção causada pela pandemia da Covid-19 e a 

consequente restrição de acesso a bibliotecas, a consulta à bibliografia ficou limitada às 

obras disponíveis na internet ou do acervo pessoal do autor. Em relação aos documentos, 

além da pandemia, a pesquisa foi prejudicada pelo fechamento do Arquivo Público do 

Estado da Bahia a partir de fevereiro de 2019, ficando fechado para consultas durante 

tempo considerável. Com isso, só foi possível utilizar documentos digitalizados e 

disponíveis na internet.  

No primeiro capítulo, será abordado a situação do exército imperial antes da 

guerra, o clamor popular no início do conflito e a reorganização do exército no período. 

O objetivo é mostrar o estado das tropas antes do início da guerra e como elas foram 

mudando conforme o conflito avançava. Para elaborar o capítulo, as fontes utilizadas 

foram os Relatórios do Ministério da Guerra de 1863 e 1864, o jornal O Alabama, de 

1865, decretos imperiais, Relatórios da Província da Bahia dos anos 1866 e 1871 e obras 

de época. Em relação ao jornal O Alabama, bastante utilizado nesta monografia como 

fonte, é importante dizer que ele foi um jornal baiano que circulou entre 1863 e 1883. 

Intitulava-se um “periódico crítico e chistoso”, fundado por Aristides Ricardo de Santana 

— que era um homem de cor —, José Marques de Souza e Francisco Alves da Silva 



19 
 

Igrapiuna.35 O jornal é uma excelente fonte para compreender o cotidiano e a sociedade 

baiana da segunda metade do século XIX.  

No segundo capítulo a discussão é sobre as tropas de negros e pardos que foram 

batalhar no Paraguai e o processo de recrutamento para o exército. A análise será centrada 

nas tropas que saíram da Bahia e se juntaram ao exército imperial. O intuito é mostrar 

onde essas pessoas foram alocadas, como se deu o recrutamento e o embarque e, 

principalmente, a participação de escravizados na Guerra do Paraguai. Para a elaboração 

do capítulo foi utilizado o jornal O Alabama, de 1865, 1867 e 1868, Relatórios da 

Província da Bahia, de 1865 e 1866, decretos imperiais, o Jornal do Commercio (RJ), de 

1865, e o jornal Opinião Liberal (RJ), de 1870. 

No terceiro capítulo, a discussão será sobre as críticas em relação a presença de 

pessoas negras nas fileiras do exército, críticas feitas dentro do exército e da sociedade 

brasileira e críticas do lado paraguaio. A intenção é mostrar que a presença dessas pessoas 

no exército — ainda que não fosse novidade — gerava discussões e acirrava os ânimos. 

Na construção desse capítulo foi utilizado o jornal El Centinela, de 1867, trechos e charge 

do jornal paraguaio Cabichuí, de 1867, o Diário do Tenente-Coronel Albuquerque, o 

jornal paraguaio El Semanario, de 1867 e o jornal O Alabama, de 1869. 

 O objetivo do trabalho é contribuir para as discussões sobre a participação de 

pessoas negras na Guerra do Paraguai. Como se deu o processo de recrutamento, quais 

foram as impressões que ficaram na população, quais as motivações para as pessoas se 

alistarem para ir para a guerra e, estando lá, como se organizaram. E a partir dessas 

análises, apresentar uma visão mais cuidadosa da presença negra na Guerra do Paraguai 

e como isso afetaria, nas décadas seguintes, a própria configuração do Exército. 

 

 

 

 

 

 

 
35 Nelson Cadena: o Alabama como fonte de pesquisa social. Disponível em:  

<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/nelson-cadena-o-alabama-como-fonte-de-pesquisa-

social>. Acesso em 03 de junho de 2021. 

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/nelson-cadena-o-alabama-como-fonte-de-pesquisa-social
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/nelson-cadena-o-alabama-como-fonte-de-pesquisa-social
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CAPÍTULO 1 

O EXÉRCITO IMPERIAL ANTES E DURANTE A GUERRA 

 

Antes da guerra, o Exército era uma instituição desprestigiada. Além de exercer 

atividades secundárias, como funções de policiamento, era ainda considerada um espaço 

para vagabundos e vadios.36 Uma instituição com tal má-fama dificilmente conseguiria 

atrair camadas livres da população brasileira. Outro motivo para o descrédito remonta ao 

período da independência. O governo Imperial, já em 1822, considerava o Exército como 

uma possível ameaça à estabilidade do novo regime, pois esse braço das Forças Armadas 

contava com número considerável de oficiais portugueses nas suas fileiras mesmo após a 

independência, além da indisciplina dos soldados, sempre envolvidos em brigas e 

arruaças.37 Havia também, um temor de que o exército pudesse ser utilizado pelo Governo 

Central para cercear as liberdades nas províncias. Para ter um contraponto a força militar 

terrestre, a regência criou a Guarda Nacional, que ficava sob o comando do Ministro da 

Justiça.38 Criava-se uma milícia civil por um temor as forças militares. Esse é um dos 

motivos que fez com que o Império, por muitos anos, privilegiasse a Guarda Nacional 

para manter a sua unidade interna. 

Ao analisar a documentação de 1863, é possível verificar que era esperado para o 

quadro do exército uma força de 25.437 homens, divididos entre 639 nos Corpos 

Especiais, 4.718 na Artilharia, 3.916 na Cavalaria; 16.104 na Infantaria e 60 Alfares 

alunos.39 O exército também contava com 60 pessoas matriculadas em instituições 

militares.40 Para a Bahia, nesse ano, foram requisitados 574 recrutas, porém somente 412 

foram recrutados. E ainda houve 21 baixas por cumprimento do tempo de serviço. Para o 

Império como um todo, houve a requisição de 4.000 recrutas, sendo que somente 2.426 

 
36 SODRÉ, Nelson Werneck. História militar do Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p. 171. 
37 FERRER, Francisca Carla Santos. A (re) organização do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai. 

Biblos (Rio Grande), Rio Grande, v. 1, p. 121-130, 2005, p. 122. 
38 SCHULZ, John. O Exército e o Império In: HOLANDA, Sérgio B. de (Org.) História Geral da 

Civilização Brasileira (t. II). Declínio e queda do Império (v.4). São Paulo: Difel, 1971. p. 285. 
39 Relatório do Ministério da Guerra de 1863. Disponível em: < 

http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&item_id=2486#?c=4&m=31&s=0&cv=0&r=0&xywh=-469%2C-

154%2C4345%2C3065>. Acesso em 20 de fevereiro de 2021. 
40 Relatório do Ministério da Guerra de 1863. Disponível em: < 

http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&item_id=2486#?c=4&m=31&s=0&cv=0&r=0&xywh=-469%2C-

154%2C4345%2C3065>. Acesso em 20 de fevereiro de 2021. 

http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&item_id=2486#?c=4&m=31&s=0&cv=0&r=0&xywh=-469%2C-154%2C4345%2C3065
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&item_id=2486#?c=4&m=31&s=0&cv=0&r=0&xywh=-469%2C-154%2C4345%2C3065
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&item_id=2486#?c=4&m=31&s=0&cv=0&r=0&xywh=-469%2C-154%2C4345%2C3065
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&item_id=2486#?c=4&m=31&s=0&cv=0&r=0&xywh=-469%2C-154%2C4345%2C3065
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foram recrutados (déficit de 1.574), sendo que 252 deram baixa.41 Porém, esses números 

dificilmente retratam a realidade, já que quando a guerra se inicia o Império tem sérias 

dificuldades em mobilizar o contingente necessário. Um exemplo de como os números 

dos relatórios nem sempre coadunam com os números reais é em relação as forças que se 

encontravam no Mato Grosso durante a invasão paraguaia. Segundo documentos oficiais, 

o Exército contava com 1.327 homens na província, porém, esse número só existia no 

papel. Na realidade, dificilmente poderia se contar 600 homens.42 

Já nos anos de 1864 e 1865, segundo consta no relatório de 20 de março de 1865, 

o Exército contava com 154 pessoas matriculadas em instituições militares. O número 

total das forças militares era de 35.689 homens, divididos em 570 nos Corpos Especiais, 

3.376 na artilharia, 2.103 na cavalaria, 11.162 na infantaria, 3.277 voluntários da pátria, 

380 agregados, 16 Alferes alunos e ainda foram requisitados para as Forças Armadas 

14.805 homens da Guarda Nacional por conta da guerra.43 Aqui já é possível verificar 

uma mudança da organização das forças do Império. Se antes da Guerra o Exército era 

visto como uma força que complementava a Guarda Nacional — sendo que cabia ao 

governo imperial fornecer materiais para conflitos mais complexos, previsões e apoio da 

esquadra –, agora a Guarda Nacional acompanha o Exército Imperial na campanha do 

Paraguai.44 

Outro dado interessante sobre as dificuldades em encontrar pessoas para o exército 

é o número de recrutas solicitados às províncias. Por exemplo, a Corte requisitou da Bahia 

631 recrutas, porém somente 185 foram recrutados, com 18 baixas por tempo de trabalho. 

Porém, a Bahia contribuiu com 1.565 voluntários da Pátria. Em uma análise do Império 

como um todo, requereu-se 4.459 recrutas, tendo sido alcançados apenas 2.276, gerando 

um déficit de 2.183 recrutas, quase a metade.45 Em relação aos Voluntários da Pátria, o 

 
41 Relatório do Ministério da Guerra de 1863. Disponível em: < 

http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&item_id=2486#?c=4&m=31&s=0&cv=0&r=0&xywh=-469%2C-

154%2C4345%2C3065>. 
42 RODRIGUES, José Wasth; BARROSO, Gustavo. Uniformes do Exército brasileiro, 1730-1922: Obra 

commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Guerra, 1922, p. 

49. 

43 Relatório do Ministério da Guerra de 1864. Disponível em: <http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms& 

item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472>. Acesso em 20 

de fevereiro de 2021. 
44 SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai: escravidão e cidadania na formação do Exército. Rio de 

Janeiro: ed. Paz e Terra, 1990, p. 57. 
45 Relatório do Ministério da Guerra de 1864. Disponível em: <http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms& 

item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472>. Acesso em 20 

de fevereiro de 2021. 

http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&item_id=2486#?c=4&m=31&s=0&cv=0&r=0&xywh=-469%2C-154%2C4345%2C3065
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&item_id=2486#?c=4&m=31&s=0&cv=0&r=0&xywh=-469%2C-154%2C4345%2C3065
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&%20item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&%20item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&%20item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&%20item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472
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relatório de oito de maio de 1865 diz que o Império obteve 10.274 voluntários.46 Em 

relação ao equipamento, os principais armamentos que o Exército eram espingardas 

belgas a Minié de 14,8mm, carabinas, mosquetões de 14,8mm, clavinas de cavalaria, 

pistolas revólveres e espadas de cavalaria.47 

O contingente de soldados e os armamentos estava espalhado por um território 

nacional de proporções continentais. Fora os grandes centros urbanos, como o Rio de 

Janeiro, as províncias de São Paulo, Bahia e do Rio Grande do Sul, o resto do território 

estava mal assistido pelas forças do Império. O Sul contava com uma quantidade 

considerável por conta da região fronteiriça com a Argentina e o Uruguai e os históricos 

de combates na região. O comando e a organização das tropas na região ficavam nas mãos 

dos donos de terra, também comandantes da Guarda Nacional. Por muito tempo a 

segurança das fronteiras internas do Império, o seu envolvimento em conflitos externos 

no Prata e a organização das suas forças na região fronteiriça ficou atrelado aos interesses 

econômicos dos grandes produtores de gado da região sul. Eram tropas especializadas 

nos conflitos platinos, guerras rápidas e saque do terreno inimigo. Muito longe das 

diretrizes de um Exército Nacional profissional, como os que já haviam surgido na Europa 

e nos EUA nos anos anteriores.48 

 

*** 

 

O ataque surpresa feito pelos paraguaios na província de Mato Grosso foi visto 

como um ato desleal e injustificável, sendo recebido com indignação pela população 

brasileira.49 Foi algo muito diferente da forma como os antigos conflitos na região foram 

iniciados. O navio brasileiro Marquês de Olinda, que estava a caminho da província do 

Mato Grosso e esteve no porto de Assunção em 11 de outubro de 1864, foi aprisionado 

por ordem de Solano López. Meses depois, duas expedições saíram do Paraguai em 

 
46 Relatório do Ministério da Guerra de 1864. Disponível em: <http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms& 

item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472>. Acesso em 20 

de fevereiro de 2021. 
47 Relatório do Ministério da Guerra de 1864. Disponível em: <http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms& 

item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472>. Acesso em 20 

de fevereiro de 2021. 
48 SODRÉ, Nelson Werneck. História Militar do Brasil, p. 111. 
49 O Alabama, 14 de fevereiro de 1865, nº 172, p. 1. 

http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&%20item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&%20item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&%20item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472
http://ddsnext.crl.edu/titles/143?terms&%20item_id=2488#?c=4&m=33&s=0&cv=0&r=0&xywh=422%2C-174%2C4922%2C3472
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direção a província do Mato Grosso, nos dias 22 e 24 de dezembro de 1864.50 Até então, 

as relações entre os países transcorriam na normalidade — é importante lembrar que o 

Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência do Paraguai, em 1844, apenas 

dois anos depois da proclamação paraguaia de independência.51 Técnicos brasileiros, 

inclusive, participaram da organização da fortaleza de Humaitá, que se mostraria uma 

grande dificuldade para os exércitos nacionais durante a guerra.52 Não houve uma 

declaração de guerra, uma praxe em conflitos internacionais, e isso gerou um misto de 

indignação por conta da agressão e entusiasmo inicial pelo conflito, afinal, a nação fora 

atacada por um país estrangeiro.  

 

Não vos é estranho o modo por que inesperadamente fomos provocados a uma 

guerra com o governo da Republica do Paraguai. Surpreendidos por uma 

agressão atroz e descomunal; ofendidos em nossa dignidade, quanto 

desacatados em nossa soberania e independência, era-nos indispensável 

desagravar-nos dos ultrajes que selváticamente irrogara-nos o ditador do 

Paraguai, com violação, de todos os princípios internacionais, com quebra dos 

tratados existentes, e com obliteração dos preceitos consagrados por todos os 

povos civilizados. A atitude que o país tomou, em presença dos crimes e 

iniquidades praticados contra os nossos concidadãos, e o que se passou, desde 

então, vós o sabeis. Logo que o patriotismo dos brasileiros foi invocado, 

ninguém se mostrou indiferente. O grito da pátria foi ouvido por todos os seus. 

filhos, que voluntariamente se apresentavam e corriam ao campo da honra.53 

 

Grande número de voluntários se inscreveu para lutar em defesa do Império 

agredido. Esse entusiasmo, que tomou conta da população, contudo, não se alastrou para 

as fileiras da Guarda Nacional. O governo imperial convocou 15 mil membros da Guarda 

para lutar na guerra, número dividido entre as províncias do Império.54 Porém, somente a 

Bahia e Goiás cumpriram a cota.55 Para atingir a população das províncias, o Império 

investiu em propagandas de incentivo ao alistamento para a guerra. 

 

 

 

 
50 DORATIOTO, F. Op. Cit., pp. 66, 99. 
51 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 24. 
52 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 62. 
53 Relatório da Província da Bahia de 1866. Disponível em: 

<http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=650%2C0

%2C2659%2C1875>. Acesso em 20 de fevereiro de 2021 
54 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 562. 
55 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 113. 

http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=650%2C0%2C2659%2C1875
http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=650%2C0%2C2659%2C1875
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IMAGEM 1: PROPAGANDA  

 

“A Bahia e seus filhos. A Bahia a seus filhos - Ide, meus filhos -, esta capela cingirá os vivos, as minhas 

orações acompanharão os mortos; e mortos ou vivos, o Brasil espera, e eu mando, que cada um de vós 

cumpra o seu dever. FONTE: DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: nova história da Guerra do 

Paraguai. 2. ed. rev. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2002, p. 116. 

 

Uma prática bastante comum entre os soldados da guarda nacional convocados 

para a guerra foi o envio de substitutos. O decreto 3513, de 12 de setembro de 1865, 

regulamentou essa prática. Ficou estabelecido no Artigo 1o que:  

 

O cidadão Guarda Nacional, que por si apresentar outra pessoa para o serviço 

do Exército por tempo de nove anos, com a idoneidade regulada pelas Leis 

Militares, ficará isento não só do recrutamento senão também do serviço da 

Guarda Nacional. Se o apresentado já tiver servido, o prazo será de seis anos.56 

 

 Enquanto a Guarda Nacional criou problemas para atender a demanda de 

combatentes, o mesmo não aconteceu com as camadas populares. A guerra despertou em 

uma parcela da população uma chama patriótica que se traduziu em quarteis cheios, na 

cidade de Salvador, de pessoas querendo se alistar como voluntários da pátria. O governo 

provincial da Bahia teve que emitir ordens para recusar novos voluntários, mas isso se 

 
56 Decreto nº 3513, de 12 de setembro de 1865, disponível em: < 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3513-12-setembro-1865-554871-

publicacaooriginal-73826-pe.html>. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3513-12-setembro-1865-554871-publicacaooriginal-73826-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3513-12-setembro-1865-554871-publicacaooriginal-73826-pe.html
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mostrou uma tarefa difícil por conta da pressão das pessoas que queriam participar da 

luta.  

 

Por honra da província e do nosso brasileirismo, devo dizer-vos que me foi 

difícil fazer parar o alistamento de voluntários; e todos estarão lembrados das 

ordens que para esse fim expedi, sem as quais grande seria o meu embaraço, 

porque todos os quarteis e depósitos nesta Capital já não podiam receber mais 

um soldado, além dos que, em número excessivo ás suas forças, neles 

existiam!57 

 

Além das doações financeiras, que segundo Doratioto alcançaram a soma de 

200:000$000 — para título de comparação, nas províncias de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro (com a corte inclusa) e São Paulo, a renda média anual das classes populares 

ficava em torno de 369$857 réis, enquanto que para as classes médias e altas o valor 

girava em torno de 1:557$053 réis e de 4:773$754 réis. Para a província da Bahia, a renda 

das classes populares ficava em torno de 319$512 réis e para as classes altas girava em 

torno de 4:376$792 —, a população fazia verdadeiras festas públicas quando havia 

embarque de tropas para o teatro da guerra.58 

 

Não foi só com o imposto do sangue que a província da Bahia assim mostrou-

se inexcedível. Nos donativos pecuniários ela foi igualmente invejável. 

Diariamente oferecimentos me eram feitos de quantias avultadas, que 

denotavam a parte que todos queriam tomar no grande pleito nacional, segundo 

as suas forças, embora convencidos estejam todos de que para defesa e 

sustentação da honra do Brasil dispõe o Estado de quantos recursos pecuniários 

forem necessários.59 

 

Mas não só de verbas vinha a ajuda popular. Muitas pessoas doaram mantimentos 

para as tropas e padres ofereceram serviços religiosos gratuitos para os que falecessem 

nos campos de batalha, como mostra a edição do dia 4 de março de 1865, de O Alabama. 

 

Notícias diversas 

Oferecimentos - A' semana passada foram feitos os seguintes: 

O Zoinho ofereceu-se para fornecer carne verde por três dias, aos Zuavos visto 

ter uma vaca muito gorda a disposição. 

 
57 Relatório da Província da Bahia de 1866. 
58 SOARES, Rodrigo Goyena. Estratificação profissional, desigualdade econômica e classes sociais na crise 

do império. Notas preliminares sobre as classes imperiais. TOPOI (RIO DE JANEIRO), v. 20, p. 446-489, 

2019, p. 463. 
59 Relatório da Província da Bahia de 1866. Disponível em: 

http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=650%2C0

%2C2659%2C1875>. Acesso em 20 de fevereiro de 2021 

 

http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=650%2C0%2C2659%2C1875
http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=650%2C0%2C2659%2C1875
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Os padres desta cidade ofereceram-se para fazerem grátis os enterramentos em 

quanto durar a guerra do Sul. É bom aproveitar a quadra quem for pobre ou 

usurário.60 

 

O número de doações foi bastante expressivo, mostrando que a propaganda a favor 

da guerra surtiu o efeito desejado na população baiana. O montante doado chegou a tal 

ponto em que o presidente da província da Bahia na época, Manuel Pinto de Souza 

Dantas,61 falou que o Estado já tinha o suficiente para custear a guerra e que parte do 

dinheiro arrecado seria utilizado em auxílios as famílias das vítimas. 

 

Esses donativos, ou representando as classes mais importantes, como o 

comércio, a lavoura, o funcionalismo e os artistas, ou representando o 

patriotismo de cada um, têm sido de sobra suficientes para preparar, sem pesar 

sobre os cofres públicos, com todo o luzimento e asseio, os corpos 

expedicionários desta província; tanto que deles tenho aplicado diversas 

quantias para socorrer as famílias de muitos bravos, que por mais de um motivo 

atendível delas se mostram dignas.62 

 

A Bahia foi uma das províncias que demonstrou o maior entusiasmo dentro do 

Império, mesmo distante da fronteira com o Paraguai. Esse entusiasmo, refletido nas 

festas para os soldados e nas doações financeiras, também transpareceu na atenção 

especial que o conflito recebeu na província.63 A Bahia foi a segunda província que mais 

enviou voluntários — cerca de 15.207 homens —, ficando atrás apenas da província do 

Rio Grande do Sul, que ficava próxima ao Paraguai e que teve o seu território invadido 

pelos soldados de Solano López.64 

O efetivo militar inicial mobilizado pelo governo imperial dentro do vasto 

território nacional foi bastante modesto, longe do necessário para travar uma guerra. A 

ausência de pessoas interessadas no serviço militar pode ser explicada pela forma como 

os quartéis eram vistos no período: servir às forças militares era considerado um castigo 

e uma posição degradante. Os soldados eram muitas vezes repudiados pela sociedade, 

 
60 Alabama, Bahia. 4 de março de 1865. 
61 Manoel Dantas era um advogado baiano que governou a província da Bahia de 14 de dezembro de 1865 

até 30 de abril de 1866. Ver ainda Relatório da Província da Bahia de 1866. Disponível em: 

<http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=-

650%2C0%2C2659%2C1875>. Acesso em 20 de fevereiro de 2021. 
62 Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Bahia de 1866. Disponível em: 

<http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=-

650%2C0%2C2659%2C1875>. Acesso em 20 de fevereiro de 2021. 
63 O Alabama, 18 de março de 1865, nº 186, p. 1. 
64 Relatório do Ministério da Guerra de 1871. Disponível em: 

<http://ddsnext.crl.edu/titles/143#?c=0&m=35&s=0&cv=0&r=0&xywh=-135%2C-

115%2C4106%2C2896>. Acesso em 19 de fevereiro de 2021. 

http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=-650%2C0%2C2659%2C1875
http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=-650%2C0%2C2659%2C1875
http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=-650%2C0%2C2659%2C1875
http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=-650%2C0%2C2659%2C1875
http://ddsnext.crl.edu/titles/143#?c=0&m=35&s=0&cv=0&r=0&xywh=-135%2C-115%2C4106%2C2896
http://ddsnext.crl.edu/titles/143#?c=0&m=35&s=0&cv=0&r=0&xywh=-135%2C-115%2C4106%2C2896
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sem contar as péssimas condições de vida nos quartéis, sendo os castigos físicos por falhas 

eram a norma.65 

Contávamos cinquenta pranchadas. O castigo não parou! O querido general 

exorbitava! Cada um daqueles milheiros de homens que presenciavam o 

lutuoso espetáculo, a lei estava sendo violada, mas não ousava dizê-lo ao 

camarada ao lado. Continuou o suplício. Ouvia-se de vez em quando um 

estertor do organizante. E as espadas continuavam a bater, vibradas por braços 

sem vontade, mas com muita força.66 

 

Os comandantes do exército brasileiro utilizavam estratégias para burlar as 

restrições que o governo impôs a pena de morte. Um réu só poderia ser condenado a pena 

de morte e executado após autorização do governo imperial. Quase todas as sentenças de 

morte foram comutadas. Com isso, os comandantes no front impunham penas como 1800 

pranchadas nas costas. Os condenados morriam durante o processo devido ao grande 

número de golpes.67 

Além disso, a remuneração era baixa — o soldo na década de 1860 era o mesmo 

de 1825 — a ração escassa (recebiam apenas uma refeição por dia) e as instalações 

militares de baixa qualidade.68 Na fala de Caxias, “por um conjunto de circunstâncias 

deploráveis, o nosso Exército contava sempre em suas fileiras grandes maiorias de 

homens que a sociedade repudiava por suas péssimas qualidades”.69 Apesar das 

dificuldades enfrentadas no exército, o alistamento ainda era uma saída para os que 

tinham uma realidade difícil. Muitas vezes o exército era uma garantia de abrigo e 

comida.70 

A baixa adesão à Força Militar já era um problema de conhecimento do Império. 

Por conta da enorme escassez de soldados, o governo imperial criou, em 1848, o 

voluntariado no exército, com duração de seis anos –, ampliado para nove em 1852.71 

Mesmo assim, ainda houve problemas para completar os números nas fileiras do exército, 

então ampliou-se o recrutamento para a Guarda Nacional.72 Todos os cidadãos maiores 

de dezoito anos, independente da renda, passaram a ser recrutados — divididos nas 

 
65 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 111. 
66 CERQUEIRA, Dionísio, Op. Cit., p. 106 - 117. 
67 SALLES, R. Op. Cit., p. 146. 
68 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 111. 
69 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 111. 
70 SILVA, Eduardo. Dom Obá II d'África, o Príncipe do Povo: Vida, Tempo e Pensamento de um Homem 

Livre de Cor. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 42. 
71 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 112. 
72 Na guarda nacional se alistavam todos aqueles cidadãos entre dezoito e sessenta e dois anos de idade com 

renda mínima de 200 mil reis anuais. A guarda nacional era composta por 440.972 homens. 
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seguintes categorias: ativa, reserva e os disponíveis. Esses cidadãos recrutados e os 

voluntários recebiam um treinamento de instrução militar precário, de pouca utilidade no 

caso de um real conflito armado.  

A criação do corpo de Voluntários da Pátria, além de incrementar os números 

poucos expressivos do Exército, insuficientes para uma guerra externa de longo prazo, 

teve como um dos seus objetivos aumentar o prestígio social para aquelas pessoas que 

decidissem entrar no Exército. Com a criação do Corpo de Voluntários da Pátria, e do 

alistamento honorário do Imperador como o primeiro voluntário da pátria, criou-se uma 

forma de prestigiar as pessoas que decidiram lutar no Paraguai. O Exército não era mais 

o local dos vadios e vagabundos, era o local dos patriotas, daqueles que, com sua vida, 

iriam defender a honra do Império agredido.  

 

IMAGEM 2: D. PEDRO II – O PRIMEIRO VOLUNTÁRIO 

 

FONTE: Museu Imperial. Primeiro voluntário da pátria na Guerra do Paraguai. Disponível em: 

<http://dami.museuimperial.museus.gov.br/handle/acervo/3321>. Acesso em: 10 de maio de 2021. 

 

O decreto que estabeleceu o corpo de Voluntários da Pátria também especificou 

as vantagens e pagamentos desses cidadãos. Entre eles estavam o soldo normal dos 

soldados das forças regulares, de quinhentos réis diários, mais trezentos réis diários, e 

uma gratificação de 300 mil réis após a baixa do serviço militar. Além disso, teriam direito 

a terras em colônias militares ou agrícolas no tamanho de 22.500 braças (algo em torno 

de 41.148 metros quadrados). As famílias das vítimas da batalha teriam direito a pensão 



29 
 

de meio soldo, e caso o voluntário ficasse inutilizado por ferimentos recebidos em 

combate, receberia durante a sua vida o soldo dobrado de voluntário.73 

Para fins de comparação, podemos analisar o estado do exército paraguaio. Em 

1845, o Paraguai, sob o comando Solano López, então com 18 anos, formaria um exército 

com armas e oficiais improvisados. A falta de materiais militares e humanos foi 

compensado, segundo Chiavenatto, por uma coesão e disciplina militar.74 Chiavenatto 

assegura que o Paraguai tinha, desde 1778, uma espécie de serviço militar mais ou menos 

obrigatório. Todos os colonos deveriam estar sempre prontos para a batalha e deveriam 

manter nas estâncias quatro cavalos e armas próprias.75 Assim como os exércitos aliados, 

os paraguaios também se utilizaram de pessoas pardas e negras, porém, em menor 

proporção. 

 

[...] no exército paraguaio havia cinco brancos para um mestiço ou negro. Entre 

os aliados – brasileiros, argentinos e uruguaios – para cada soldado branco 

havia vinte e cinco mulatos ou negros. Essa desproporção racial aumentava 

quando era confrontada com o exército brasileiro. No exército do Império do 

Brasil, para cada soldado branco havia nada menos que quarenta e cinco 

negros!76 

 

O armamento paraguaio era antiquado em comparação ao armamento do Império 

do Brasil.77 Antes e durante a guerra, o Paraguai tentou comprar armamentos na Europa, 

e chegou a receber algum material antes do bloqueio naval imposto pela Esquadra 

Imperial no rio da Prata.78 Havia vários outros equipamentos comprados pelos paraguaios 

estacionados na Europa que não puderam ser enviados e barcos encomendados a 

estaleiros europeus.79 Barcos estes que, posteriormente, o Império do Brasil iria comprar, 

por conta da falta de pagamento paraguaio das prestações.80 Para Chiavenatto, esse 

 
73 Decreto nº 3371, de 7 de janeiro de 1865, disponível: < 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3371-7-janeiro-1865-554492-

publicacaooriginal-73111-pe.html>. Segundo o jornal Correio Braziliense em matéria publicada em 

23/02/2014, até 2013 o Exército pagava pensão para 17 herdeiras de combatentes da Guerra do Paraguai. 

Pelas contas do jornal, uma delas devia ter a idade de 113 anos. Matéria completa disponível em: 

<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2014/02/23/internas_economia,414241/pen

soes-a-beneficiarios-de-militares-chegaram-a-r-10-3-bilhoes-em-2013.shtml>. Acesso em 17 de junho de 

2021. 
74 CHIAVENATTO, J. J. Op. Cit., p. 48. 
75 CHIAVENATTO, J. J. Op. Cit., p. 112. 
76 CHIAVENATTO, J. J. Op. Cit., p. 111. 
77 CHIAVENATTO, J. J. Op. Cit., p. 112. 
78 CHIAVENATTO, J. J. Op. Cit., p. 112. 
79 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 93. 
80 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 204. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3371-7-janeiro-1865-554492-publicacaooriginal-73111-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3371-7-janeiro-1865-554492-publicacaooriginal-73111-pe.html
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2014/02/23/internas_economia,414241/pensoes-a-beneficiarios-de-militares-chegaram-a-r-10-3-bilhoes-em-2013.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2014/02/23/internas_economia,414241/pensoes-a-beneficiarios-de-militares-chegaram-a-r-10-3-bilhoes-em-2013.shtml


30 
 

rearmamento não indicava algum tipo de predisposição agressiva do país,  argumento 

refutado por Doratioto que afirma ter sido o Paraguai o único país que de fato se preparou 

para a guerra.81 

O diplomata Viana Lima analisou o exército paraguaio em setembro de 1864. Ele 

comunicou que o Paraguai possuía 30 mil homens, sendo 14 mil recrutas.82 Na análise do 

diplomata, esse número não assustava, já que não havia líderes militares capazes nas 

forças paraguaias. Considerava a tropa inferior “pela ausência de brio, devido ao estado 

de prostração moral em que um regime de ferro como este tem reduzido a população”. 

Mas ele não levou em conta o restante das forças paraguaias — os não recrutas — mais 

bem treinadas que o exército imperial. Além disso, boa parte dos homens que lutaram 

pelo império também poderiam estar dentro da categoria de “ausência de brio” por conta 

de um “regime de ferro”, já que o exército imperial tinha pessoas até pouco tempo 

escravizadas em suas fileiras.  

Em relação ao exército imperial, a falta de bons técnicos cobrou um preço alto.83 

Havia equipamentos modernos e recursos materiais, porém os técnicos militares do 

Império não estavam preparados para o tipo de guerra que se avizinhava. As compras 

feitas no mercado interno buscavam atender, principalmente, a demanda por fardamentos. 

Essas compras ficaram a cargo dos arsenais do Exército e da Marinha, que estavam 

situados no Rio de Janeiro. Os arsenais compravam as matérias-primas utilizadas para a 

confecção dos uniformes, fabricava uma parte e a outra parte era fabricado por viúvas e 

os órfãos da guerra84. A maior parte dos equipamentos bélicos comprados pelo Brasil veio 

de países da Europa, e alguns dos EUA.85 Outros materiais foram adquiridos no Rio da 

Prata (Argentina e Uruguai) pela proximidade com o Paraguai.86 

Antes da chegada de Caxias, a logística para obter os itens necessários para a 

guerra era precária. O fardamento das tropas não era homogêneo e havia sérias 

dificuldades para levar mantimentos até os acampamentos.87 isso resultou em tropas 

malvestidas e mal alimentadas.88  

 
81 CHIAVENATTO, J. J. Op. Cit., p. 113; DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 39. 
82 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 61. 
83 CHIAVENATTO, J. J. Op. Cit., p. 118. 
84 FIGUEIRA, Divalte Garcia. Soldados e Negociantes na Guerra do Paraguai. São Paulo: 

Humanitas/Fapesp, 2001, p. 69. 
85 FIGUEIRA, D. G. Op. Cit., p. 66 - 67. 
86 FIGUEIRA, D. G. Op. Cit., p. 67. 
87 Salles, Guerra do Paraguai, p. 118. 
88 Salles, Guerra do Paraguai, p. 124. 
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Os nossos arsenais não podiam, pelo que se via, satisfazer as nossas 

necessidades, e o ministro da guerra, visconde de Camamu (José Egídio), 

ordenou ao general Osório que mandasse comprar no Rio da Prata o que fosse 

necessário. Daí originou-se a falta de uniformidade do nosso fardamento.89 

 

O Exército não estava preparado para esse novo tipo de conflito, mais duradouro, 

onde tropas ficavam estacionados por longos períodos de tempo. Os antigos conflitos na 

região do Prata foram resolvidos em poucos meses, sendo comum a ocorrência de uma 

grande batalha onde o conflito era resolvido. Os exércitos não necessitavam de grandes 

quantidades de provisões porque se mantinham no terreno onde estacionavam e dos 

saques aos inimigos e às regiões invadidas. Mas a guerra contra o Paraguai apresentou 

um novo tipo de conflito, onde toda uma cadeia produtiva precisava ser direcionada para 

manter as tropas por longos períodos. A tentativa de conquistar a Fortaleza de Humaitá, 

por exemplo, atrasou o Exército por dois anos, e foi necessário o envio de alimentos e de 

equipamentos. 

Após as mudanças efetuadas por Caxias, o Exército já tinha um aspecto mais 

profissional, com adoção de novas táticas e o abandono das antigas. O processo de 

recrutamento em massa arrefeceu, sendo necessário apenas repor as baixas do Exército 

em combates e por doenças, que ainda assim representavam um número considerável. 

Caxias restaurou a disciplina interna na tropa, garantiu o abastecimento de armas e 

munições, melhorou a saúde e a higiene nos acampamentos militares e organizou a 

administração do Exército.90  

As derrotas sofridas no Paraguai e a dificuldade de avançar sobre o terreno 

inimigo mostrou a necessidade da modernização das táticas e da logística militar. Caxias 

implementou técnicas ousadas para a época, como a utilização de balões para visualizar 

as posições paraguaias e fazer o reconhecimento do terreno, já que, por ser um país 

fechado, não existiam mapas confiáveis do Paraguai, fazendo com que as tropas 

brasileiras lutassem em terrenos completamente desconhecidos.91 O êxito de Caxias foi 

tornar aquela força imperial mais profissional dentro do campo de batalha em um período 

de tempo curto enquanto combatia os paraguaios. 

 
89 CERQUEIRA, Dionísio. Reminiscências da Campanha do Paraguai, 1865-1870. Rio de Janeiro: 

Biblioteca do Exército, 1980, p. 75. 
90 SALLES, R. Op. Cit., p. 127. 
91 VAS, Braz Batista. Aspectos da logística do Exército brasileiro na Guerra contra o Paraguai. Estudos 

de História, Unesp - Franca (SP), v. 8, n.1, p. 1-350, 2001. 
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Caxias também foi bem sucedido em pôr fim às disputas políticas internas entre 

os comandantes brasileiros. O marechal dispensou oficiais incapazes de prestar um 

serviço eficiente e promoveu melhorias nas condições de higiene nos acampamentos 

brasileiros, reduzindo assim a mortalidade por doenças. Além disso, melhorou a 

alimentação dos animais e repôs aqueles perdidos em combate. Caxias teve êxito em 

aumentar a autonomia das forças brasileiras no Paraguai em relação ao governo imperial. 

As ações de Caxias fizeram com que o exército brasileiro criasse, cada vez mais, uma 

identidade própria desassociada da imagem do Império e se associasse cada vez mais com 

a nação brasileira.92 O exército deixou de ser visto com um dos braços do Império e se 

identificou cada vez mais com as pessoas que faziam parte dele. 

 

O Exército, por sua vez, saiu do conflito com um sentimento de identidade 

desconhecido anteriormente, forjado com sangue nos campos de batalha. Após 

o final da guerra, foi crescente a dissociação entre o Exército e a monarquia a 

ponto de, em 1889, ele ser o instrumento dos republicanos para dar o golpe de 

Estado que depôs Pedro II e criou a República brasileira.93 

 

A reforma promovida por Caxias teve impactos no pós-guerra. Antes do início da 

guerra, o exército regular imperial era bastante limitado, boa parte do seu contingente era 

proveniente da Guarda Nacional, mais bem equipada, com mais membros e um maior 

prestígio na sociedade. A Guarda Nacional, por sinal, acabava desempenhando o papel 

do Exército em determinados conflitos, como foi bastante comum nos conflitos na região 

sul do Império. Boa parte das forças militares brasileiras concentradas na região sul – 

próxima ao Rio da Prata – estavam baseadas na Guarda Nacional. O Exército, por ter um 

contingente muito pequeno, atuava como um complemento para a Guarda que estava sob 

o comando dos grandes fazendeiros e que atuava em prol dos seus interesses nas questões 

políticas do Prata. Nesse caso, o Exército nada mais era do que um complemento para as 

tropas dos caudilhos do sul. 

 

Em 1864, ao ser deflagrada a guerra pelo Paraguai contra o Brasil [...], o 

Império percebeu a necessidade de (re)organizar um exército forte capaz de 

defender a pátria brasileira, que estava sendo ameaçada, já que, após a 

Independência do Brasil, a Guarda Nacional passou a ser empregada na defesa 

do território brasileiro com o maior número de efetivo e incentivo econômico, 

em detrimento do Exército profissional. Esse “descaso” do Império para com 

o Exército iniciou após a Independência do Brasil, em 1822, quando essa força 

 
92 SALLES, R. Op. Cit., p. 128. 
93 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 484. 



33 
 

terrestre passou a ser considerada pelas autoridades imperiais como uma 

ameaça à estabilidade política do novo sistema de governo [...] Com o temor a 

possíveis atitudes restauradoras do Exército e dificuldades financeiras em 

manter uma força terrestre profissional, o governo imperial criou, em 1831, a 

Guarda Nacional, que era “quase totalmente autofinanciada e constituía-se 

num baratíssimo mecanismo de controle da população [...] Dessa forma, 

podemos inferir que a força militar em questão não tinha relevância para o 

Império antes de 1864, ocupando lugar absolutamente destituído de significado 

na sociedade.94  

 

Os questionamentos no entorno da monarquia foram aumentando constantemente 

e, segundo Salles, o Exército, por ser formado por pessoas oriundas das classes mais 

populares, foi absorvendo cada vez mais as contradições sociais das classes que 

compunham as suas fileiras, fortalecendo progressivamente os vínculos do exército com 

o povo.95 Os processos de transformações ocorridos nos campos paraguaios fizeram com 

que os soldados tivessem noção do importante papel desempenhado pelo Exército na 

política interna do Império. Houve a formação de um espírito de corpo, e com isso a tropa 

— principalmente os graduados — se sentiu no direito de opinar e interferir nos rumos 

do país96. A questão do Abolição, por exemplo, passou a ter um peso maior dentro da 

caserna. 

 

A Abolição, ideia vigorosa mesmo antes da Guerra do Paraguai, tornou-se 

claramente mais forte durante o conflito, na medida em que os oficiais 

entravam em repetidos contatos com ex-escravos. Dado que a maioria dos 

homens alistados nas fileiras compunha-se de antigos cativos ou de homens 

livres de cor, a sociedade brasileira tendia a considerar os oficiais como pouco 

mais do que feitores. Talvez a sensação de que o baixo status de seus soldados 

diminuía sua própria posição social contribuísse para o abolicionismo dos 

oficiais, mas indubitavelmente eram eles inspirados, também, por simpatias 

humanas em relação a seus soldados e pelo desejo de ver o Brasil livre. Já em 

1881, Generais do Império escravista compareciam a reuniões abolicionistas, 

e muitos oficiais participaram ativamente da agitação que culminou na 

emancipação. Imigração e conscrição estavam estritamente associadas à 

Abolição, pois os militares aspiravam a um exército de conscritos livres e 

instruídos, em lugar de escravos coagidos e analfabetos.97 

 

As consequências disso serão sentidas anos depois com a atuação cada vez mais 

intensa do Exército nas questões políticas internas do Império, na recusa em atuar em 

funções que não consideravam como questões militares — o exército já se recusava a 

perseguir escravos fugitivos — e, mais tarde, na proclamação da República. 

 
94 FERRER, F. C. S. Op. Cit., pp. 121 – 122. 
95 SALLES, R. Op. Cit., p. 111; DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 274. 
96 SALLES, R. Op. Cit., p. 56. 
97 SCHULZ, John. Op. Cit., p. 297. 
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Quando a guerra terminou e os soldados retornaram orgulhosos “com seus 

feitos” a profissão das armas tornava-se uma forma de ascensão social e 

ganhava uma representatividade social descabida na política do Império. Ao   

mesmo tempo, acostumados a conviver com soldados libertos negros, os 

militares passavam a negar-se, sistematicamente, a assumir a antiga função que 

lhes era reservada: capturar escravos fugidos. Enfim, o Exército acumulava 

descontentamentos com o Império e desejos destrutivos em relação a este.  Das 

suas fileiras sairiam simpatizantes da Abolição e da República.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 SCHWARCZ, L. M. Op. Cit., pp. 480 – 481. 
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CAPÍTULO 2 

OS ZUAVOS BAIANOS E OS VOLUNTÁRIOS DA BAHIA 

 

Os escravos apresentados para a guerra foram elevados a categoria simbólica de 

Voluntários da Pátria. Mesmo sendo algo simbólico, há uma importância crucial nisso. O 

primeiro voluntário da pátria foi o próprio Imperador Pedro II. Mesmo que 

simbolicamente, aquelas pessoas escravizadas foram alçadas ao mesmo estatuto de 

voluntário do Imperador.99 Isso ajudou a demonstrar algumas contradições do regime, 

afinal, esses voluntários eram vistos como heróis nacionais. Essa condição, porém, não 

impediu que esses voluntários, ao retornarem da guerra, se deparassem com as 

contradições do regime escravista, como as tentativas de reescravização pelos ex-

senhores. 

 

Mais outro defensor da honra nacional voltado a escravidão 

José Maria é o nome de um bravo voluntário da pátria, que seguiu na expedição 

mineira para a Guerra do Paraguai. 

Depois de fazer toda a campanha, distinguindo-se em diversas batalhas, nas 

mais renhidas que ali se pelejaram, entrou nesta capital fazendo parte do 

batalhão de Minas 

No peito do voluntário José Maria brilhavam três medalhas, atestando os seus 

serviços e a sua bravura. 

O bravo José Maria recolhe-se, porém, a sua província; mas chegando a 

Bemposta, é preso pelo cidadão Francisco Viera Machado, como seu 

escravo!100 

 

 Esse tipo de situação era comum, sendo possível encontrar diversos casos nos 

jornais da época. As promessas de liberdade pela luta a favor do Império não se 

concretizaram, “o libertador do Paraguai veio encontrar a sua escravidão na pátria, cuja 

honra defendeu com o seu sangue por mais de uma vez derramado!”101 

 

Já os nossos leitores têm conhecimento do caso de João Fernandes Barcellos, 

cabo de esquadra de voluntário, que vai ser vendido como bem do evento por 

não achar senhor, lucrando assim o estado, pouco mais ou menos, o valor da 

gratificação que lhe devia pagar como voluntário da pátria.102 

 
99 SALLES, R. Op. Cit., p. 74. 
100 Opinião Liberal (RJ), 4 de jun. de 1870. 
101 Opinião Liberal (RJ), 4 de jun. de 1870. 
102 Opinião Liberal (RJ), 4 de jun. de 1870. 
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Outras situações saltavam aos olhos, como uma caricatura feita por Angelo 

Agostini, em 1870, nos mostra: 

 

IMAGEM 3: DE VOLTA DO PARAGUAI 

 

“De volta do Paraguai. Cheio de Glória, coberto de louros, depois de ter 

derramado seu sangue em defesa da Pátria e libertado um povo da escravidão, 

o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco! 

Horrível realidade!...” FONTE: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e 

Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra61470/de-volta-do-paraguai>. 

Acesso em: 19 de Abr. 2021. Verbete da Enciclopédia. 

 

Conforme a guerra avançava, o apoio popular inicial despencava. O governo 

imperial apelou cada vez mais para a libertação dos escravos a fim de preencher as fileiras 

do Exército. Pessoas foram capturadas nas ruas e condenadas a servir na guerra, notícias 

que foram bastante difundidas nos jornais da época, como O Alabama, da Bahia: 

 

Como mudam as coisas! 

Primeiro, quando embarcava qualquer batalhão desta província, era de baixo 

de vivas, flores, foguetes e poesias; davam-se cenas tocantes, que no outro dia 

eram descritas pelos jornais; o povo tinha o direito de acompanhar seus irmãos: 
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ao menos havia a consolação de dizer-se o adeus de despedida na hora solene 

da partida a aqueles que nos eram caros. 

[...] 

Hoje não; as coisas mudaram. Os voluntários embarcam em um recanto da 

cidade, as escondidas, de surpresa, sem que o povo saiba o dia nem a hora. 

Não há um jornal que noticie o embarque de um batalhão atualmente, porque 

ele é feito nas trevas. 

- Consta que até um dos últimos que embarcou, foi guarnecido de baionetas 

em punho.103 

 

As pessoas estavam cansadas do conflito que já durava anos e de uma campanha 

militar que não parecia avançar sobre o território inimigo. Os quarteis, antes lotados de 

voluntários, não recebiam mais nenhum. Os jornais que davam vivas aos feitos brasileiros 

passaram a criticar as ações do Império na guerra.  

Nos primeiros anos da guerra, a aclamação pública nos jornais era algo notório e 

constante. Os jornais destacam o caráter patriótico do conflito, afinal, a pátria estava 

sendo atacada por um inimigo externo e cabia aos cidadãos brasileiros a defenderem. O 

problema era que não havia cidadãos o suficiente para comporem as fileiras do exército, 

e, assim como muitos se voluntariaram para a guerra, muitos outros fugiram do 

recrutamento. Para conter a crescente falta de homens aptos ao combate, o Império, por 

meio do decreto nº 3.725-A, de 6 de junho de 1866, libertou todos os escravos da nação,  

e suas esposas caso fossem casados, para que servissem na guerra do Paraguai.104  

 

DECRETO Nº 3.725-A, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1866 

Concede liberdade gratuita aos escravos da Nação designados para o serviço 

do exercito 

Hei por bem ordenar que aos escravos da Nação que estiverem nas condições 

de servir no exército se dê gratuitamente liberdade para se empregarem naquele 

serviço; e, sendo casados, estenda-se o mesmo benefício as suas mulheres. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, Senador do Império, 

Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretário de Estado dos 

Negócios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Tesouro Nacional, assim o 

tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em seis de Novembro de mil oitocentos sessenta e 

seis, quadragésimo quinto da Independência e do Império. 

Com a Rubrica de Sua Majestade o Imperador.105 

 

O Império passou a desapropriar escravos de particulares, pagando indenizações 

generosas. Sociedades patrióticas e conventos também adquiriram escravos e doaram 

 
103 O Alabama, 7 de maio de 1867, nº 199, p. 2 - 3. 
104 Escravos da Nação eram aquelas pessoas escravizadas que pertenciam ao Governo, diferente dos 

escravizados por particulares que eram considerados escravos privados. 
105 Decreto nº 3.725-a, de 6 de novembro de 1866, disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3725-a-6-novembro-1866-554505-

publicacaooriginal-73127-pe.html>. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3725-a-6-novembro-1866-554505-publicacaooriginal-73127-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3725-a-6-novembro-1866-554505-publicacaooriginal-73127-pe.html
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para o governo imperial para ajudar na causa da guerra, e a Igreja Católica na Bahia foi 

aliada do Império no compromisso de libertar escravos para enviá-los para a guerra.106  O 

Império também passou a incentivar os senhores a libertar seus escravos, concedendo-

lhes em troca títulos de nobreza. Donos de escravos, aproveitando-se das falhas durante 

o processo de compra de escravos pelo governo imperial, venderam cativos em péssimas 

condições de saúde.107 Isso pode ter sido uma estratégia de lucro fácil e rápido com 

escravos já doentes e/ou problemáticos.108 Por isso, um alto número de escravos retornou 

as suas províncias de origens por inaptidão física para o serviço militar.109 

 

O próprio imperador incentivava a compra de escravos: “Forças e mais forças 

a Caxias”, escrevia ele em dezembro de 1866, “— apresse a medida de compra 

de escravos e todos os que possam aumentar o nosso exército”. Com efeito, a 

Casa Imperial não só libertava, nesse contexto, alguns cativos particulares, 

como ajudava na compra e indenização, revelando o caráter emergencial de 

empresa. A “mudança na coloração” do Exército do Brasil não passaria, 

porém, despercebida aos críticos jornais paraguaios, que passavam a chamar 

os soldados brasileiros de “los macaquitos”. O Cabichuí, órgão diretamente 

ligado a López, trouxe uma série de charges apresentando não só os soldados 

como macacos, mas também seus generais, o imperador e a imperatriz.110 

 

Uma frase que passou a se ouvir no país com frequência foi “Deus é grande, mas 

o mato é ainda maior”.111 Com isso, houve a necessidade de se apelar para o recrutamento 

de pessoas escravizadas e também libertas.112 Para os escravizados, a entrada no exército 

imperial era uma chance de se libertar do cativeiro. Segundo Hendrik Kraay, 

“independente de sua ocupação ou da condição social de seus senhores, os escravos 

desenvolveram diversas estratégias para melhorar suas vidas [...]. Entrar no exército fazia 

parte desse processo”.113 Essa política não foi exclusividade do Brasil, sendo comum nos 

países ocidentais que tinham a previsão legal da escravidão. 

 

 
106 FELIX JÚNIOR, Osvaldo Silva. O Envio de Negros da Bahia para a Guerra do Paraguai. História & 

Perspectivas (UFU), v. 24, p. 379-410, 2011, p. 389. 
107 FELIX JÚNIOR, O. S. Op. Cit., p. 389. 
108 FELIX JÚNIOR, O. S. Op. Cit., 395. 
109 FELIX JÚNIOR, O. S. Op. Cit., p. 391. 
110 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. 2.ed. São 

Paulo, SP: Companhia das Letras, 2010, p. 469. 
111 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 122. 
112 Nem todo liberto tinha interesse em participar do conflito. O intelectual baiano Manuel Querino, homem 

negro, por exemplo, escapou de ser recrutado para lutar no Paraguai graças as suas boas relações políticas 

com o Conselheiro Dantas, que o livrou do embarque para o Paraguai. 
113 KRAAY, Hendrik. O abrigo da farda: o Exército brasileiro e os escravos fugidos, 1800-1881. Salvador: 

Afro-Ásia. nº 17, 1996, p. 44. 
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O que o tratamento dos fugitivos nos revela sobre a posição do Exército 

brasileiro em relação a escravidão? Com o risco de alguma digressão, podemos 

de novo enfatizar que a exclusão de escravos do serviço militar formal no 

Brasil se enquadra perfeitamente na tradição legal ocidental, que identifica tal 

serviço com cidadania e nega ambos aos escravos. Entretanto, com uma 

caserna multirracial forçosamente composta por uma população livre e liberta 

fisicamente indistinta dos escravos, o Exército brasileiro inevitavelmente 

enfrentou o problema de escravos em suas fileiras, fossem fugitivos 

voluntários ou recrutados a força.114 

 

 Para alguns estudiosos do período, como Chiavenatto e Miriam Victoria Gomes, 

a presença de homens negros nas fileiras do exército vai além da questão da falta de 

alistamento entre os cidadãos. Havia, também, o interesse de colocar essas pessoas, 

malvistas dentro da sociedade escravista, na linha de frente do conflito, onde as baixas 

eram mais frequentes, e isso nos dois lados do front. Alguns capoeiristas da cidade de 

Salvador, por exemplo, foram enviados para a guerra para livrar as ruas da cidade.115 Há 

indícios que no lado paraguaio morreram mais soldados negros do que os outros, já que 

Solano López os enviava para missões mais perigosas.116 

 

Decerto, homens negros dominavam as fileiras brasileiras, embora a 

propaganda paraguaia, que retratava todos os soldados brasileiros como 

“macacos”, exagerasse no seu apelo ao preconceito racial. Para muitos, 

notadamente o historiador Júlio José Chiavenatto, o grande número de homens 

negros nas fileiras brasileiras evidencia uma política genocida propositalmente 

executada pelos comandantes que usavam esses soldados como bucha de 

canhão, especialmente depois do começo do recrutamento sistemático de 

escravos em fins de 1866.117 

 

 Essa análise é presente nos outros países participantes do conflito, mais 

notadamente na Argentina, que tinha uma população escrava expressiva durante o século 

XIX — no censo de 1778, 30% da população de Buenos Aires era composta por negros 

e mulatos, praticamente o mesmo percentual de 1810 (29%). Já 1887 a população negra 

e mulata diminuiu para menos de 2% da população total, e que, por conta dos sucessivos 

conflitos, foi diminuindo pela alta taxa de mortalidade nos campos de batalha.118 

 

Os sobreviventes da Guerra da Independência - e outras tantas - não foram 

deixados livres apesar da promessa de liberdade se cumprissem quatro anos de 

 
114 KRAAY, Hendrik. Op. Cit., p. 52. 
115 REIS, J. J. Op. Cit., p. 332. 
116 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 230. 
117 KRAAY, Hendrik. Os companheiros de Dom Obá – OS Zuavos baianos e outras companhias negras 

na Guerra do Paraguai. Salvador. Afro-Ásia n 46. 2012, p. 122. 
118 ANDREWS, George Reid. Los afroargentinos de Buenos Aires. Buenos Aires: Ediciones de La Flor, 

1989, p. 10. 
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serviço militar. Quase imediatamente integraram filas na guerra contra o Brasil 

(1825 a 1828). Os sobreviventes foram absorvidos pelas guerras civis entre 

unitários e federais. O Brigadeiro General e Governador de Buenos Aires, Don 

Juan Manuel de Rosas os convocou para formar o Batalhão Provincial e o 

Batalhão Restaurador. Anos depois, as batalhas de Caseros, Cepeda e Pavón 

os colocaram em lados opostos. Com o fim da Guerra da Tríplice Aliança, 

contra o Paraguai (1865-1870), parecia concluído o calvário do homem negro 

nas Forças Armadas. (tradução nossa).119 

 

Esse recrutamento, no Brasil, gerou uma grande euforia popular. As tropas criadas 

e enviadas para o front no Paraguai eram saudadas em público durante os primeiros anos 

da guerra — período anterior ao desgaste por conta do prolongado conflito —, e as 

pessoas faziam festas durante os embarques. Pessoas antes rejeitadas pela sociedade por 

serem negras e escravizadas eram agora saudadas como heróis nacionais. O preconceito 

não deixou de existir, mas eles passaram a ser vistos como combatentes da pátria. 

Interessante notar a presença de autoridades públicas prestigiando o embarque das tropas. 

A notícia publicada no jornal O Alabama, em 18 de março de 1865, mostra o clima festivo 

do evento. 

 

O embarque dos voluntários. Ontem embarcaram o 1.º batalhão de voluntários 

da Bahia, a 1.ª companhia de zuavos baianos, os voluntários e os caçadores de 

Sergipe. 

Foi uma brilhante festa. Mais de quinze mil pessoas enchiam as ruas por onde 

passava o luzido préstito, as quais estavam todas embandeiradas e ornadas de 

elegantes arcos, entre os quais distinguiam-se o da sociedade Italiana, a rua 

Direita de Palacio e o do Ginásio Baiano a ladeira da Conceição. No arsenal 

estava também preparado um lindo arco, onde se via o Brasil, representado por 

um índio, coroando o voluntario da pátria; lia-se está inscrição: - A pátria 

agradecida. 

Compareceram a tão solene ato todas as autoridades, a assembleia provincial, 

a corporação dos veteranos e o 2º batalhão de voluntários. 

De todas as janelas que estavam embandeiradas choviam poesias e flores sobre 

os bravos defensores da nação que eram incessantemente vieloriados pelo povo 

entusiasmado. 

Ao chegar ao arsenal, novas poesias foram ouvidas e S. Ex. o Sr. Des. 

presidente da província recitou uma bela alocução, depois do que seguiu-se o 

embarque. 

Foi uma festa nunca vista: o entusiasmo, o amor da pátria, a união que reinava 

neste brioso povo muito concorreram para seu realce.120 

 
119 Los sobrevivientes de la Guerra de la Independencia – y otras tantas – no fueron dejados libres a pesar 

de la promesa de libertad si cumplían cuatro años de servicio militar. Casi inmediatamente integraron filas 

en la guerra contra Brasil (1825 a 1828). Los sobrevivientes fueron absorbidos por las guerras civiles entre 

unitarios y federales. El Brigadier General y Gobernador de Buenos Aires, Don Juan Manuel de Rosas los 

convocó para formar el Batallón Provincial y el Batallón Restaurador. Años después, las batallas de 

Caseros, Cepeda y Pavón los tuvieron enfrentados en uno y otro bando. Con el fin de la Guerra de la Triple 

Alianza, contra Paraguay (1865-1870), pareció concluir el calvario del hombre negro en las Fuerzas 

Armadas. GOMES, Miriam Victoria. Los negros-africanos en la historia argentina. [S. l.], 2005. 

Disponível em: http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2005/2005seg/literatura5/negros-africanos-

argentina-140805.asp. Acesso em: 14 maio 2020, p. 4. 
120 O Alabama, 18 de março de 1865, nº 186, p. 1. 
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Este evento não foi um fato isolado. Enquanto reinou o clima patriótico em torno 

da guerra, as pessoas saíam às ruas para saudar os embarcados. As cidades eram ornadas 

com o único intuito de saudar as tropas.  

 

Fluminenses, em poucos dias estarão entre nós os nossos bravos irmãos 

voluntários da Bahia; é preciso que quanto antes se forme um programa da 

maneira como os devemos receber, que seja o dia do seu desembarque um dia 

de verdadeira festa nacional, que passem por determinadas ruas para onde o 

povo passa afluir a recebê-los com estrepitosos vivas e abraços, que das janelas 

sejam lançadas flores.121 

 

Os embarques eram tratados com grande simbolismo até mesmo por jornais pouco 

simpáticos as pessoas escravizadas. Isso é observável na seguinte passagem do dia 4 de 

maio de 1865 de O Alabama. 

 

- Anteontem (1), embarcaram os voluntários de Santo Amaro e a 2.ª companhia 

de zuavos baianos... 

- Que ia linda, garbosa, ovante e esperançosa. Os briosos descendentes de 

Henrique Dias não hão de desmentir no Humaitá o nome, os feitos heroicos, 

as ações de valor de Manuel Gonsalves nos campos de Pirajá. Tenho fé em que 

grande parte da vitória caberá a tão estrênuos e denodados brasileiros. 

- É verdade. 

As ruas estavam ornadas de arcos, folhas e bandeiras; o povo formigava, 

especialmente no arsenal, onde foram ouvidas lindas poesias. 

- Tudo isso é já sabido 

Deus leve os filhos e defensores da Pátria a salvamento!122 

 

O apoio popular às tropas e ao recrutamento se deu, também, de outras maneiras. 

As tropas dos zuavos foram financiadas com dinheiro de particulares, principalmente de 

cidadãos baianos. Essas tropas foram constituídas exclusivamente por voluntários negros 

da Bahia. Quirino Antonio do Espirito Santo — que iria comandar a 1ª companhia dos 

zuavos — se ofereceu para organizar o corpo de voluntário composto por “cidadãos 

crioulos”. A ideia de Quirino era invocar o patriotismo sentido durante a Guerra da 

Independência da Bahia. A sua proposta foi aprovada e a nova companhia se intitulou 

como “zuavos baianos”. A vestimenta da tropa foi inspirada nos zuavos que atuaram no 

exército francês.123 

 

 
121 Jornal do Commercio (RJ), 13 de jan. de 1865. 
122 O Alabama, 4 de maio de 1865, nº 206, p. 1. 
123 KRAAY, H. Op. Cit., 2012, p. 130. 
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IMAGEM 4: UNIFORME DE ZUAVO DA BAHIA 

 

FONTE: RODRIGUES, José Wasth; BARROSO, Gustavo.Uniformes do Exército brasileiro, 1730-1922: 

Obra commemorativa do Centenário da Independência do Brasil, Rio de Janeiro: Ministério da guerra, 

1922, p. 117. 

 

A indumentária dos zuavos também estava presente em jornais do Rio de Janeiro. 

A imprensa dizia que o que os fardamentos do zuavo francês eram “próprios para o nosso 

clima, por serem levianos, e o soldado anda à vontade, com todos os seus movimentos 

desembaraçados”.124 Porém, não levaram em conta que talvez não fosse adequado para o 

clima paraguaio, com temperaturas muito mais baixas com as quais os soldados baianos 

não estavam acostumados. 

As verbas destinadas às tropas foram utilizadas para armar e comprar um 

fardamento único para os zuavos, o que as diferenciava de todo o resto do exército 

imperial. A utilização de uniformes diferentes para corpos militares de pessoas negras e 

pardas era algo difundindo na América portuguesa e que o Brasil Imperial resgatou 

durante a Guerra do Paraguai. Não foi uma exclusividade das tropas de Zuavos da Bahia. 

No período colonial, o Terço dos Henriques também utilizava um fardamento diferencial. 

 
124 Jornal do Commercio (RJ), 13 de jan. de 1865. 
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Essa especificidade nos uniformes era uma mostra pública de identificação racial dos 

indivíduos e também reforço dessa identidade.125 

A liderança das tropas de zuavos ficou a cargo de homens negros. Podemos 

remontar os batalhões de zuavos aos Terços de Henrique Dias ou Terços dos Henriques, 

que existiram na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro entre os séculos XVII e 

XVIII, e eram compostos exclusivamente de pessoas negras.126 Além disso, os zuavos 

não foram os primeiros batalhões de libertos. Além do batalhão dos Henriques, já 

mencionado, em 1824 o Império do Brasil contava com o 1º Batalhão de Libertos de 

Montevidéu.127 

Os Zuavos da província da Bahia foram organizados da seguinte forma: 1ª 

Companhia de Zuavos, sob o do tenente Quirino Antonio do Espirito Santo, composta 

por 71 homens; 2ª Companhia de Zuavos, sob o do tenente Marcolino José Dias, 

composta por 85 homens; 3ª Companhia de Zuavos, sob o do tenente João Francisco 

Barbosa d'Oliveira, composta por 48 homens; 4ª Companhia de Zuavos, sob o do tenente 

André Fernandes Galiza, composta por 56 homens; 5ª Companhia de Zuavos, sob o do 

capitão Militão de Jesus Pires, composta por 95 homens; 6ª Companhia de Zuavos, sob o 

do tenente Francisco Hygino Carneiro, composta por 56 homens; 7ª Companhia de 

Zuavos, sob o do tenente Balbino Nunes Pereira, composta por 12 homens; 8ª Companhia 

de Zuavos, sob o do alferes Nicolau Beraldo Ribeiro de Navarro, composta por 76 

homens; 9ª Companhia de Zuavos, sob o comando do alferes Manoel do Nascimento e 

Almeida, composta por 56 homens.  

Infelizmente não foi possível identificar todos os comandantes dos batalhões, mas 

temos notícia sobre alguns deles. Por exemplo, Marcolino José Dias, da 2ª Companhia. 

Quando jovem, foi escravo do casal Manoel José Dias e Maria Angélica Dias, sendo 

libertado em 1848.128 Era conhecido por estar presente em vários ambientes na cidade de 

Salvador, como associações abolicionistas, festas de candomblé e associações de ajuda 

 
125 KRAAY, Hendrik. “Identidade racial na política, Bahia 1790 –1840”. In: ISTVÁN, Jancsó (org.). Brasil: 

Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec, Ed. Unijuí-Fapesp, 2003, p. 526. 
126 Henrique Dias foi um militar brasileiro do período colonial, filho de escravos africanos libertos, 

participou do processo de expulsão dos holandeses da região Nordeste do Brasil. Em sua homenagem, os 

batalhões compostos de homens negros levavam o seu nome. RODRIGUES, J. W; BARROSO, G. Op. Cit., 

p. 6 
127 RODRIGUES, J. W; BARROSO, G. Op. Cit., p. 37. 
128 CAMPOS, Lucas Ribeiro. Sociedade protetora dos desvalidos: Mutualismo, política e identidade racial 

em Salvador (1861 - 1894). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2018, p. 49. 
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mútua.129 Marcolino tinha relações com pessoas importantes da época, como o Presidente 

da Província e o coronel Joaquim Antônio da Silva Carvalhal, testemunha de seu 

casamento com Dorothéa Rodrigo do Espirito Santo e tutor do seu filho.130 O coronel era 

ligado ao Partido Liberal, que na época detinha o poder na Bahia e ajudou na formação 

da Companhia de Zuavos. Marcolino também era ligado ao Partido Liberal, sendo 

considerado uma liderança negra importante no período.131 

 

IMAGEM 5: CAPITÃO MARCOLINO JOSÉ DIAS 

 

FONTE: ERMAKOFF, George. O negro na fotografia brasileira do século XIX, 2004, p. 82. 

 

Em 1865, Marcolino partiu para o Paraguai à frente da 2ª Companhia de Zuavos, 

comando concedido por Luís Antônio Barbosa de Almeida, o então presidente da 

 
129 Campos, Sociedade protetora dos desvalidos, p. 49. 
130 Campos, Sociedade protetora dos desvalidos, p. 51. 
131 Campos, Sociedade protetora dos desvalidos, p. 50. 
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Província da Bahia. Essa decisão não passou despercebida e as críticas logo chegaram. 

Um jornal do Rio de Janeiro, por exemplo, questionava a reputação de Marcolino por sua 

condição de liberto.132  Marcolino se destacou durante a campanha do Paraguai, sendo 

elogiado por sua bravura. Em três de setembro, fincou a bandeira brasileira durante a 

tomada do Forte Curuzú e, segundo consta, suas palavras foram: “está aqui o negro zuavo 

baiano”. Após esse episódio, foi promovido a Capitão e condecorado com a Ordem do 

Cruzeiro.133 

O corpo de meu comando atacou e transpôs a trincheira em sua direita e em 

frente aos ranchos em que tremulava a bandeira inimiga, cabendo-me a honra 

de dizer à V.S. que o primeiro que a transpôs por esse lado foi o alferes do 

corpo de meu comando João Esteves da Freitas, que com uma carabina em 

punho e com o maior denodo e bravura atirou-se sobre o inimigo. Após ele, 

saltaram muitos outros oficiais e praças, entre os quais o capitão Marcolino 

José Dias, que atirando-se sobre a bandeira inimiga que tremulava no 

entrincheiramento a derrubou e abateu ante a brasileira que nesse momento ali 

se apresentava.134 

 

Em 1875, cinco anos após o fim da Guerra, havia declarado ter 40 anos de idade, 

estar casado, com filho e trabalhando como alfaiate. Residia na Rua das Laranjeiras, na 

freguesia da Sé (atual Centro Histórico de Salvador),135 e tinha uma renda anual 

presumida em 800 mil réis. Morreu com 54 anos, não teve a oportunidade de ver a 

abolição da escravidão no Brasil, que ocorreu alguns meses após a sua morte.136   

 Outro importante personagem da Guerra do Paraguai foi Cândido da Fonseca 

Galvão, conhecido com Dom Obá II D’África. Nascido na Bahia, na cidade de Lençóis, 

no ano de 1845, filho de Benvindo da Fonseca Galvão, um africano iorubá que chegou 

em Salvador como escravo.137 Alegava ser neto de Abiodun, aalafin (rei) do império de 

Oyó.138 Prontamente se alistou para o conflito como voluntário, e nas suas falas é possível 

perceber um grande teor nacionalista e uma convicta defesa da monarquia.139 Foi 

nomeado Sargento, sendo posteriormente nomeado Alferes,140 e integrado ao 3º Corpo de 

Voluntários da Pátria, um batalhão de zuavos.141 

 
132 CAMPOS, L. R. Op. Cit., p. 50. 
133 CAMPOS, L. R., Op. Cit. p. 52. 
134 O Publicador (PB), 11 de jan. de 1867, p. 3. 
135 CAMPOS, L. R. Op. Cit., p. 19. 
136 CAMPOS, L. R. Op. Cit., p. 58. 
137 SILVA, E. Op. Cit., pp. 37-38. 
138 CASTILLO, Lisa. Bamboxê Obitikô e a expansão do culto aos orixás (século XIX): uma rede religiosa 

afroatlântica. Tempo (Niterói. Online), v. 22, p. 126-153, 2016, p. 140. 
139 SILVA, E. Op. Cit., p. 41. 
140 SILVA, E. Op. Cit., p. 48. 
141 SILVA, E. Op. Cit., p. 46. 
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Em 31 de agosto de 1866, após sofrer um ferimento na mão direita, retirou-se do 

serviço ativo.142 Por conta da lesão, não pode voltar para a sua antiga função, e com isso 

requereu seu direito de pensão por invalidez.143 Assim como muitos outros voluntários da 

Pátria, ele teve que lutar pelos seus direitos e pelo reconhecimento dos serviços prestados 

ao governo e à sociedade.144 D. Obá ainda enfrentou problemas com embriaguez, algo 

bastante comum entre os sobreviventes das tropas de zuavos.145 Em 1870 ele se deslocou 

para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida na capital do Império.146 

Outro comandante importante dos zuavos foi Francisco Hygino Carneiro, filho do 

negociante José Hygino Carneiro e de Francisca da Silva, provavelmente ganhadora.147 

Ele partiu para a Guerra do Paraguai como alferes comandantes da 6ª Companhia de 

Zuavos. Antes disso já era um pequeno comerciante no mercado de Santa Bárbara, 

provavelmente graças a uma das bancas que herdou do pai. 

O total de Zuavos enviados para a guerra foi de 555 homens.148 Além dos Zuavos, 

a Bahia forneceu, com seus voluntários da Pátria, treze batalhões (3º, 10º, 14º, 15º, 23º, 

24º, 29º, 40º, 41º, 43º, 46º, 53º e 54º). Somente seis dos treze batalhões retornaram da 

guerra (23, 40, 41, 46, 53 e 54).149 O 10º e o 15º continuaram ocupando o território 

paraguaio no pós-guerra.150 Cabe ressaltar que muitos soldados embarcados no porto de 

Salvador não eram, necessariamente, provenientes da província da Bahia. Pelo porto de 

Salvador saíram voluntários de regiões próximas, como Sergipe, e até mesmo de 

Pernambuco, além de outras províncias mais distantes. Por isso, na contagem daqueles 

que saíam dos portos de Salvador estavam incluídos voluntários não baianos. 

Essa mixórdia que virou o Exército brasileiro daquele período tornava ainda mais 

difícil a missão de organizar pessoas de origens tão heterogêneas quanto aquelas que se 

encontravam nas trincheiras paraguaias. Vários soldados estavam ali contra a sua vontade 

e eram obrigados a morrer por uma pátria que lhes era indiferente ou mesmo hostil. 

 

 
142 SILVA, E. Op. Cit., p. 57. 
143 SILVA, E. Op. Cit., p. 58. 
144 SILVA, E. Op. Cit., p. 58. 
145 SILVA, E. Op. Cit., p. 60. 
146 SILVA, E. Op. Cit., p. 61. 
147 REIS, João José. Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, 

p. 254. 
148 Relatório da Província da Bahia de 1866. Disponível em: 

<http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=-

650%2C0%2C2659%2C1875>. Acesso em 20 de fevereiro de 2021. 
149 RODRIGUES, J. W; BARROSO, G. Op. Cit., p. 60. 
150 RODRIGUES, J. W; BARROSO, G. Op. Cit., p. 62. 

http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=-650%2C0%2C2659%2C1875
http://ddsnext.crl.edu/titles/165?terms&item_id=3092#?c=4&m=40&s=0&cv=0&r=0&xywh=-650%2C0%2C2659%2C1875
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Portanto, o povo de cor branca ou mulata, que não era identificado com o 

Império, resistia ao chamamento militar. Quando finalmente tinham que entrar 

para as fileiras, sendo recrutados muitas vezes à força nas ruas do Rio – como 

testemunham jornais da época e inclusive vários desenhos satíricos – não se 

tornavam naturalmente soldados entusiasmados.151 

 

Segundo Chiavenatto, havia grande desinteresse de boa parte das tropas brasileiras 

no conflito.  

 

[..] não se pode esquecer que nas forças imperiais, para cada soldado branco – 

isto é, para cada homem mais sintonizado com a “ideologia” do Império – 

havia quarenta e cinco negros, escravos sem razão alguma para “morrer pela 

pátria.152 

 

Para sustentar a afirmação de Chiavenatto, é possível verificar através de uma 

passagem do jornal O Alabama, de março de 1868, na qual escravizados suplicam ao 

Imperador, que visitava um arsenal, para serem liberados do conflito. Aqueles homens — 

assim como as camadas pobres da população livre do Brasil —, enviados para um país 

estrangeiro para morrer por assuntos que não eram dos seus interesses, defendiam uma 

pátria ingrata.153 

 

Apresentando-se o imperador no arsenal, choveram lhe aos pés as vítimas dos 

desatinos alheios. 

E clamam. - Somos casados, senhor! Temos família, que aí fica ao desamparo, 

si lhes faltamos! Dispensai-nos! 

- Não é possível, respondeu o imperador; a pátria exige este sacrifício dos seus 

filhos. 

A palavra PÁTRIA os PRETOS MINAS, estupefatos, arregalaram grandes 

olhos, como se perguntassem - contra quem move guerra o Paraguai?!!154 

 

Esses indivíduos eram jogados em uma guerra representando uma pátria que lhes 

era hostil. Na grande maioria das vezes chegavam lá porque pessoas com posses 

enviavam escravos em seu lugar. 

A incorporação de escravos combatentes nas forças do Império vai mudar a forma 

como a instituição vai se pautar na política interna do Brasil nos anos seguintes ao 

conflito. Os interesses desse grupo da população brasileira serão incorporados ao Exército 

e isso irá moldar a configuração institucional da força militar à medida que ela vai se 

tornando um ator político relevante no teatro político do Império. 

 

 
151 CHIAVENATTO, J. J. Op. Cit. p. 117. 
152 CHIAVENATTO, J. J. Op. Cit. p. 116. 
153 SALLES, R. Op. Cit., p. 79. 
154 O Alabama, 14 de março de 1868, nº 337, p. 2. 
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A presença de escravos combatentes no Exército resultou na incorporação de 

alguns de seus interesses, como a alforria, ao projeto hegemônico da Coroa e 

da classe dominante. Alforria que, por sua vez, buscava encobrir o fato de o 

Estado monárquico brasileiro fundar parte de sua força nos campos de batalha 

“num segmento da população não reconhecido como portador de seus padrões 

culturais e morais”. A presença de negros livres e de escravos na guerra 

também contribuiu para que a instituição da escravidão fosse questionada após 

1870, tornando-se tema de debate nacional. Afinal, a presença de libertos no 

Exército, quando este se tornou importante ator político, “teve consequências 

profundas sobre o processo de crise e derrubada do Império”.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
155 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 274. 
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CAPÍTULO 3 

CRÍTICAS À PRESENÇA DE NEGROS NO EXÉRCITO 

 

A presença de pessoas negras no Exército não passou despercebida aos 

comandantes e políticos do Império. Eusébio de Queiroz, por exemplo, insistiu na 

contratação de soldados estrangeiros para lutar na guerra, pois ele considerava os negros 

menos confiáveis que os brancos, mesmo que esses brancos fossem estrangeiros e 

mercenários.156 Queiroz temia os riscos para o Império ao armar uma parcela dos libertos 

para lutar no Paraguai.157  

Muitas vezes a incompetência e a imobilidade do comando brasileiro foi 

justificada pela presença dos soldados negros. O coronel José Antônio Corrêa da Câmara, 

em carta escrita à esposa em dezembro de 1868, relatou que as posições em uma batalha 

poderiam ter sido ocupadas “se os nossos soldados de infantaria não fossem os negros 

mais infames deste mundo, que chegam a ter medo até do inimigo que foge, como 

observei na batalha de 11 de dezembro”.158 O próprio Caxias, ao analisar a baixa 

combatividade das tropas brasileiras, criticará os soldados negros, “homens que não 

compreendem o que é pátria, sociedade e família, que se consideram ainda escravos, que 

apenas mudaram de senhor”.159  

 

A avaliação de Caxias sobre o comportamento de nossas tropas em combate 

coincide amplamente com a opinião de autores estrangeiros que 

testemunharam o conflito, notadamente Thompson e von Versen, sobre o 

comportamento das tropas brasileiras em combate. De maneira explícita, esses 

autores associam tal comportamento covarde composição racial 

predominantemente negra do exército brasileiro, o que, aliás, era igualmente 

feito por paraguaios, argentinos e uruguaios.160 

 

Ao ver um exército com tantas pessoas negras e pardas pode-se ter levantado 

suposições da presença massiva de pessoas escravizadas, algo rejeitado pelo historiador 

Ricardo Salles. Havia sim uma maioria de negros e pardos, porém, foram recrutados como 

 
156 ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. 

São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2009, p. 70. 
157 ALBUQUERQUE, W. Ibidem, p. 71. 
158 DORATIOTO, F. Op. Cit. pp. 274 – 275. 
159 SALLES, R. Op. Cit., p. 135. 
160 SALLES, R. Op. Cit., p. 84. 
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homens livres. A proporção de pessoas escravizadas, no entanto, compunha uma parte 

importante do contingente brasileiro. 

 

Crê Roberto (sic) Salles que o número de escravos combatentes, os libertos, 

não tenha ultrapassado 10% do conjunto das tropas. As afirmações de que o 

Exército imperial era um Exército de escravos resulta de se confundir branco 

com livre e todo negro com escravo. Afinal, destaca esse autor, o fato de a 

população ser majoritariamente negra ou mestiça não significa que ela fosse 

escrava, pois esta já se tornara minoritária em 1864. Em 1872, data do primeiro 

censo oficial, no Brasil havia 8 milhões de homens livres, sendo 3,8 milhões 

de branco e 4,2 milhões de negros ou mulatos, e o número de escravos era de 

1,5 milhão.161 

 

A circulação de jornais entre os soldados era comum e as críticas também estavam 

estampadas em suas páginas. Os paraguaios utilizavam o jornal El Semanário para fazer 

atualizações do andamento da guerra. Os próprios soldados paraguaios tiveram jornais 

próprios, a exemplo de El Centinela, Cacique Lambaré e o Cabuchui. Esses jornais 

satirizavam as forças aliadas e demonstram como as tropas inimigas eram vistas, 

principalmente as brasileiras. O uso de escravos e o grande contingente de negros no 

exército brasileiro foi, também, tema nos jornais paraguaios. As forças do Império eram 

identificadas como macacos, e o exército era chamado de “macacuno”.162 

 

O Cabichuí considerando a conveniência de chamar as coisas da Guerra por 

seus próprios nomes, ou ao menos com nomes que denotem ideias análogas 

aos efeitos que produzem, concordou e decreta. Art. 1º - Se proíbe sob pena 

severa que desde hoje em diante se chama de bombardeio o que faz a esquadra 

brasileira: se chamará machacada se é de dia e se é de noite macaquiza. 

(Tradução nossa).163 

 

 Os paraguaios se consideravam superiores e acreditavam que eram mais capazes 

que as tropas brasileiras. A imobilidade brasileira durante boa parte do conflito aumentou 

essa sensação. As tropas passavam meses estacionadas em pontos do território paraguaio 

sem conseguir avançar, e os paraguaios, por conhecerem o terreno e estarem em posições 

defensivas, conseguiam segurar tropas numericamente maiores que as suas.  

 
161 DORATIOTO, F. Op. Cit. p. 273. 
162 DORATIOTO, F. Op. Cit. p. 272. 
163 El Cabichuí considerando la conveniência de llamar-se lãs casas de la Guerra por sus próprios nombres, 

o al menos com nombres que encierem ideas analagas a los efectos uq produzem, há acordado y decreta 

Art 1º- Se proíbe bajo severa pena que desde hoy em adelante se llame bombardeo al que hace la escuarda 

brasileira: se llamará machacada si es de dia y si es de noche macaquiza. El Cabichuí, 1867: periódico de 

la guerra de la triple alianza. 
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Os jornais paraguaios sabiam utilizar essas situações para melhorar a credibilidade 

das tropas. A sátira servia como um elemento para desmoralizar os brasileiros e exaltar 

os esforços paraguaios. O ponto de ataque era justamente a composição racial das tropas 

brasileiras. Como os brasileiros também tinham acessos aos jornais paraguaios — era 

comum os brasileiros recolherem esses jornais depois das batalhas contra paraguaios —, 

isso também servia para minar a confiança dos inimigos. Isso alimentava o mito da 

superioridade paraguaia em combate ou do heroísmo do povo paraguaio que resistiu à 

invasão simultânea de três países. 

 

IMAGEM 6: UM PARAGUAIO VALE POR 6 NEGROS

 

FONTE: El Cabichuí, c. 1867. Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~lgeraldo/brasil2imagensD.html>. 

 

O próprio Imperador Pedro II era alvo dos jornais paraguaios, alcunhado de 

“Macacon” ou “o grande macaco”. Similarmente, o General Duque de Caxias, que 

comandava as tropas brasileiras, era chamado de “el gran jefe Macacuno”, associação 

também feita ao General Polidoro Jordão.164 Porém, apesar das críticas ao exército 

imperial, o exército paraguaio também se utilizou de soldados escravizados em suas 

fileiras. Esse número não foi tão expressivo quanto do Império do Brasil, mas havia 

pessoas negras lutando do lado paraguaio. 

 
164 PAULA, Edgley Pereira de. A Imprensa vai à Guerra do Paraguai. O uso da caricatura como arma de 

guerra no século XIX. Albuquerque: Revista de História, v. 3, p. 1-187-187, 2011, p. 121. 



52 
 

IMAGEM 7: AUTORIDADES BRASILEIRAS COMPARADAS A MACACOS 

 

FONTE: El Centinela 1867, p. 3. In: BIBLIOTECA Nacional Paraguay. Asunción: Biblioteca 

Nacional [20--]. Disponível em: <http://bibliotecanacional.gov.py/hemeroteca/el-centinela-

1867/>. Acesso em: 19 de Abr. 2021. 

 

Essa associação entre o Império do Brasil e seu Exército com macacos desagradou 

a elite do Império e ao próprio Imperador. O tema era sensível ao Brasil, afinal o país era 

escravista, necessitava de mãos negras para compor o Exército e se colocava como 

libertador do povo paraguaio. Eram contradições difíceis de conciliar, que ameaçavam o 

equilíbrio dentro do próprio sistema escravista imperial. 

 

Talvez se possa arriscar um outro argumento. D. Pedro II teria se irritado 

profundamente com a associação de seu Império a um reino de macacos. Como 

já dissemos, nos jornais paraguaios, no El Semanario, por exemplo — órgão 

oficial da política em Assunção —, os brasileiros eram chamados de los 

macacos, los negros, numa clara referência ao modelo escravocrata e à 

miscigenação existente no país. No Cabichuías caricaturas mostravam um 

exército sanguinário composto de soldados com rabos e orelhas de macaco. 

Nada mais agressivo para um monarca que queria fazer de sua corte “uma Paris 
do sol” e para a imagem pública desse Império desenhado sob o signo da   

civilização européia, nuançada apenas por um colorido tropical, destacado 

romanticamente pela vegetação e pela população indígena.165 

 

 
165 SCHWARCZ, L. M. Op. Cit., p. 479 – 480. 
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É sintomática a ausência de pessoas de cor nos relatos feitos durante a Guerra do 

Paraguai. Essa ausência pode ser tomada como uma crítica, uma forma de esconder a real 

configuração do exército no período. Quando presentes, a grande maioria dos relatos trata 

esses atores do conflito de maneira depreciativa. Ao analisar as fontes, principalmente os 

relatos dos memorialistas, a invisibilização dessas pessoas nos escritos sobre o conflito é 

notória. São poucos os casos nos quais esses homens estão presentes. Consulte-se, por 

exemplo, o relato contido no diário do Tenente-Coronel Joaquim Cavalcanti Albuquerque 

Bello: 

 

17 de novembro de 1866: Aqui junto de minha carpa tem uma francesa casada 

que tem casa de comércio, é o nosso entretimento, levam [a francesa e seu 

marido] essas duas criaturas todos os dias a se descomporem reciprocamente, 

nunca ouvi nomes tão depravados! Agora mesmo, 8 ½ da noite, estão brigando, 

ela já lhe deu uma bofetada que o fez virar de pernas para o ar! A questão dele 

com ela é por causa do Alferes Lima (um preto) de quem ela gosta muito e até 

passa a escândalo. E o diabo de negro é tão falta de caráter, que não se retira 

não obstante as descomposturas que o francês lhe passa! Continua a questão, 

o tal Alferes ofende o francês, este não faz caso, e (?) nos baús e mais 
apetrechos da Madama e deita tudo na rua; para onde irá ela agora, para a 

barraca do preto?!!!166 

 

 O relato do Tenente-Coronel Albuquerque mostra como os soldados negros eram 

vistos pelos outros membros das Forças Armadas. A imagem que o Império queria 

transmitir não era a de um Estado que necessitava incrementar o número das suas tropas 

com escravos, — ainda que isso já tenha ocorrido durante a Guerra da Independência da 

Bahia (mas em um contexto diferente, já que o Estado brasileiro ainda não estava formado 

e não tinha forças armadas regulares). A forma como o Tenente-Coronel enxergava a 

situação com os soldados negros era provavelmente a forma como uma parcela 

significativa do oficialato e das autoridades imperiais se comportaria diante de tal 

situação. 

Segundo Ricardo Salles e Vera Arraes, esse comportamento em relação aos 

negros, tão difundido entre os brasileiros em guerra, ganhava um aspecto diferente 

quando visto por argentinos e paraguaios167. Estes últimos, inclusive, se viam como os 

responsáveis por uma “missão maior”. Além de rechaçar a ameaça brasileira, os 

 
166 SALLES, Ricardo; ARRAES, Vera Lucia Damasceno Peres. Diário do tenente-coronel Albuquerque 

Bello: notas extraídas do caderno de lembranças do autor sobre sua passagem na Guerra do Paraguai. Rio 

de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2012, p. 30. Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/pdf/094536/per094536_2012_00112.pdf>. 

 
167 Ibidem. 

http://memoria.bn.br/pdf/094536/per094536_2012_00112.pdf
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paraguaios se colocavam como libertadores da América. Sendo o Brasil a única 

monarquia do continente, as animosidades e as desconfianças eram constantes, e o 

Paraguai utilizou-se disso como propaganda. Era uma guerra entre os defensores da 

liberdade e os subjugadores de povos livres. Além disso, eles também se colocaram como 

os possíveis responsáveis pela libertação dos escravos do Brasil, como podemos verificar 

em uma passagem do jornal El Centinela, de, 25 de abril de 1867. 

 

Em definitivo, assim como La Nación Argentina, a imprensa paraguaia usou 

várias estratégias de comunicação para se referir de maneira negativa a seus 

inimigos, ao mesmo tempo que construía uma representação positiva de seu 

país. Para os periódicos de trincheira, ao contrário do que difundiu La Nación 

Argentina, a função do Paraguai na Guerra da Tríplice Aliança era lutar em 

favor do republicanismo, portanto, sua ação bélica foi além da proteção 

nacional ante a invasão aliada. A causa do Paraguai consistia em defender os 

valores universais, isto é, a “liberdade”, o  “direito”, a “soberania”, etc. 

Portanto, sua causa se estendia a toda a América, porque o Brasil, através de 

ataques militares ao Paraguai, estava, na realidade, invadindo a independência 

de todas as repúblicas americanas. Desta maneira, uma vez alcançado o triunfo 

sobre o Império, “o Paraguai dirá a América: Eu salvei a Democracia”. 

Inclsuvei, o éxito do Paraguai, assegurava El Centinela, será também um 

triunfo para o mesmo Brasil porque seus súditos se converterão em cidadãos 

pelanos de direito: “Os negros terão que nos agradecer, porque os faremos 

viver sem correntes, sem cadeados e sem opressão”. (Tradução nossa).168 

 

 A forma como o Paraguai encarou a sua participação na questão da escravidão 

também é relatada em jornais brasileiros, o que mostra que a propaganda paraguaia estava 

difundida, chegando ao lado antagonista da guerra. A guerra não foi disputada apenas nos 

campos, houve uma guerra de propaganda. Em uma edição do dia 18 de novembro de 

1865 do jornal O Alabama (quase dois anos antes do relato presente no jornal El 

Centinela), é possível verificar que os paraguaios já viam que a sua atuação poderia 

impulsionar na libertação de pessoas escravizadas no Brasil. 

 

 
168 En definitiva, al igual que La Nación Argentina, la prensa paraguaya utilizó diversas estrategias 

comunicacionales para referirse de manera negativa a sus enemigos, al mismo tiempo que construía una 

representación positiva de su país. Para los periódicos de trinchera, a diferencia de lo difundido por La 

Nación Argentina, el rol de Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza era luchar en favor del 

republicanismo, por lo tanto, su acción bélica iba más allá de la protección nacional ante la invasión aliada. 

La causa de Paraguay consistía en defender los valores universales, es decir, la “libertad”, el “derecho”, la 

“soberanía”, etc. Por ello, su causa se extendía a toda América, porque Brasil a través del ataque militar al 

Paraguay estaba en realidad invadiendo la independencia de todas las repúblicas americanas. De esta 

manera, una vez logrado el triunfo sobre el Imperio, “el Paraguay dirá á la América: He salvado la 

Democracia”. Inclusive, el éxito del Paraguay, aseguraba El Centinela, será también un triunfo para el 

mismo Brasil porque sus súbditos se convertirán en ciudadanos de pleno derecho: “Los negros tendrán que 

agradecernos, por que al fin los haremos vivir sin argollas, sin cadenas y sin opresión”. El Centinela, de 

abril de 1867. 
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- O exército aliado continuava a estreitar o sitio em Uruguaiana, esperando que 

os paraguaios se rendessem obrigados pela necessidade. Houve desejos da 

parte dos aliados de que os inimigos se rendessem e foram enviadas notas neste 

sentido. 

A resposta, dada pelo general Estigarribia, foi que o soldado paraguaio não 

tinha ordem de seu governo para render-se e que sabia morrer com gloria ao 

lado de sua bandeira; que não podia tolerar os insultos feitos a seu governo, 

nem compreender como os aliados só tinham por fim libertar o Paraguai, 

quando deixavam no Brasil milhões de negros escravos para sustentarem o 

ócio de centenas de figurões; que assim como Leônidas  e os espartanos não se 

arrecearam do grande número dos inimigos, também os paraguaios haviam 

morrer, deixando saudades a seus patrícios, por não haverem entregado ao 

inimigo a insígnia sagrada da nação169. 

 

 É importante analisar esses discursos não apenas como simples propaganda. A 

situação contraditória da sociedade brasileira era algo observável inclusive pelas nações 

estrangeiras, como foi o caso do Paraguai. Boa parte das forças imperiais era formada por 

soldados negros, então se o exército paraguaio fizesse acreditar que estava lutando, 

também, pela liberdade desse povo, isso poderia causar discórdia dentro das fileiras 

brasileiras. Curiosamente, o mesmo Paraguai que dizia lutar pela liberdade mantinha 

pessoas negras escravizadas em suas Estâncias da Pátria170. O Estado paraguaio, 

inclusive, se propôs a comprar os escravos particulares do país a um preço razoável. Em 

1866, ordenou a libertação em massa dos escravizados para engrossar as fileiras do 

exército paraguaio, o que fez com que, segundo Doratioto, entrassem 6 mil homens nas 

fileiras paraguaias.171 Talvez mais curioso ainda seja o fato de que a abolição da 

escravidão no Paraguai foi decretada pelo Conde D’Eu e por José Maria Paranhos, o 

Visconde do Rio Branco,172 enquanto que no Brasil a instituição escravista continuava 

forte.173  

E isso não passou batido nos jornais do Brasil do período. Afinal, o marido da 

Princesa Isabel tinha escravos em suas propriedades. 

 

É pena que s. a., que tanto se condoeu dos indivíduos que no Paraguai 

encontrou dizendo-se escravos de outros não tenha ainda encontrado no Brasil, 

sua chácara, heróis libertadores do Paraguai sob o chicote do escravo e 

expostos em hasta pública como besta sem dono.174 

 
169 O Alabama, 30 de setembro de 1865, nº 268, p. 1. 
170 DORATIOTO, F. Op. Cit. p. 25 
171 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 229. 
172 José Maria Paranhos era um profundo conhecedor das questões do Prata, atuou na região como enviado 

especial e ministro estrangeiro. Coube a ele a tarefa de organizar o governo provisório no Paraguai, em 

1869. 
173 ALONSO, Angela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-88). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015, p. 54. 
174 Opinião Liberal (RJ), 4 de jun. de 1870. 
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Em um trecho do jornal El Semanario, de 13 de julho de 1867, que fala sobre as 

invasões do norte durante a guerra, é possível encontrar esta passagem:  

 

Crendo que nossa atenção e nossas forças estavam concentradas em passo 

Pucú, pensaram dar um golpe estratégico, atacando-nos pelo Norte, lá onde 

nossas legiões haviam feito sentir aos covardes negros do Império o poder 

daqueles que carregam a bandeira tricolor da República. (Tradução nossa).175 

 

Outras passagens encontradas no jornal El Centinela mostram que o tratamento 

dado aos soldados negros não diferia do tratamento dado pelos jornais brasileiros. A 

retórica de libertadores de povos escravizados era apenas isso, retórica. Na realidade, os 

jornais reproduziam os racismos comuns à época. 

 

Moscas, Tábanos e Mosquitos. Segundo sabemos estes animaizinhos de Deus, 

tem desespero a eles os aliados: dia e noite estão em um contínuo assombro. 

Não comem e nem dormem sem eles, entretanto eles não visitam a nós com 

tanta frequência. Mas qual será o motivo pelo qual eles se reúnem mais em um 

acampamento do que em outro? El Centinela dará a razão. O sangue do negro 

tem certo cheiro corrompido que atrai a esses insetos: a multidão de cadáveres 

que deixam sem sepultamento e a corrupção que de muita distância se nota no 

campo inimigo, tudo isto reunida forma um grande foco de atração, que não 

nos atinge; porque o sangue do paraguaio é limpo e puro, e não temos 

corrupção e nem cadáveres. (Tradução nossa).176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
175 Creyendo que nuestra atencion y nuestras fuerzas estaban concentradas en Paso Pucú, pensaron dar un 

golpe estratéjico, atacándonos por el Norte, alla donde nuestras lejiones habian hecho ya sentir á los 

cobardes negros del império el poder de los que enarbolan la bandera tricolor de la Republica. FONTE: 

TAUNAY, Alfredo D ́Escragnolle. A Retirada da Laguna. RJ: Typographia Americana, 1874, p. 237. 
176 Moscas, Tábanos y Mosquitos. Segun sabemos estos animalitos de Dios, tienen em desesperacion á los 

aliados: dia y noche están em um cintinuo espantar. No comen ni duermen sin ellos, entre tanto que á 

nosotros no nos visitan com tanta frecuecia. ¿Pero cual será el motivo por que en um campamento se 

agolpan mas que en otro? La razón la vá á dar el Centiinela. La sangre del negro tiene cierto olorcillo 

corrompido que atrae estos insectos: la multitud de cadáveres que dejan insepultos, y la corrupción que de 

mucha distancia se nota en el campo enemigo, todo esto reunido forma un grau foco de atracción, que á 

nosostros no nos aflije; por que la sangre del paraguayo es limpia y pura, y no tenemos corrupción ni 

cadáveres. El Centinela. 25 de Abril de 1867. p.1 
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IMAGEM 8: ASSIM SE CAÇAM OS NEGROS 
 

 
FONTE: Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~lgeraldo/brasil2imagensD.html>. 

  

A questão da liberdade também esteve presente no discurso brasileiro. Para a 

grande maioria da população e para muitos soldados das fileiras do Império, o Brasil 

estava indo ao Paraguai com uma missão civilizadora de salvar os paraguaios da tirania 

de Solano López.177 Era contraditório, no entanto, que um exército que contava com 

pessoas escravizadas em suas fileiras e que representava um Estado escravista libertasse 

outro povo. “O bravo voluntário da pátria veio achar em sua pátria a tirania que ele ajudou 

a expelir do Paraguai”, dizia matéria do jornal Opinião Liberal de junho de 1870.178 É 

possível verificar isso em uma passagem do dia 30 de janeiro de 1869 – já próximo do 

final da guerra – do jornal O Alabama. 

 

- Aqueles cinco sujeitos algemados e acorrentados pelo pescoço, parece que 

são destinados ao Paraguai, onde ainda chegam a tempo de levar a liberdade e 

civilização aquela horda de bárbaros. 

- Enganou-se; são sentenciados e recrutas vindos de Caetité, que acabam de 

saltar do vapor de Cachoeira. 

- Isto é uma irrisão! 

O Brasil, que para civilizar o Paraguai toma dinheiro emprestado e derrama a 

jorros o sangue de seus filhos, acorrenta homens pelo pescoço, como si fossem 

brutos, e os expõe em espetáculo desde a cidade baixa até a secretaria da polícia 

da Bahia! 

 
177 O Alabama, 30 de janeiro de 1869, nº 464, p. 1. 
178 Opinião Liberal (RJ), 4 de jun. de 1870. 
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- E' muito escarnecer!179 

 

 Outra pessoa que escreveu um relato da presença de negros nas fileiras do Exército 

foi o Conde D’Eu. No diário do Conde D’Eu, substituto do Duque de Caxias como 

comandante-em-chefe dos exércitos aliados em 1869, escrito durante o conflito, a 

presença de negros e mulatos não lhe escapa a análise. Com isso, é possível verificar a 

visão de um membro da nobreza imperial sobre a guerra e as condições materiais dos 

soldados.  

 

O aspecto geral do Exército me satisfez: estão todos armados, vestidos e 

calçados de maneira completa. E, considerando-se o estado passado das tropas, 

houve total transformação após Uruguaiana. Não quero dizer, contudo, que o 

aspecto seja igual ao dos Exércitos europeus. Essa inferioridade advém de duas 

causas: 1. o detestável corte de nossos uniformes; 2. a imensa preponderância 

numérica (na infantaria) de mulatos, que, de forma geral, não oferecem bons 

espécimes para a humanidade, embora haja tambores-mores negros que são 

magníficos.180 

 

 Da fala é possível extrair elementos importantes, como o fato de o Conde D’Eu 

atribuir a inferioridade do exército brasileiro ao uniforme e a grande presença de mulatos 

e negros na infantaria. Além disso, ele argumenta que os mulatos não “oferecem bons 

espécimes para a humanidade”. O racismo estava difundido pela sociedade brasileira do 

século XIX, ainda que ainda não no seu aspecto cientificista, de modo que a inferiorização 

de negros e pardos a elementos inferiores. 

Vossa Excelência sabe que o Exército Brasileiro abriga muitos soldados que 

acabam de deixar o jugo da escravidão pra se transformarem em defensores da 

dignidade da nação brasileira. Infelizmente, a grande maioria desses indivíduos 

representa os elementos mais degradados da escravidão. O escravo de bons 

hábitos, gentil e educado nos costumes da obediência e do respeito, raramente 

chegou aos acampamentos. É muito difícil manter a ordem e a disciplina e 

sustentar a subordinação e a subserviência com esses elementos.181 

 

A chefia militar brasileira não via com bons olhos o desempenho militar dos 

escravos libertos. Mas o mal desempenho era algo generalizado nas forças brasileiras; 

 
179 O Alabama, 30 de janeiro de 1869, nº 464, p. 1. 
180 SOARES, Rodrigo Goyena. Diário do Conde d’Eu. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2017, p. 12. 
181 Carta do Duque de Caxias ao Ministro da Guerra de dezembro de 1867 apud IZECKSOHN, Vitor. A 

Guerra do Paraguai. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (org). O Brasil Imperial II: 1830-1870. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 408. 
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nunca foi algo exclusivo dos escravos libertos, ou dos negros e pardos (os lanceiros 

negros, por exemplo, desempenharam um papel importante na Revolução Farroupilha).182 

A mesma análise sobre a superioridade das tropas formadas por gente branca e 

livre aparece em outros países. Chiavenatto menciona uma suposta superioridade física 

dos soldados paraguaios em comparação aos soldados brasileiros, conforme observado 

na época por observadores europeus. Segundo suas observações, os paraguaios tinham, 

em média, um metro e setenta e dois contra um metro e sessenta e dois dos brasileiros, 

dez centímetros que faziam diferença na escala paraguaia de superioridade física.183 Mas, 

Doratioto argumenta, se eram superiores fisicamente, eram inferiores na condição 

cotidiana das tropas: 

 

Não corresponde à realidade a descrição feita por parte da historiografia 

militar brasileira e por historiadores revisionistas de que o Exército paraguaio 

era bem adestrado e armado. São vários os relatos de combatentes aliados 

quanto à magreza e a quase nudez dos soldados guaranis.184 

 

O Paraguai não era uma potência militar, econômica e social como muitos autores 

pregavam, era um país empobrecido e isso se refletia na sua população. Os soldados que 

lutaram no lado paraguaio, assim como muitos soldados brasileiros, eram membros das 

camadas mais humildes da população. Em ambos os lados do conflito isso vai se refletir 

nas condições de saúde, na moral, na eficácia da tropa. Muitos que lutaram essa guerra 

não eram soldados profissionais; eram civis transformados em soldados — inclusive 

crianças e idosos nos anos finais do conflito. 185 

A presença dos escravos libertos no exército gerou um problema econômico para 

o Império. O preço dos escravos aumentou bastante no ano de 1868, saltando de 900 mil 

réis para dois contos de réis. Em uma sociedade baseada na mão de obra escrava, tais 

aumentos geravam certo temor de desabastecimento na agricultura e na indústria, além 

de desvalorizar a moeda nacional.186 Além disso, os gastos imperiais com a guerra 

comprometeram metade do orçamento, o que prejudicou os investimentos públicos nas 

duas décadas seguintes.187 Os problemas e as preocupações continuaram no período pós-

 
182 IZECKSOHN, Vitor. O Recrutamento de Libertos para a Guerra do Paraguai: considerações recentes 

sobre um tema complexo. Navigator: subsídios para a história marítima do Brasil. Rio de Janeiro, V. 11, 

no 21, p. 96-110 – 2015, p. 98. 
183 CHIAVENATTO, J. J. Op. Cit., p. 111. 
184 DORATIOTO, F. Op. Cit., p.30. 
185 DORATIOTO, F. Op. Cit., p.367. 
186 DORATIOTO, F. Op. Cit., p. 272. 
187 REIS, J. J. Op. Cit., p. 248. 
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guerra. As autoridades do Império estavam preocupadas com possíveis tensões sociais 

por conta do desemprego entre os veteranos negros que retornaram do Paraguai.188 O 

conflito mostrou-se, além de um problema social, um grande problema econômico para 

o Império. 

As críticas chegaram dos setores mais destacados da sociedade imperial. Tomás 

Pompeu de Sousa Brasil, Senador pela província do Ceará e ligado ao Partido Liberal, 

disse que a guerra era consumidora de recursos e a causadora de uma possível ruína do 

país.189Não foi a ruína do país, mas foi um dos eventos que contribuíram para a derrocada 

da monarquia brasileira.  

Os chefes militares direcionaram várias críticas à presença de pessoas negras nas 

suas fileiras, mas eram dependentes dessas pessoas. Como já foi dito, a maior parte do 

exército era composto por negros e pardos. Eram essas pessoas que engrossavam os 

números do Brasil no conflito e que deram suas vidas nessa guerra. A dependência não 

era só no campo militar. A necessidade de pessoas libertas no conflito gerou preocupações 

econômicas grandes. O negro era desvalorizado em uma sociedade que dependia dele 

para sobreviver, produzir e lutar as suas guerras. Eram os culpados das falhas, mas não 

eram os responsáveis pelas vitórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
188 REIS, J. J. Op. Cit., p. 249. 
189 DORATIOTO, F. Op. Cit. p. 264. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao fim da Guerra, o Exército Imperial não era mais o mesmo, assim como o 

Império também não era. O orgulho entre os militares cresceu, a tropa começou a 

reivindicar seus direitos de manifestação pública e um papel na vida pública equivalente 

ao seu peso.190 O Exército já não era mais a instituição que perdia em importância para a 

Guarda Nacional. Era uma nova instituição, que ganhou prestígio com o longo conflito.  

Como mostra John Schulz, “o corpo de oficiais emergia da Guerra do Paraguai 

com um sentimento de unidade corporativa, um novo sentido de sua importância”.191 Um 

Estado que se sustentava da mão de obra escrava teve que recorrer a pessoas escravizadas 

para defender os seus interesses externos e o território nacional. O Exército, uma antiga 

instituição desmoralizada, passará a ser vista como uma instituição de caráter nacional, 

com raízes nos grupos sociais invisibilizados pelo Império. A população negra, antes 

excluída dos cargos de oficiais, passou a acessar ascender na hierarquia militar brasileira. 

Apesar do reconhecimento, a instituição não terá poder social e político, 

acarretando em disputas por poder e maior participação nos rumos da vida pública do 

país. O Exército, ao ganhar um maior prestígio e ser permeado por camadas mais 

populares, não deixou de estar ligado ao Império. Novas demandas foram incorporadas à 

medida que outros grupos sociais adentraram a instituição. A questão não era mais apenas 

sobre o soldo ou outras questões militares. Questionamentos sociais foram introduzidos 

nessas discussões, questionamentos acerca da escravidão, alternativas para a construção 

do Brasil surgiram das fileiras militares. 

As forças se modernizaram, os armamentos melhoraram. O Exército que saiu do 

Paraguai não era o mesmo de outrora. Os números do Exército nos anos pós-guerra nos 

ajudam a perceber com a instituição se modificou depois do conflito contra o Paraguai. 

  

O Exército que surge da guerra com o Paraguai é força nova na vida do país 

- não será relegado mais a segundo plano, não se conformará com isso, não 

se conformará com um papel subalterno na vida nacional.192 

 

 
190 FERTIG, André Átila. Militares na Política: O Visconde de Pelotas e a questão militar nos anos finais 

do Império do Brasil. Estudios Históricos (Rivera), v. 1, p. 1-14, 2017, p. 2. 
191 SCHULZ, John. Op. Cit., p. 295. 
192 SODRÉ, N. W. Op. Cit., p. 180. 
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Em relação aos números do Exército presentes no relatório de 1871, é possível 

encontrar em 10 de abril o número de 28.282 soldados, pouco maior do que aquele 

apresentado em 1863. Segundo o Relatório de Guerra de 1871, do início da guerra até 

agosto de 1869, passaram pela Corte 83.491 soldados em direção ao Paraguai. O total de 

homens mandados para o Paraguai ficou em 91.208. A província da Bahia contribuiu com 

15.207 soldados, sendo 7.761 voluntários da pátria, 6.312 guardas nacionais, 1.801 

recrutas e voluntários, 88 substitutos, 12 libertos de conventos, 12 de particulares e 218 

pelo governo. O total de libertos mandados para o Paraguai ficou em 3.941, sendo 287 da 

Nação, 07 da Casa Imperial, 93 dos Conventos, 799 de Particulares, 1.807 pelo governo 

e 948 substitutos. As Escolas Militares tiveram um salto, comparado aos anos anteriores, 

no número de matriculados, chegando a 363 no relatório de 1871. Em relação aos 

armamentos, houve também uma melhoria geral. O Exército aderiu as inovações 

tecnológicas que surgiram no front. O Exército contava em seu arsenal principal com 

espingardas raiadas de 14,8 e 14,66mm, carabinas raiadas de 14,8mm e 14,66mm, 

clavinas raiadas de 14,8mm e 14,66, mosquetões raiados, pistolas raiadas de 14,8mm, 

pistolas lisas, revólveres de 12mm, Lanças e Lanças com hastes e bandeirolas.193 

As marcas que a guerra no Prata deixou na população negra no Brasil foram 

profundas. Houve uma maior ascensão de pessoas de cor na força armada terrestre — 

algo que era quase exclusivo de membros da elite do Império —, mesmo que os cargos 

ainda fossem dominados por pessoas ligadas a sociedade imperial. Como consequência 

do conflito, as discussões sobre o fim da escravidão no Brasil foram adiadas.194 O Brasil 

viu cessar muitos dos movimentos separatistas que assolaram a nação durante o Primeiro 

Reinado de Pedro II.195 As propagandas nacionalistas fizeram com que a ideia do Brasil 

como uma nação se difundisse entre o povo.196 Aquele país agora estava unido. Pessoas 

de diferentes origens — pessoas escravizadas pouco tempo antes da guerra e membros da 

elite — e de diferentes províncias, que até então não tinham contato entre si, lutaram 

juntos no Paraguai com o mesmo objetivo.197 Cabe ressaltar que, apesar de estarem no 

mesmo exército e lutando com um inimigo comum, as condições de vida dessas pessoas 

 
193 Relatório do Ministério da Guerra de 1871. Disponível em: 

<http://ddsnext.crl.edu/titles/143#?c=0&m=35&s=0&cv=0&r=0&xywh=-135%2C-

115%2C4106%2C2896>. Acesso em 19 de fevereiro de 2021. 
194 ALONSO, A. Ibidem, p. 46. 
195 SILVA, E. Ibidem, p. 54. 
196 Ibidem. 
197 Ibidem. 

http://ddsnext.crl.edu/titles/143#?c=0&m=35&s=0&cv=0&r=0&xywh=-135%2C-115%2C4106%2C2896
http://ddsnext.crl.edu/titles/143#?c=0&m=35&s=0&cv=0&r=0&xywh=-135%2C-115%2C4106%2C2896
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não eram as mesmas. A população pobre e marginalizada não tinha acesso aos mesmos 

bens de consumos que os mais abastados, mesmo no campo de batalha, já que esses 

podiam comprar diversas mercadorias com os inúmeros comerciantes que seguiam as 

tropas durante a guerra.198 

O Exército passou a absorver as demandas daquela população que agora 

compunha as suas fileiras. A questão da abolição passou a ser um tema dentro da caserna. 

O Exército se recusava a perseguir escravos fugitivos e os membros da tropa passaram a 

demandar um espaço maior na vida pública do país. As classes médias e baixas do 

Exército Imperial, diferentemente da alta hierarquia imperial, agora se identificava com 

o povo que era excluído da sociedade imperial. Muitos militares passaram a pensar um 

novo Brasil, um Brasil diferente daquele do segundo reinado. Os mais pobres passaram a 

ter uma instituição onde se sentiam mais representados. Mesmo que a alta hierarquia 

militar ainda estivesse intimamente ligada ao Império, os cargos mais abaixo estavam 

cada vez mais ligados ao povo e estavam descontentes com os rumos do país.199  

O processo de profissionalização não aconteceu da noite para o dia e não foi um 

processo fácil. Teve um alto custo de vidas humanas. A população negra que lutou na 

guerra teve um papel decisivo. Se não é possível afirmar que tiveram um papel direto no 

desenvolvimento de novas táticas ou na compra de armamentos modernos, podemos dizer 

que eles foram os pioneiros que testaram e utilizaram as novidades introduzidas na guerra. 

Foram eles que, com suas vidas, vislumbraram os acertos e os erros nos campos 

paraguaios. Viram e participaram da profissionalização da instituição militar brasileira. 

O Império começou a afundar junto com Solano López, e o novo país que iria ser 

construído começou a surgir junto com o novo Exército nos campos paraguaios e, como 

sempre na história do Brasil, com a essencial presença de pessoas negras atuando nas 

linhas de frente. 

 

 

 

 

 
198 SALLES, R. Op. Cit., p. 125. 
199 SALLES, R. Op. Cit., p. 111. 
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