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O Segundo Reinado: Guerra do Paraguai e Crise 

 

Resumo 

 

A Guerra do Paraguai pode ser considerada um divisor de águas na história do Segundo Reinado, marcando 

o início de um processo de fragilização do Império e de questionamentos à política de D. Pedro II. Ocorrida 

entre 1864 a 1870, a Guerra opôs Brasil, Uruguai e Argentina (chamados de Tríplice Aliança) contra o Paraguai 

e pode ser compreendida a partir das disputas no entorno da Região do Prata, que existiam desde o período 

colonial. As tensões se acentuaram com a ampliação da atividade comercial na região, uma vez que era 

pelo rio da Prata que os navios argentinos, uruguaios e paraguaios alcançavam o oceano Atlântico, escoando 

sua produção.  

A ampliação das tensões ocorreu após a oposição brasileira ao ditador uruguaio Aguirre, apoiado pelo 

presidente paraguaio Solano López. As tropas brasileiras atacaram o Uruguai, fato que contribuiu para a 

deposição de Aguirre e a chegada de Venâncio Flores ao poder. Em reação à isso, o Paraguai aprisionou o 

navio brasileiro Marquês de Olinda, fazendo com que os dois países rompessem relações diplomáticas e 

tivessem início as primeiras hostilidades militares.  

Inicialmente, houve o avanço das tropas paraguaias, que invadiram a província do Mato Grosso, no Brasil, e a 

Província de Corrientes, na Argentina, para chegar ao Uruguai e conseguir acesso ao mar.  A partir daí que se 

formou a Tríplice Aliança, permitindo que Brasil, Argentina e Uruguai unissem forças contra o Paraguai. Após 

a invasão, o exército brasileiro reagiu, avançando para o território paraguaio.   

Um confronto extremamente importante para os rumos 

da guerra aconteceu em junho de 1865: a Batalha Naval 

de Riachuelo. Nessa batalha, a Marinha brasileira 

alcançou uma vitória importantíssima, destruiu parte 

considerável da frota naval paraguaia e garantiu o 

controle das águas platinas para a Tríplice Aliança, 

isolando o Paraguai e impedindo-o de receber recursos 

essenciais para a continuidade da guerra. 

Durante muito tempo, as causas da Guerra do Paraguai 

foram interpretadas não apenas como uma reação às 

medidas autoritárias de Solano López, mas também 

como repulsa ao modelo de desenvolvimento autônomo 

do Paraguai, que contrariava interesses capitalistas dos 

ingleses, que preferiam países fornecedores de matéria 

prima e consumidores de seus produtos industrializados. 

Essa interpretação supunha que a Inglaterra teria 

favorecido a Tríplice Aliança contra o Paraguai e lucrado 

com a Guerra.   

 

 
 

 
 

Mapa da Guerra do Paraguai 
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No entanto, estudos mais recentes consideram incorreto atribuir a Guerra aos interesses da Inglaterra e culpá-

la pelo conflito.  As novas interpretações enfatizam as motivações geopolíticas específicas dos países 

envolvidos no conflito. No caso do Brasil, uma das motivações era conseguir a livre navegação do rio Paraguai, 

garantindo maior comunicação entre o Mato Grosso e outras províncias. As novas fontes demonstram, além 

disso, que a Inglaterra forneceu empréstimos e armamentos a ambos os lados que se opunham no conflito. 

A derrota paraguaia na Guerra trouxe desastrosos efeitos para a sua economia, além das enormes perdas 

humanas. Alguns historiadores estimam que a população paraguaia tinha em torno de 450 mil habitantes, 

dos quais cerca de 70% morreram na Guerra. 

 

Consequências internas para o Brasil 
No Brasil, o conflito produziu efeitos que contribuíram para a crise do Segundo Reinado. Entre eles, podemos 

destacar: 

• Aumento da dívida externa brasileira: a economia do país foi fortemente abalada em razão dos gastos 

com a guerra. Devido à isso, o Brasil passou a depender ainda mais de empréstimos ingleses, 

aumentando o endividamento externo. 

• Fortalecimento do exército enquanto instituição: depois da guerra, o exército, fortalecido, passou a 

desempenhar papel político, demonstrando simpatia pela causa republicana e posicionando-se contra 

a escravidão. Isso se explica, em certa medida, porque a maior parte das tropas brasileiras era 

composta por escravos e homens livres pobres. 

Vale lembrar que uma das grandes questões da Guerra foi o problema do recrutamento no Brasil. Enquanto a 

guerra se estendia, o alistamento era cada vez mais difícil. Fugas, confrontos locais, brigas políticas, 

casamentos forjados e muitos outros problemas passaram a ser enfrentados pelos que buscavam soldados 

pelo país. Com isso, em outubro de 1866, D. Pedro II enviou ao Conselho de Estado a proposta de, caso 

prosseguisse a guerra, “lançar mão da alforria de escravos para aumentar o número de soldados do Exército”. 

Apesar da polêmica, ela foi aprovada e o decreto nº 3.725 concedeu liberdade gratuita aos escravos da nação 

que pudessem servir na guerra. Na prática, a determinação abriu espaço para que os senhores vendessem 

seus escravos para o governo com a finalidade de irem para a guerra. 

 

A Campanha Abolicionista 

É importante lembrarmos que, desde a instituição da escravidão na América Portuguesa, houve resistência 

negra. Após a Guerra do Paraguai, no entanto, percebemos um crescimento da Campanha Abolicionista. Esse 

movimento ganhou o apoio de vários setores da sociedade brasileira: parlamentares, imprensa, militares, 

artistas e intelectuais, como João Nabuco, José do Patrocínio, Luís Gama e Castro Alves. 

De um lado, a participação dos escravos na guerra fortaleceu o abolicionismo. Do outro, a conjuntura externa 

– com o fortalecimento do capitalismo industrial – também era favorável à abolição da escravidão. Após a 

Guerra do Paraguai e o fortalecimento da Campanha Abolicionista, o governo aprovou duas leis 

emancipacionistas. 

• Lei do Ventre Livre (1871): declarava livre os nascidos de mãe escrava a partir da data de assinatura 

da lei. Na prática, a lei mantinha os filhos das escravas sob tutela do senhor até atingirem 8 anos de 

idade. Após isso, os senhores poderiam entregar o menor ao governo, com direito a uma indenização, 

ou utilizar seus serviços até os 21 anos. 

• Lei dos Sexagenários (1885): declarava livres os escravos com mais de 65 anos. Na prática, teve 

alcance reduzido já que a expectativa de vida do escravo era muito pequena e pouquíssimos chegavam 

a esta idade. 
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Essas leis permitiram que os senhores de escravos ganhassem tempo e adiassem a abolição definitiva. Por 

outro lado, tiveram o importante papel de tornar a justiça uma nova arena de luta pela liberdade e 

impulsionaram a campanha abolicionista. 

 

A Crise da Monarquia  

A partir de 1870, era cada vez mais difícil ao Império conciliar interesses conflitantes. Como elemento de 

desestruturação da Monarquia, destacamos o movimento republicano, os conflitos do governo imperial com 

a igreja e o Exército e, sobretudo, o processo abolicionista. 

• Movimento Republicano: Após a Guerra do Paraguai, o movimento republicano se estruturou. Seus 

líderes lançaram o Manifesto Republicano, onde declaravam que “somos américa e queremos ser 

americanos”, em referência ao fato de o Brasil ser o único país da América que mantinham o regime 

monárquico. Com o desgaste do Império, o movimento ganhava cada vez mais força. 

• Questão Religiosa: A interferência do imperador em assuntos da Igreja Católica não agradava aos 

religiosos. Ao imperador, por exemplo, era facultado o direito ao padroado (prerrogativa de preencher 

os cargos eclesiásticos mais importantes) e ao beneplácito (aprovação das ordens e bulas papais para 

que fossem cumpridas, ou não, em território nacional). A insatisfação do clero católico brasileiro 

ampliou o apoio da Igreja a proclamação da República. 

• Questão Militar:  Vitorioso na Guerra do Paraguai, o Exército adquiriu mais força e expressão política, 

desejando influir mais atividades na vida pública. Muitos oficiais eram, inclusive, reprimidos por 

manifestarem opiniões publicamente. Defensores do republicanismo, o Exército foi o grande 

articulador do fim da monarquia no Brasil. A influência dos ideais positivistas e a insatisfação com a 

baixa valorização da corporação foram os grandes motivos que os levaram a conspirar contra a 

monarquia. 

• Questão Abolicionista: Os abolicionistas, que associavam à escravidão ao atraso do país, acabavam 

por também colocar o regime monárquico junto a essa mesma ideia. Conforme o movimento ganhava 

força – e leis abolicionistas eram aprovadas – se ampliava o desgaste entre o governo monárquico e 

os proprietários de terra. Em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, houve o rompimento entre senhores 

de escravos e o governo Imperial. A partir disso, d. Pedro II se viu isolado, fato que contribuiu para a 

Proclamação da República. 

Diante do isolamento do então imperador, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca 

liderou o movimento que derrubou a monarquia e realizou a Proclamação da República. Dois dias depois, D. 

Pedro II exilou-se na Europa. Chegava ao fim a Monarquia no Brasil. 
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Exercícios 

 

1. Substitui-se então uma história crítica, profunda, por uma crônica de detalhes onde o patriotismo e a 

bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar 

brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, a 

do Paraguai. 
CHIAVENATTO, J. J. Genocídio Americano: a Guerra do Paraguai. São Paulo: Brasiliense, 1979 (adaptado). 

 

O imperialismo inglês, “destruindo o Paraguai, mantém o status quo na América Meridional, impedindo 

a ascensão do seu único Estado economicamente livre”. Essa teoria conspiratória vai contra a realidade 

dos fatos e não tem provas documentais. Contudo essa teoria tem alguma repercussão. 
DORATIOTO, F. Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: Cia das Letras, 2002 (adaptado). 

 

Uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas estão refletindo sobre 

a) a carência de fontes para a pesquisa sobre os reais motivos dessa Guerra. 

b) o caráter positivista das diferentes versões sobre essa Guerra. 

c) o resultado das intervenções britânicas nos cenários de batalha. 

d) a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa Guerra. 

e) o nível de crueldade das ações do exército brasileiro e argentino durante o conflito. 

 
2. (ENEM 2014) Em 1879, cerca de cinco mil pessoas reuniram-se para solicitar a D. Pedro Il a revogação 

de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. O vintém era a moeda de menor valor da 

época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de "Fora o vintém!”, 

os manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas, viraram bondes e arrancaram trilhos. 

Um oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas. Muitos 

interesses se fundiram nessa revolta, de grandes e de políticos, de gente mitida e de simples cidadãos. 

Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social, detonada por um pobre vintém. 

Disponível em: www.revistadehistoria.com.br Acesso em: 4 de abril de 2014 (adaptado) 

A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de 

a) capturar os ativistas radicais. 

b) proteger o patrimônio privado. 

c) salvaguardar o espaço público. 

d) conservar o exercício do poder. 

e) sustentar o regime democrático. 

   

  

http://www.revistadehistoria.com.br/
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3. (ENEM 2010) A dependência regional maior ou menor da mão de obra escrava teve reflexos políticos 

importantes no encaminhamento da extinção da escravatura. Mas a possibilidade e a habilidade de 

lograr uma solução alternativa — caso típico de São Paulo — desempenharam, ao mesmo tempo, papel 

relevante. 

FAUSTO, 8. História do Brasil São Paulo: EDUSP, 2000.  

A crise do escravismo expressava a difícil questão em tomo da substituição da mão de obra, que 
resultou: 

a) Na constituição de um mercado interno de mão de obra livre, constituído pelos libertos, uma vez 

que a maioria dos imigrantes se rebelou contra a superexploração do trabalho.  

b) No confronto entre a aristocracia tradicional, que defendia a escravidão e os privilégios políticos, e 

os cafeicultores, que lutavam pela modernização econômica com a adoção do trabalho livre. 

c) No “branqueamento” da população, para afastar o predomínio das raças consideradas inferiores e 

concretizar a ideia do Brasil como modelo de civilização dos trópicos. 

d) No tráfico interprovincial dos escravos das áreas decadentes do Nordeste para o Vale do Paraíba, 

para a garantia da rentabilidade do café. 

e) O na adoção de formas disfarçadas de trabalho compulsório com emprego dos libertos nos 

cafezais paulistas, uma vez que os imigrantes foram trabalharem outras regiões do país 

 

4. Enquanto o café seguia sua marcha no Oeste Paulista e as propostas de abolição gradual da 

escravatura davam os primeiros passos, um acontecimento internacional iria marcar profundamente a 

história do segundo Império. Esse acontecimento foi a Guerra do Paraguai, travada por mais de cinco 

anos, entre 11 de novembro de 1864, quando ocorreu o primeiro ato das hostilidades, e 1 de março de 

1870. Ela é conhecida, na América espanhola, como Guerra da Tríplice Aliança.  
BORIS, F. "História do Brasil". São Paulo: Edusp, 1995. p. 208.  

A declaração de guerra do Paraguai ao Brasil deu início ao mais longo conflito em território americano. 

Pode-se afirmar que a Guerra do Paraguai:  

a) resultou do acirramento da competição na região do Prata, especialmente pelo controle da 

produção de charque.  

b) foi incentivada pelo apoio da Inglaterra ao Paraguai, na tentativa de fortalecimento do controle 

econômico sobre a região da Prata.  

c) teve como consequência a demonstração de poder político da Inglaterra, especialmente após a 

Questão Christie.  

d) levou à formação da Tríplice Aliança, unindo Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai de 

Francisco Solano López.  

e) ocasionou uma nova composição de forças, envolvendo Brasil, Argentina e Bolívia, após o 

aprisionamento do navio brasileiro "Marquês de Olinda", pelo Uruguai. 
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5. Quintino Bocaiúva, pouco antes da proclamação da República, disse: "Sem a força armada ao nosso 

lado, qualquer agitação de rua seria não só um ato de loucura... mas principalmente uma derrota de rua 

antecipada." A propósito da participação dos militares na Proclamação da República, pode-se afirmar 

que: 

a) o Republicanismo era um movimento uniforme, articulado em torno de proposições como a de 

uma aliança sólida e permanente com os militares. 

b) Silva Jardim e Benjamim Constant eram partidários de uma revolução popular, apoiada pelos 

militares, visando universalizar a cidadania. 

c) a pluralidade de propostas políticas e sociais existente se traduzia em divergências variadas, como 

o papel dos militares na eclosão do movimento. 

d) revela o desinteresse de todas as lideranças do exército com relação à questão da cidadania, da 

adesão popular e da participação democrática. 

e) o Republicanismo brasileiro foi inspirado pelos EUA, onde os militares desempenharam um papel 

preponderante na criação do Regime Republicano. 

 
6. (ENEM 2014)  

 

 

 

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 de realidade! 
AGOSTINI. A vida fluminense, ano 3, n. 128, 11 jun. 1870. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil através da caricatura 

(1840-2001). Rio de Janeiro: Letras & Expressões, 2001 (adaptado). 
Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos “Voluntários da Pátria” que lutaram 

na Guerra do Paraguai (1864-1870), evidenciada na 

a) negação da cidadania aos familiares cativos. 

b) concessão de alforrias aos militares escravos. 

c) perseguição dos escravistas aos soldados negros. 

d) punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente. 

e) suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. 
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7. O texto abaixo foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de um escravo. 

"Um dia começou a guerra do Paraguai e durou cinco anos, João repicava e dobrava, dobrava e repicava 

pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que repicou. 

Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a república. João 

repicou por ela, repicara pelo Império, se o Império retornasse." 
 MACHADO, Assis de. Crônica sobre a morte do escravo João, 1897. 

A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João: 

a) por ser escravo tocava os sinos, às escondidas, quando ocorriam fatos ligados à Abolição 

b) não poderia tocar os sinos pelo retorno do Império, visto que era escravo. 

c) tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo. 

d) tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes porque era costume fazê-lo. 

e) tocou os sinos pelo retorno do Império, comemorando a volta da Princesa Isabel. 

 

8. "A Princesa Imperial Regente, em nome de sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber 

a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e Ela sancionou a lei seguinte: 

Art. 1o. - É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil." 

Coleção de Leis - Das Leis do Império Do Brasil - Imprensa Nacional 

 Com relação à lei anterior, é correto afirmar que: 

a) atendeu aos interesses dos fazendeiros de café do Vale do Paraíba e senhores de engenho do 
Nordeste. 

b) a Lei Áurea solapou o poder econômico e político de setores da elite agrária que se vinculavam ao 
Império. 

c) o mercado de trabalho absorveu esta mão-de-obra nas indústrias em expansão, carentes de 
trabalhadores. 

d) se desvinculou das Leis do Ventre Livre e do Sexagenário, atrelando-se aos interesses da oligarquia 
monocultora. 

e) aproximou da Monarquia importantes líderes como Benjamin Constant, José Bonifácio e Aristides 
da Silveira Lobo. 

 

9. (ENEM 2013) Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência. De todo modo, uma 

guerra contra dois gigantes estava fadada a ser um teste debilitante e severo para uma economia de 

base tão estreita. Lopez precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer rapidamente, 

provavelmente não venceria nunca. 

LYNDH, J. As Repúblicas do Prata: da Independência à Guerra do Paraguai BETHEL,Leslie (Or) 
História da América Latina: da independência até 1870, v I. S30 Paulo: EDUSP, 2004 

A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil, pois 

a) representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem. 

b) confirmou a conquista da hegemonia brasileiras sobre a Bacia Platina. 

c) concretizou a emancipação dos escravos negros. 

d) O incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico. 

e) solucionou a crise financeira, em razão das indenizações recebidas. 
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10. A questão religiosa iniciada em 1872, considerada um dos fatores da proclamação da República, opôs 

os bispos de Olinda e do Pará à monarquia de Pedro II. Confrontando à determinação do Estado 

brasileiro, o bispo Dom Vital manteve-se intransigente, afirmando que o governo imperial, em lugar de 

"conformar-se com o juízo do Vigário de Jesus Cristo, como cumpria ao governo de um país católico, 

pretende que, rejeitando este juízo irrefragável, eu reconheça o dele, nesta questão religiosa, e o 

considere acima do juízo infalível do Romano Pontífice..."  
Citado por Brasil Gerson, "O regalismo brasileiro". RJ: Cátedra, 1978, p. 196. 

Esta posição do bispo de Olinda, D. Vital Maria de Oliveira, exprime  

a) a concepção de que o poder temporal emana de Deus e de que deve ser absoluto.  

b) o dogma da infalibilidade do papa e o esforço de romanização do clero brasileiro.  

c) a proibição papal de participação dos católicos nas questões políticas e sociais.  

d) a noção de que o poder da Igreja é político e de que o papa deve ser obedecido.  

e) o dogma segundo o qual a salvação depende dos decretos infalíveis do papa.  
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Gabarito 

 

1. D 

As correntes de explicações sobre a Guerra do Paraguai divergente quanto alguns aspectos do conflito 

como, por exemplo, as motivações da participação inglesa 

 

2. D 

D. Pedro II passava cada vez mais por questionamentos, inclusive da massa populacional que vai pra rua 

protestar contra algumas de suas medidas. 

 

3. B 

Com o fim iminente da escravidão a questão da mão de obra será tema de disputa entre dois principais 

grupos: a antiga aristocracia que desejava manter a escravidão e seus privilégios e os produtores de café, 

principalmente do Oeste Paulista, que defendiam a utilização da mão de obra livre e assalariada vinda 

principalmente da Europa. 

 

4. D 

A tríplice aliança derrubou o Paraguai, que mergulhou em uma grave crise econômica. 

 

5. C 

Apesar da diversidade de ideais republicanos, os militares, como sabemos, tiveram protagonismo no 

processo de proclamação da independência. 

 

6. A 

Muitos escravizados ganhavam a alforria ao ir para a Guerra do Paraguai, entretanto essa liberdade não 

se estendia aos seus familiares. 

 

7. D  

Segundo o enunciado, embora ocorressem mudanças políticas ou sociais, João, o sineiro, 

desempenhava sempre a mesma tarefa de tocar o sino. Machado de Assis quis mostrar que a função 

daquele sujeito não iria se modificar ou acompanhar as transformações da época. 

 

8. B 

Essa elite agrária servia de sustentação política para o Império. 

 

9. A 

A participação do exército como protagonista vai aumentar exponencialmente após a Guerra do Paraguai, 

participando assim de vários momentos históricos importantes. 

 

10. B 

Estes fatos ilustram a crise política entre a igreja e o governo imperial. 


