Segundo Reinado – Política Externa
A Guerra do Paraguai (1864-1870) foi o conflito mais sangrento da história da América do
Sul e teve profunda repercussão na vida brasileira, pois dela emerge a força do Exército
na política interna (que se prolongaria até a Ditadura de 1964-1985). Foi a principal ação
do governo de Dom Pedro II no exterior. Sua política externa concentrou-se na região
platina devido às disputas ali existentes, desde os tempos coloniais sobre a definição
das fronteiras, o uso do Rio da Prata e a concorrência da pecuária regional.

O jogo de interesses na região
platina foi administrado por um
complexo sistema de alianças políticas
que tinha o Uruguai como principal
ponto de atuação. As eleições
presidenciais do Uruguai, durante o
século XIX, foram disputadas por dois
partidos das suas elites econômicas: o
Colorados – que contavam com o apoio
do Brasil – e os Blancos, apoiados pelo
Paraguai.
Por duas vezes o Brasil invadiu
o Uruguai para defender seus
interesses regionais, derrubando os
blancos do poder em 1861 e 1864. A
última
intervenção
brasileira
foi
entendida
pelo
Paraguai
como
inaceitável,
pois
ameaçava
sua
economia e a navegação pelo Prata.
Como retaliação o Paraguai atacou um
navio brasileiro e invadiu partes do
território do Mato Grosso, Rio Grande
do Sul e da Argentina. Este foi o início
da chamada Guerra da Tríplice Aliança
(Argentina, Uruguai e Brasil contra o
Paraguai).
Paralelamente, a Inglaterra
forneceu grande empréstimo ao Brasil
e também à Argentina para financiar e
armar estes dois países contra o
Paraguai, único país da América do Sul
que resistia ao imperialismo inglês. O
Paraguai, independente da Espanha
desde 1811, já possuía sua própria
indústria têxtil e metalúrgica. Seus
presidentes contavam com grande
popularidade por terem realizado a
reforma agrária e terem criado um
sistema de ensino público.
Havia, portanto, um aspecto
muito singular na situação histórica e
social do Paraguai. Sua economia
estava longe de ser uma potência, mas
preocupava á Inglaterra e aos países
vizinhos.

Sua
autonomia
econômica
derivava de seu passado colonial.
Nunca foi uma prioridade para o
colonizador espanhol e, portanto, não
conheceu o sistema de plantation, nem
a exploração mineradora. Foi relegada
à experiência missionária dos jesuítas,
que concentraram ali a maior parte de
suas Missões.
Houve,
desta
forma,
a
sobrevivência de costumes do povo
guarani e a diferenciação em relação
aos vizinhos. Uma vez independente, o
Paraguai organizou e modernizou sua
economia para se defender das
tendências expansionistas da Argentina
e do Brasil, que já tinha criado na
região um estado em 1808 (A Província
Cisplatina)
“Apesar
desses
esforços
"modernizantes", não há indicações de
empenho dos dirigentes paraguaios em
romper com o mundo tradicional
herdado da época colonial. Talvez, a
afirmação contrária seja a mais
próxima da realidade. Nesse sentido, a
reação de Francisco Solano López, em
1864, dois anos após ter sucedido o pai
no poder, é bastante esclarecedora: os
ataques à parte da Argentina, assim
como ao sul de Mato Grosso e ao Rio
Grande do Sul, de certa maneira,
devolviam aos paraguaios a área de
domínio das missões jesuíticas antes
da expulsão no século XVIII. Portanto,
a não ser do ponto de vista de retorno
ao passado, é pouco provável que o
Paraguai representasse um modelo
alternativo para os demais países da
América Latina. O que não significava
que as decisões do governo local
agradassem aos ingleses”1
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O que surpreendeu o mundo foi
a capacidade do Paraguai de suportar
quase
seis
anos
de
ataques
sucessivos, no conflito mais sangrento
da história da América do Sul. A
resistência paraguaia, baseada no
apoio popular ao governo de Solano
Lopez, obrigou o Brasil a uma profunda
reorganização de suas forças armadas.
Simplesmente não havia um
exército bem estruturado, pois a
segurança interna fora transferida à
Guarda Nacional, criada em 1830 e
colocada
sob
o
controle
dos
latifundiários, o que daria a origem à
figura do fazendeiro-coronel, ainda hoje
presente na mentalidade brasileira.
O Brasil improvisou um exército
e a primeira medida neste sentido foi a
criação do Corpo de Voluntários da
Pátria (1865). Oferecia-se vantagens
como
pagamento
em
dobro,
indenização
aos
familiares
gratificações. Mas este sistema trouxe
dois problemas: os voluntários não
tinham qualquer preparação anterior e
seu número ficou muito abaixo do
necessário. Dos 120 mil combatentes
da Guerra, 54 mil foram do Corpo de
Voluntários.
O governo brasileiro recorreu
então ao recrutamento obrigatório,
utilizando medidas esdrúxulas: prisões
foram
esvaziadas,
assim
como
crianças e vadios eram caçados pelas
ruas das principais cidades brasileiras
“No Rio de Janeiro, por
exemplo,
as
autoridades
locais
colocaram, no ano de 1864, 116
meninos, menores de dezesseis anos,
à disposição da armada; um ano mais
tarde, essa cifra foi de 269 recrutas.
Pelo menos metade desse contingente
havia sido recolhida nas ruas da capital
brasileira, dando origem a centenas de
ofícios
nos
quais
as
famílias
solicitavam às autoridades a devolução
do filho recrutado à força.
Nem mesmo meninos escravos,
"propriedades" alheias, conseguiam
escapar a esse furor. Havia ainda duas
outras origens problemáticas dos
voluntários da pátria. Uma delas dizia
respeito aos escravos que sentavam
praça
usando
nomes
falsos,

legitimando um projeto de fuga e
garantindo casa e comida nas fileiras
do exército.
A outra, decorria de uma antiga
prática que consistia em pagar uma
certa quantia, ou apresentar um
escravo-substituto, de si mesmo ou do
filho recrutado, eximindo-se assim das
fileiras do exército (...).
Não sem razão, as tropas
brasileiras, em boa parte formadas por
escravos, menores abandonados e
criminosos, eram descritas como um
bando de famintos, aventureiros e
aproveitadores de toda espécie. Como
se não bastassem esses graves
problemas,
Alfredo
d'Escragnolle
Taunay também indica a presença de
mulheres nos campos de batalha,
carregando crianças de peito ou pouco
mais velhas; mulheres que traziam no
rosto os estigmas do sofrimento e da
extrema miséria e atendiam por nomes
que as remetiam a grupos sociais de
origem humilde, como o caso das Ana
Preta, Ana Mamuda ou Joana Rita dos
Impossíveis. Assim, enquanto os
homens entregavam-se ao roubo,
jogatina
e
comércio,
suas
companheiras voltavam-se para o
saque, apoderando-se de mantos e
ponchos de paraguaios mortos, ou
sobreviviam graças à prostituição,
Havia ainda casos limite como o de
uma certa Maria Curupaiti, que, aos 13
anos, disfarçada de homem, foi aceita
como voluntário da pátria, falecendo
em combate”2
Conseqüências da Guerra
Para o Paraguai a guerra
representou o fim de seu modelo
econômico e um genocídio. Morreu
75% da população de 800.000
habitantes.
Para o Brasil a guerra trouxe o
aprofundamento da dívida externa do
com a Inglaterra e reforçou o processo
de conflito entre o governo imperial e o
Exército, o que viria a contribuir
decisivamente para a queda da
Monarquia em 1889.
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