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Resumo	

Esta	 tese	 buscou	 traçar	 a	 gênese	 dos	 veteranos	 da	 Guerra	 do	 Paraguai,	 delimitando	 de	 onde	

vieram	e	para	onde	retornaram.	Tratou-se,	também,	de	avaliar	as	experiências	dos	combatentes	

durante	o	conflito	e	no	imediato	regresso	ao	Império,	circunscrevendo	a	análise	ao	período	entre	

o	início	da	Guerra	do	Paraguai	e	os	primeiros	anos	da	década	de	1870.	Ainda,	indagou-se	sobre	

as	determinações	políticas,	econômicas	e	sociais	que	agiram	sobre	os	ex-combatentes,	pautando	

a	experiência	do	que	foi	ser	um	veterano	-	o	que	denominamos	veterania	–,	e,	ao	mesmo	tempo,	

questionou-se	 como	 os	 veteranos	 responderam	 a	 essas	 determinações.	 Em	 relação	 a	 isso,	

interessou	 avaliar	 a	 emergência	 de	 posições	 contrárias	 à	 escravidão	 numa	 expressiva	 ala	 de	

oficiais	inferiores.	E,	sobretudo,	como	esse	abolicionismo	guardou	relação	com	a	participação	de	

libertos	na	Guerra	do	Paraguai,	em	escala	regional,	e	com	a	Guerra	de	Secessão,	em	perspectiva	

mundial.	

	

Palavras-chave:	Guerra	do	Paraguai;	veteranos;	politização	das	Forças	Armadas;	abolicionismo	

	

Abstract	

This	thesis	traces	the	genesis	of	the	Brazilian	veterans	of	the	Paraguayan	War,	delimiting	from	

where	they	came	and	to	where	they	returned.	It	was	also	intended	to	evaluate	the	experiences	of	

the	combatants	during	the	conflict	and	the	immediate	return	to	the	Empire,	circumscribing	the	

analysis	 to	 the	period	between	the	beginning	of	 the	Paraguayan	War	and	the	 first	years	of	 the	

1870s.	 Moreover,	 this	 thesis	 assesses	 the	 political,	 economic,	 and	 social	 determinations	 that	

acted	 upon	 the	 former	 soldiers	 –	 what	 is	 here	 called	 veterany	 –	 and,	 at	 the	 same	 time,	 it	

questions	 how	 the	 veterans	 responded	 to	 those	 determinations.	 In	 this	 regard,	 this	 research	

evaluates	the	emergence	of	antislavery	positions	amongst	an	expressive	wing	of	lower	officers.	

And,	 above	 all,	 how	 this	 abolitionism	 was	 related	 to	 the	 participation	 of	 freedmen	 in	 the	

Paraguayan	War,	on	a	regional	scale,	and	to	the	American	Civil	War,	in	a	global	perspective.	

	

Key-words:	 Paraguayan	 War;	 Brazilian	 veterans;	 politicization	 of	 the	 Armed	 Forces;	

abolitionism	
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Introdução	
	
	

	
	

Figura	1:	Veterano	da	Guerra	do	Paraguai	condecora	Getúlio	Vargas	

Fonte:	BN	–	Jornal	do	Brasil,	27/08/1935	
	
	
	 Era	um	domingo	de	1935	quando	Getúlio	Vargas	reuniu	autoridades	civis	e	militares	para	

celebrar	 o	Dia	 do	 Soldado.	O	 calor	 do	Rio	 de	 Janeiro	havia	 dado	uma	 trégua,	 como	de	 hábito,	

naquele	mês	 de	 agosto,	mas	 o	 clima	 político	 fervilhava.	 Em	 17	 de	 julho	 de	 1934,	 Vargas	 fora	

eleito	presidente	da	República	pelo	voto	 indireto	da	Assembleia	Nacional	Constituinte,	 apenas	

um	 dia	 após	 a	 promulgação	 da	 Constituição.	 Sobre	 a	 nova	 carta,	 dizia	 o	 novo	 presidente	 que	

seria	seu	primeiro	revisor.	Liberal	e	federativa	demais	por	uns,	a	Constituição	de	1934	era	pouco	

democrática	 e	 cidadã	 para	 outros.	 Em	 outubro	 de	 1934,	 parecia	 claro	 que	 a	 solução	

constitucional	não	havia	estabelecido	um	compromisso.		

Estouraram	greves	operárias	no	Rio	de	Janeiro,	em	São	Paulo,	em	Belém	e	no	Rio	Grande	

do	 Norte,	 paralisando	 os	 transportes,	 as	 comunicações	 e	 os	 bancos.	 Pouco	 depois,	 na	 capital	

paulista,	 deu-se	 um	 violento	 confronto	 entre	 antifascistas	 e	 integralistas.	 Em	 resposta,	 Vargas	

propôs	ao	Congresso,	nos	primeiros	meses	de	1935,	uma	Lei	de	Segurança	Nacional,	cujo	escopo	

era	 definir	 crimes	 contra	 a	 ordem	 pública	 –	 a	 greve	 de	 funcionários	 públicos,	 o	 incentivo	 à	

desordem	 militar,	 a	 incitação	 ao	 ódio	 entre	 classes	 sociais,	 a	 propaganda	 subversiva	 e	 a	
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formação	de	 associações	partidárias	 ou	não	que	 viessem	a	provocar	 agitação	política	 e	 social.	

Como	era	de	se	esperar,	a	nova	medida	gerou	intensas	manifestações	de	protesto	nos	sindicatos,	

na	 imprensa,	 nos	 círculos	 liberais	 e,	 especialmente,	 em	 parte	 das	 Forças	 Armadas.	 O	 Clube	

Militar	 foi	 reunido	 às	 pressas	 para	 condenar	 a	 proposta,	 porque	 ela	 redundaria	 num	

acirramento	da	repressão	à	classe	popular.	

A	pomposa	celebração	que	ocorreu	em	25	de	agosto	de	1935	em	frente	à	estátua	do	Duque	

de	 Caxias,	 por	 ocasião	 do	 Dia	 do	 Soldado,	 era	 apenas	 mais	 uma	 demonstração	 do	 interesse	

político	 que	 Vargas	 nutria	 pela	 sujeição	 das	 Forças	 Armadas	 a	 sua	 causa.	 O	 Exército,	

particularmente,	não	emergiu	da	Revolução	de	1930	como	uma	força	homogênea.	Havia	ali	tanto	

simpatizantes	do	tenentismo	quanto	da	Primeira	República.	Após	a	Revolução	Paulista	de	1932,	

deu-se	início	a	uma	política	de	expurgos	nas	Forças	Armadas,	que	culminou	com	o	alijamento	de	

mais	de	500	oficiais.	Paralelamente,	Vargas	promoveu	ao	posto	de	general	aqueles	que	lhe	eram	

fiéis:	 Pargas	 Rodrigues,	 Guedes	 da	 Fontoura,	 Pantaleão	 Pessoa,	 José	 Pessoa,	 Góis	 Monteiro	 e	

Eurico	Gaspar	Dutra.		

Nos	primeiros	meses	de	1935,	no	entanto,	a	fidelização	das	Forças	Armadas	não	era	fato	

consumado.	 O	 lançamento	 da	 Aliança	 Nacional	 Libertadora,	 liderada	 por	 civis	 e	 militares	 de	

esquerda,	 deixava	 pairar	 sérias	 dúvidas	 sobre	 a	 estabilidade	 do	 governo	 constitucional	 de	

Getúlio	Vargas.	O	Dia	do	Soldado,	nesse	sentido,	caia	como	uma	luva.	Teria	de	ser	comemorado	

em	 grande	 ato	 solene	 que	 reafirmasse	 o	 prestígio	 das	 Forças	 Armadas	 e	 que	 recordasse	 as	

glórias	 bélicas	 do	 passado.	 A	 Guerra	 do	 Paraguai	 era	 o	 emblema	 patriótico-militar	 por	

excelência,	 àquela	 época.	 Não	 por	 acaso,	 o	 veterano	 foi	 a	 figura	 principal	 na	 celebração.	

Simbolizava-o	 um	 ex-soldado	 comum	 e	 o	 comum	 das	 camadas	 populares.	 Era	 um	 negro	 que	

condecorava	o	presidente	da	República,	 e	não	o	oposto.	 “Em	nome	do	Exército	Nacional”,	 disse	

então	 o	 veterano	 das	 batalhas	 de	 Tuiuti	 e	 de	 Curupaiti,	 “faço	 entrega	a	Vossa	Excelência	 das	

insígnias	 do	 Grã-Cruz	 da	 Ordem	 do	Mérito	Militar,	 como	 prova	 de	 reconhecimento	 aos	 serviços	

prestados	à	Pátria”1.		

Em	 1870,	 quando	 terminou	 a	 Guerra	 do	 Paraguai,	 a	 figura	 do	 veterano	 era	

expressivamente	 mais	 problemática	 do	 que	 em	 1935.	 A	 concretização	 das	 promessas	 feitas	

quando	alistados	os	Voluntários	da	Pátria,	em	janeiro	de	1865,	era	apenas	uma	das	pendências	

que	caracterizavam	as	relações	entre	civis	e	militares.	Para	os	veteranos	que	deixaram	a	caserna,	

restava	o	cumprimento	de	uma	solução	quanto	à	reinserção	social,	assim	como	a	reestruturação	

das	Forças	Armadas	para	aqueles	que	permaneceram	no	ofício	da	espada.	Aos	olhos	do	governo	

imperial	 –	 conservador,	 naquele	 momento	 –,	 havia	 ainda	 o	 receio	 de	 uma	 radicalização	 das	

tropas	ou,	se	não	isso,	pelo	menos	de	um	franco	contágio	liberal.		

																																																								
1	BN	–	Jornal	do	Brasil,	27/08/1935.	
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Quiçá	o	retorno	dos	veteranos	da	Guerra	do	Paraguai	não	tenha	inaugurado	a	politização	

das	 Forças	 Armadas2,	mas	 significou	 a	 entrada	 definitiva	 e	 permanente	 dos	militares	 na	 vida	

pública	 brasileira.	 De	 1870	 até	 1985	 –	 por	mais	 de	 um	 século,	 portanto	 –	 a	 caserna	 foi	 uma	

espécie	 de	 barômetro	 das	 pressões	 políticas.	 Agindo	 ora	 de	 forma	 autônoma,	 ora	

instrumentalizada	 –	 ou	 ainda,	 falando	 em	 nome	 de	 uma	 classe	 ou	 mobilizados	 por	 ela	 –	 os	

militares	 pontuaram	 os	 principais	 marcos	 temporais	 da	 vida	 nacional	 após	 a	 Guerra	 do	

Paraguai:	a	Proclamação	da	República	em	1889,	a	Revolução	de	1930,	a	queda	do	Estado	Novo	

em	1945,	a	ditadura	militar	de	1964	e	a	transição	para	a	democracia	em	19853.	A	atenção	que	

Getúlio	 Vargas	 prestava	 à	 espada,	 em	 1935,	 foi	 a	 regra	 do	 século	 XX	 brasileiro	 –	 que,	 talvez,	

tenha	começado	em	1889,	com	a	tomada	do	poder	pelos	veteranos	do	Paraguai.	

Ainda	 em	1869,	 quando	 as	 tropas	 já	 haviam	 capturado	 a	 cidade	de	Assunção,	 a	 caça	 ao	

presidente	do	Paraguai	foi	ritmada	por	longos	momentos	de	estagnação.	As	fugas	constantes	do	

inimigo	 redobravam	a	 exaustão	dos	 combatentes.	Naqueles	meses	 em	que	 as	 forças	 imperiais	

cruzavam	as	cordilheiras	e	os	bosques	paraguaios,	a	impaciência	nos	acampamentos	cedia	lugar,	

por	 vezes,	 ao	 lúdico.	 Encenavam-se	 peças	 teatrais	 que	 falavam	 do	 conflito	 ainda	 durante	 o	

conflito 4 .	 Oficiais	 e	 soldados	 retratavam	 o	 heroísmo	 imperial	 das	 batalhas	 vencidas	

preteritamente.	Representavam	também	as	tensões	entre	tropas	aliadas:	eram	cenas	em	que	os	

brasileiros	zombavam	dos	argentinos	e	dos	uruguaios.	Havia	ainda,	no	improviso	característico	

daqueles	momentos,	os	traços	políticos	e	sociais	da	época:	o	oficial	branco	subjugava	o	soldado	

negro,	as	Forças	Armadas	debochavam	da	Guarda	Nacional,	o	militar	gozava	do	chamado	casaca	

–	o	bacharel	formado	em	direito,	que	galgava	os	melhores	espaços	na	vida	pública	nacional.	Os	

mais	radicais,	e	faziam-no	longe	dos	olhares	dos	comandantes,	encenavam	atos	revolucionários	

em	que	o	militar,	não	por	coincidência,	era	o	personagem	principal.	

Vinte	 anos	 depois,	 em	 1889,	 a	 república	 era	 proclamada	 por	 militares,	 veteranos	 da	

Guerra	do	Paraguai.	Das	oito	pastas	ministeriais,	três	foram	assumidas	por	ex-combatentes,	isso	

sem	contar	o	chefe	do	Governo	Provisório,	Deodoro	da	Fonseca,	um	veterano	também.	Apenas	

quatro	 das	 vinte	 unidades	 federativas,	 que	 deixavam	 de	 ser	 províncias	 para	 se	 tornarem	

Estados,	 eram	 governadas	 por	 civis:	 São	 Paulo,	Minas	 Gerais,	 Espírito	 Santo	 e	 Rio	 Grande	 do	

Norte.	 Todas	 as	 outras	 foram	 atribuídas	 a	 militares,	 em	 sua	 quase	 totalidade,	 veteranos	 do	

Paraguai.	 Para	 um	 país	 que	 inaugurava	 o	 federalismo	 exacerbado,	 o	 cargo	 de	 presidente	 de	

																																																								
2	Para	John	Schulz,	a	politização	das	Forças	Armadas	teria	ocorrido,	em	primeiro	lugar,	na	década	de	1850,	embora	o	
autor	ratifique	o	fim	da	Guerra	do	Paraguai	como	marco	fundacional	das	Forças	Armadas	na	política	brasileira.	Ver:	
SCHULZ,	John.	O	Exército	na	política.	Origens	da	intervenção	militar,	1850-1894.	São	Paulo:	Editora	da	Universidade	
de	São	Paulo,	1994.		
3	Para	 uma	 discussão	 sobre	 a	 presença	militar	 na	 política	 brasileira	 no	 século	 XX,	 ver:	 ROUQUIÉ,	 Alain	 (org.).	 Les	
partis	militaires	au	Brésil.	Paris:	Presses	de	la	Fondation	Nationale	des	Sciences	Politiques,	1980.	
4	GOYENA	SOARES,	Rodrigo	(org.).	Conde	d’Eu:	Diário	do	comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	na	
República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017	
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Estado	–	ou	de	governador	–	não	era	uma	mera	sinecura;	pelo	contrário,	era	o	suporte,	com	a	

presença	militar	no	Rio	de	Janeiro,	para	a	formação	de	uma	república	dos	veteranos.	

O	que	ocorreu,	 entre	1870	e	1889,	para	que	o	 reinado	de	Dom	Pedro	 II	 –	 caracterizado	

pela	pacificação	das	tensões	provinciais	em	1840,	pela	estabilização	econômica	em	1850	e	pelo	

apaziguamento,	pelo	menos	no	sentido	marcial,	da	rotatividade	dos	partidos	no	poder	em	1860	

–	tenha	desmoronado	com	um	golpe	militar?	Por	que	a	caserna	impôs	uma	república	contra	uma	

monarquia	 que	 havia	 consolidado	 a	 unidade	 do	 país,	 abolido	 o	 tráfico	 e	 a	 escravidão	 e	

constituído	 as	 fundações	 do	 sistema	 representativo	 de	 governo	 por	 intermédio	 de	 eleições	

ininterruptas	 e	 da	 liberdade	 de	 imprensa?	 Quem	 eram	 os	 veteranos	 da	 Guerra	 do	 Paraguai?	

Quais	eram	suas	ambições	e	seus	projetos	políticos?	Com	quem	se	aliaram	e	em	nome	de	quem	

falaram	para	proclamar	a	república?	

O	sentido	das	próximas	páginas	não	é	o	de	responder	a	essas	perguntas,	mas	o	de	entendê-

las.	Dito	de	outra	forma,	é	o	de	saber	por	que	elas	cobram	força	justamente	a	partir	do	retorno	

dos	combatentes.	Buscou-se	traçar	a	gênese	dos	veteranos,	delimitando	de	onde	vieram	e	para	

onde	retornaram,	de	forma	a	situar	o	personagem	em	seu	contexto	(capítulos	I	e	II).	Tratou-se,	

portanto,	de	avaliar	as	experiências	dos	combatentes	durante	o	conflito	e	no	imediato	regresso	

ao	 Império,	 circunscrevendo	 a	 análise	 ao	 período	 entre	 o	 início	 da	 Guerra	 do	 Paraguai	 e	 os	

primeiros	 anos	 da	 década	 de	 1870	 (capítulo	 III).	 E	 nesse	 percurso,	 indagou-se	 sobre	 as	

determinações	políticas,	econômicas	e	sociais	que	agiram	sobre	os	ex-combatentes,	pautando	a	

experiência	do	que	foi	ser	um	veterano,	qual	seja,	da	veterania.	Ao	mesmo	tempo,	questionou-se	

como	os	veteranos	responderam	a	essas	determinações	(capítulos	IV	e	V).		

Personagens	 tão	díspares	quanto	artesãos,	 sapateiros,	guarda-livros,	 caixeiros,	pequenos	

comerciantes,	ex-escravos	do	mundo	rural	ou	urbano,	e,	ainda,	baianos,	gaúchos	e	fluminenses	

combateram	na	Guerra	do	Paraguai.	Conviveram	lado	a	lado,	nas	trincheiras	da	bacia	do	Prata,	

monarquistas	 e	 republicanos,	 conservadores	 e	 liberais,	 homens	 da	 caserna	 e	 apartidários,	

formando	uma	aquarela	de	cores	singular	às	tropas	brasileiras.	Eram	brancos,	negros	e	pardos,	

mas	não	só.	Havia	também,	conforme	expressões	do	último	quartel	do	século	XIX,	os	branquiços,	

os	 caboclos,	 os	 café	 com	 leite,	 os	 cor	 de	 cuia,	 os	 galegos	 e	 os	 jambos,	 os	meio	morenos	 e	 os	

misturados,	os	mulatinhos,	os	quase	negros,	os	queimados	pelo	sol,	os	retintos,	turvos,	sararás	e	

saraúbas.		

No	entanto,	a	heterogeneidade	das	tropas	não	significou	uma	dispersão	irreconciliável	de	

interesses	 opostos;	 pelo	 contrário,	 foi	 na	 experiência	 da	 guerra	 que	 se	 afirmou	uma	 condição	

comum.	A	veterania,	 por	 si	 só,	não	 constituiu	uma	classe,	uma	profissão	ou	um	grupo	político	

organizado.	Os	veteranos,	 todavia,	 eram	personagens	 tributários	de	uma	estrutura	 social,	 cuja	

materialidade	unia	mais	do	que	dispersava.	Ao	regressar,	reconheceram-se	os	veteranos,	entre	

eles	 e	 por	 terceiros,	 pelas	 condições	 de	 vida.	 Quando	 desmobilizados,	 voltaram	 às	 roupas	 de	
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brim,	aos	chapéus	de	feltro	ou	de	vime,	aos	sapatos	de	lona.	Retornaram	às	pequenas	residências	

de	um	cômodo	apenas,	quando	não	aos	cortiços,	às	camas	de	estrado	de	palha,	às	panelas	e	aos	

potes	castigados	pelo	tempo,	às	velas	e,	algumas	vezes,	às	lâmpadas	de	querosene,	ao	santo	e	aos	

cromos	religiosos	pendurados	nas	paredes	e	às	mesas	onde	se	 servia	 feijão,	 farinha,	banha	de	

porco,	 carne	 de	 sol	 –	 na	 melhor	 das	 hipóteses	 –	 e	 às	 vezes	 cerveja	 ou	 cana.	 Para	 os	 que	

permaneceram	 nas	 Forças	 Armadas,	 o	 cenário	 não	 era	 muito	 diferente:	 a	 frugalidade	 e	 a	

sobriedade	da	vida	na	 caserna,	 a	 lentidão	no	quadro	das	promoções	e	os	exíguos	 salários	não	

faziam	corresponder	o	esforço	depreendido	na	guerra	com	o	reconhecimento	dado	no	regresso.		

Nesse	 sentido,	 interessam	 menos	 as	 trajetórias	 particulares	 ou	 a	 micro-história	 dos	

veteranos	do	que	a	posição	que	assumiram,	quando	 regressaram	ao	 Império,	 na	 sociedade	de	

classes.	 E,	 sobretudo,	 interessa	 como	 se	 teceram	 relações	 de	 equivalência	 entre	 eles,	 em	 que	

pese	 terem	 retornado	 para	 profissões,	 bairros,	 cidades	 e	 províncias	 diferentes5.	 Trata-se	

portanto	 de	 saber	 o	 teor	 dessas	 equivalências	 e	 como	 elas	 se	 construíram	 na	 oposição	 entre	

classes	 sociais.	Ou	 em	outros	 termos,	 de	que	maneira	 o	 acúmulo	de	demandas	não	 atendidas,	

somado	 à	 mobilização	 da	 experiência	 bélica,	 estabeleceu	 laços	 de	 correspondência	 entre	 os	

veteranos.	A	veterania	não	 foi	uma	só,	mas	a	 igualdade	ou	a	semelhança	de	condições,	quando	

confrontadas	 à	 estrutura	 social	 do	 Império	 da	 década	 de	 1870,	 faziam	 dos	 veteranos	

personagens	que	se	equivaliam	em	suas	expectativas	e	em	suas	frustrações.		

Por	 sua	 parte,	 o	 governo	 imperial	 buscou	 atender	 às	 demandas	 dos	 veteranos,	

especialmente	no	que	diz	respeito	às	promessas	de	campanha.	Havia-se	prometido	gratificações	

salariais,	 pensões,	 preferência	 em	 empregos	 públicos	 e	 prazos	 de	 terra.	 Embora	 apenas	 parte	

dessas	promessas	tenha	sido	cumprida,	o	governo	compreendeu	que	absorver	as	demandas	dos	

veteranos	era	modo	de	diferenciá-los	dos	grupos	sociais	nos	quais	 se	 inseriram.	Ou	ainda,	era	

forma	 de	 evitar	 que	 a	 disputa	 partidária	 alcançasse	 a	 caserna.	 Em	 ambos	 os	 aspectos,	 os	

conservadores	no	poder	não	foram	bem-sucedidos.		

Em	 primeiro	 lugar,	 se	 é	 verdade	 que,	 em	 1870,	 as	 poucas	 vozes	 republicanas	 não	

ganharam	as	Forças	Armadas	e	os	 liberais	não	 foram	capazes	de	 agir	 sobre	um	alto-oficialato	

majoritariamente	 conservador,	 o	 governo	 tampouco	 conseguiu	 neutralizar	 as	 pressões	 da	

caserna	por	reformas	corporativas.	Ganhava	densidade,	assim,	a	politização	das	Forças	Armadas.	

Em	 segundo	 lugar,	 as	 promessas	 cumpridas	 não	 significaram	 uma	 garantia	 de	 plena	 inserção	

social.	 Pelo	 contrário,	 as	 pressões	 inflacionárias	 e	 os	 baixos	 salários,	 característicos	 da	 época,	

projetaram	os	veteranos	para	uma	condição	social	que	se	assemelhava	a	das	camadas	populares	

ou,	 eventualmente,	 a	 das	 camadas	 médias	 empobrecidas.	 Nesse	 sentido,	 as	 expectativas	 e	 as	

frustrações	dos	veteranos	eram	similares	àquelas	dos	grupos	sociais	para	os	quais	retornaram.	

																																																								
5	A	expressão	relações	de	equivalência	é	emprestada	de	Ernesto	Laclau.	Ver:	LACLAU,	Ernesto.	A	razão	populista.	São	
Paulo:	Três	Estrelas,	2013.	
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Era	 o	 desamparo	 o	 que	 caracterizava	 essa	 condição	 social,	 maculando	 a	 expectativa	 de	

ascensão	 social.	 Produzido	 pela	 consciência	 de	 uma	 vulnerabilidade	 –	 seja	 em	 termos	 de	

salários,	de	moradia	ou	da	precariedade	empregatícia	–,	 o	desamparo	 também	se	manifestava	

em	 diferentes	 formas	 de	 desigualdade:	 pela	 renda,	 pelo	 acesso	 às	 principais	 instituições	

políticas,	pelo	reconhecimento	social.	Num	atalho	para	o	argumento	que	se	buscará	construir	ao	

longo	destas	páginas,	a	 frustração	dos	veteranos	se	expressava	precisamente	em	 função	desse	

desamparo	social	e	como	medida	de	comparação	entre	posições	na	escala	social.	E	isso,	com	uma	

diferença	 em	 relação	 aos	 que	 não	 participaram	 da	 guerra:	 a	 veterania	havia	 projetado	 uma	

expectativa	que	passava,	antes	de	mais	nada,	pelo	reconhecimento	do	esforço	militar	em	termos	

econômicos,	sociais,	políticos	e	cívicos.	Por	outro	lado,	para	os	veteranos	que	permaneceram	nas	

Forças	Armadas	e,	especialmente,	para	o	oficialato,	a	consciência	da	situação	presente	dava-se	

pela	 mobilização	 das	 condições	 passadas,	 que	 serviam,	 então,	 como	 legitimação	 para	 uma	

necessária,	 assim	 se	 acreditava,	 refundação	 da	 corporação	militar.	 O	 passado,	 nesses	 termos,	

continha	 a	 expectativa	 da	 satisfação	 de	 demandas	 próprias	 à	 espada.	 E	 quanto	menos	 fossem	

atendidas,	maior	seria	o	grau	de	politização	do	grupo.		

É	justamente	quando	os	veteranos	da	caserna	se	organizaram	como	grupo	de	ação	política	

que	a	história	–	e	a	historiografia	–	deu	relevo	aos	militares	no	processo	de	erosão	do	Império.	

Há	 vasta	 literatura	 a	 respeito,	 nomeadamente,	 as	 obras	 dos	 historiadores	 brasileiros	 Wilma	

Peres	 Costa6,	 Celso	 Castro7,	 Eduardo	 Campos	 Coelho8,	 Renato	 Lemos9	e	 Vitor	 Izecksohn10,	 e,	

ainda,	dos	brasilianistas	John	Schulz11	e	William	Dudley12.	Nessas	obras,	que	destoam	entre	elas	

quanto	à	homogeneidade	das	Forças	Armadas,	a	veterania	é	tomada	como	ponto	de	partida	para	

explicar	a	formação	de	um	espírito	de	corpo	na	caserna,	e	não	como	fio	condutor	da	ação	militar	

na	 derrocada	 da	monarquia.	 Pelo	menos	 por	 enquanto,	 não	 é	 esse	 o	 espaço	 que	 os	 próximos	

capítulos	procuram	ocupar.	 Interessa,	em	primeira	 instância,	a	constituição	da	veterania,	 e	em	

relação	a	isso	a	literatura	é	expressivamente	mais	escassa.		

Em	 obras	 de	 características	 mais	 gerais,	 os	 veteranos	 da	 Guerra	 do	 Paraguai	 figuram	

apenas	 tangencialmente,	 embora	 o	 lugar	 deles	 na	 história	 do	 Segundo	 Reinado	 não	 seja	

descartado.	Aqui	cabe	menção	a	Emília	Viotti	da	Costa13,	a	 José	Murilo	de	Carvalho14,	a	Nelson	

																																																								
6	COSTA,	 Wilma	 Peres.	 A	 espada	 de	 Dâmocles.	 O	 Exército,	 a	 Guerra	 do	 Paraguai	 e	 a	 crise	 do	 Império.	 São	 Paulo:	
Hucitec,	1996.	
7	CASTRO,	Celso.	Os	militares	e	a	república.	Um	estudo	sobre	cultura	e	ação	política.	Rio	de	Janeiro:	Zahar,	1995.	
8	COELHO,	Eduardo	Campos.	Em	busca	da	identidade:	o	Exército	e	a	política	na	sociedade	brasileira.	Rio	de	Janeiro:	
Forense-Universitária,	1976.	
9	LEMOS,	Renato.	Benjamin	Constant.	Vida	e	história.	Rio	de	Janeiro:	Topbooks,	1999.	
10	IZECKSOHN,	Vitor.	O	cerne	da	discórdia.	A	Guerra	do	Paraguai	e	o	núcleo	profissional	do	Exército	brasileiro.	Rio	de	
Janeiro:	Biblioteca	do	Exército	Editora,	1997.	
11	SCHULZ,	John.	O	Exército	na	política.	Origens	da	intervenção	militar,	1850-1894.	São	Paulo:	Editora	da	Universidade	
de	São	Paulo,	1994.	
12	DUDLEY,	 William.	 Institutional	 Sources	 of	 Officer	 Discontent	 in	 the	 Brazilian	 Army,	 1870-1889.	 The	 Hispanic	
American	Historical	review,	vol.	55,	no.	1.	Feb.,	1975,	pp.	44-65.	
13	COSTA,	Emília	Viotti.	Da	monarquia	à	república:	momentos	decisivos.	São	Paulo:	Editora	UNESP,	2010.	
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Werneck	 Sodré15	e	 a	 Sérgio	 Buarque	 de	 Holanda16.	 Em	 textos	 mais	 específicos,	 os	 veteranos	

surgem	dentro	de	discussões	a	respeito	da	escravidão,	do	recrutamento	militar	e	da	formação	da	

cidadania	 brasileira	 –	 ou,	 simples	 e	 evidentemente,	 dentro	da	história	 da	Guerra	do	Paraguai.	

Quanto	a	isso,	ressaltem-se	as	contribuições	de	André	Amaral	Toral17,	de	Francisco	Doratioto18,	

de	Hendrik	Kraay19,	de	Jorge	Prata	de	Sousa20,	de	Peter	Beattie21	e	de	Ricardo	Salles22.	Em	ambos	

os	casos	–	nas	obras	gerais	e	específicas	-,	os	veteranos	como	tema	esgotam-se	com	o	término	da	

Guerra	do	Paraguai,	restando	pouco	lugar	para	a	experiência	do	retorno.		

Mais	 recentemente,	 algumas	 pesquisas	 abordaram	 a	 veterania,	 analisando-a	 em	

particularidades	militares,	políticas	e	culturais,	ou,	ainda,	valendo-se	da	micro-história.	Os	textos	

de	 Ana	 Beatriz	 Ramos	 de	 Souza23,	 de	 Everaldo	 Pereira	 Frade24,	 de	 Marcelo	 Augusto	 Moraes	

Gomes25	e	de	Marcelo	Santos	Rodrigues26,	assim	como	a	obra	organizada	por	Fernando	Da	Silva	

Rodrigues	 e	 por	 Fernando	 Velôzo	 Gomes	 Pedrosa27,	 são	 emblemáticos	 nesse	 sentido.	 Embora	

essas	abordagens	joguem	valiosa	luz	sobre	a	experiência	dos	combatentes,	permanece	sensação	

de	 alguma	 incompletude.	 E	 somente	 poderia	 ser	 assim,	 tendo	 em	 vista	 que	 o	 escopo	 desses	

textos	não	é	lidar	com	a	veterania	em	suas	múltiplas	formas.		

																																																																																																																																																																													
14	CARVALHO,	José	Murilo.	A	construção	da	ordem:	a	elite	política	imperial.	Teatro	de	sombras:	a	política	imperial.	Rio	
de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2011.	E	______________________.	Forças	Armadas	e	política	no	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Jorge	
Zahar,	2006.	
15	SODRÉ,	Nelson	Werneck.	História	militar	do	Brasil.	São	Paulo:	Expressão	Popular,	2010.	
16	BUARQUE	DE	HOLANDA,	Sérgio.	O	Brasil	monárquico,	v.	5:	 reações	e	 transações.	Rio	de	 Janeiro:	Bertrand	Brasil,	
2004;	 _____________________________.	 O	 Brasil	 monárquico,	 v.	 6:	 declínio	 e	 queda	 do	 Império.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Bertrand	
Brasil,	2004;	e	_____________________________.	O	Brasil	monárquico,	v.	7:	Do	Império	à	república.	Rio	de	Janeiro:	Bertrand	
Brasil,	2004.	
17	TORAL,	André	Amaral.	A	participação	dos	negros	escravos	na	Guerra	do	Paraguai.	Estudos	avançados,	São	Paulo,	
vol.	9,	no.	24,	Maio/Agosto,	1995.	
18	DORATIOTO,	 Francisco.	Maldita	 guerra:	 nova	 história	 da	 Guerra	 do	 Paraguai.	 São	 Paulo:	 Companhia	 das	 Letras,	
2002.	
19	KRAAY,	 Hendrik,	 WHIGHAM,	 Thomas	 (orgs.).	 I	 die	 with	 my	 country:	 perspectives	 on	 the	 Paraguayan	 War.	
Nebraska:	 University	 of	 Nebraska	 Press,	 2005;	 KRAAY,	 Hendrik.	 Escravidão,	 cidadania	 e	 recrutamento	 militar	 na	
Guerra	do	Paraguai.	Estudos	Afro-Asiáticos,	Rio	de	Janeiro,	no.	33,	Setembro	de	1998,	pp.	117-151;	e	CASTRO,	Celso,	
IZECKSOHN,	Vitor	e	______________.	Nova	história	militar	brasileira.	Rio	de	Janeiro:	Editora	FGV,	2004.	
20	SOUSA,	 Jorge	Prata.	 	Escravidão	ou	morte:	os	escravos	brasileiros	na	Guerra	do	Paraguai.	Rio	de	 Janeiro:	Editora	
Mauad,	1996.	
21	BEATTIE,	 Peter.	 The	 Tribute	 of	 Blood.	 Army,	 Honour,	 Race,	 and	 Nation	 in	 Brazil,	 1864-1945.	 London:	 Duke	
University	Press,	2001.	
22	SALLES,	Ricardo.	Guerra	 do	Paraguai:	 escravidão	 e	 cidadania	 na	 formação	do	Exército.	 São	Paulo:	 Editora	Paz	&	
Terra,	1990;	________________.	A	Guerra	do	Paraguai,	a	“questão	servil”	e	a	questão	nacional	no	Brasil	(1866-1871).	In:	
PAMPLONA,	Marco	e	STUVEN,	Ana	Maria	(orgs.).	Estado	e	Nação	no	Brasil	e	no	Chile	ao	longo	do	século	XIX.	Rio	de	
Janeiro:	 Garamond	Universitária,	 2010;	 e	 ________________.	 Guerra	 do	 Paraguai:	memórias	&	 imagens.	 Rio	 de	 Janeiro:	
Edições	Biblioteca	Nacional,	2003.	
23	SOUZA,	Ana	Beatriz	Ramos.	Dissertação	de	mestrado.	Povo,	pátria,	 Imperador:	os	Voluntários	da	Pátria	no	Rio	de	
Janeiro	(1865-1875).	Rio	de	Janeiro:	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro,	2015.	
24	FRADE,	 Everaldo	 Pereira.	 Dissertação	 de	 mestrado.	 Ex-combatente	 da	 Guerra	 do	 Paraguai	 nas	 ruas	 do	 Rio	 de	
Janeiro:	discursos	e	práticas	em	torno	de	um	Exército	vencedor	(1870-1874).	Rio	de	Janeiro:	Universidade	do	Estado	
do	Rio	de	Janeiro,	2006.	
25	GOMES,	Marcelo	Augusto	Moraes.	Tese	de	doutorado.	A	espuma	das	províncias:	um	estudo	sobre	os	 inválidos	da	
pátria	e	o	Asilo	dos	Inválidos	da	Pátria	na	Corte	(1864-1930).	São	Paulo:	Universidade	de	São	Paulo,	2006.	
26	RODRIGUES,	Marcelo	Santos.	Tese	de	doutorado.	Guerra	do	Paraguai:	caminhos	da	memória	entre	comemoração	e	
esquecimento.	São	Paulo:	Universidade	de	São	Paulo,	2009.	
27	RODRIGUES,	Fernando	Da	Silva	e	PEDROSA,	Fernando	Velôzo	Gomes	(orgs.).	Uma	tragédia	americana:	a	Guerra	do	
Paraguai	sob	novos	olhares.	Curitiba:	Editora	Prismas,	2015.	
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	 O	que	poderia	ser	satisfação,	pelo	menos	para	os	espíritos	ávidos	por	temas	pouco	ou	não	

trilhados,	revelou-se	mais	como	angústia.	O	recurso,	em	primeiro	lugar,	foi	percorrer	a	literatura	

sobre	 a	 história	 social	 nos	 últimos	 anos	 do	 Império	 e	 as	 trajetórias	 biográficas	 dos	 principais	

personagens	da	Guerra	do	Paraguai.	Maria	Clementina	Pereira	Cunha28,	Eduardo	Silva29,	Gilberto	

Freyre30	e	Sidney	Chalhoub31	são	autores	que	 fazem	emergir	do	esquecimento	os	veteranos	do	

Prata,	apesar	de	não	tê-los	como	objeto	de	análise.	Alberto	Rangel,	com	sua	biografia	do	Conde	

d’Eu32;	 Francisco	 Doratioto,	 com	 a	 do	 general	 Osório33;	 Renato	 Lemos,	 com	 a	 de	 Benjamin	

Constant34;	Roberto	Magalhães	Júnior,	com	a	de	Deodoro	da	Fonseca35;	e	Roderick	Barman,	com	

a	 de	 Dom	 Pedro	 II36	trazem	 à	 tona,	 entre	 os	 traços	 dos	 personagens	 biografados,	 alguns	

episódios	que	dizem	respeito	à	veterania.	Em	segundo	lugar,	como	não	poderia	deixar	de	ser,	o	

recurso	foi	lançar	mão	de	luvas	de	plástico	–	e	lançar	também	o	nariz	–,	à	procura	dos	veteranos	

nos	arquivos	do	Brasil	e	dos	países	platinos.	

	 Numa	 escalada	 de	 repetidas	 frustrações,	 os	 primeiros	 meses	 nos	 arquivos	 não	 deram	

rastro	qualquer	dos	veteranos.	Não	havia,	 como	era	de	 se	esperar,	 códice,	pasta,	 lata	ou	maço	

algum	com	eventual	rótulo	veteranos	da	Guerra	do	Paraguai.	A	história	dos	ex-combatentes	está	

nas	entrelinhas,	e	entre	os	papéis	de	caixas	a	princípio	pouco	suspeitas,	como	as	do	Ministério	

da	Justiça,	da	Casa	Imperial,	do	Conselho	de	Estado,	da	Guarda	Nacional,	entre	outras	seções	que	

desafiam	 a	 imaginação	 do	 historiador.	 A	 saída	 foi	 trafegar	 por	 ampla	 variedade	 de	 fontes,	

dispersas	 geográfica	 e	 tematicamente.	 Os	 relatórios	 do	 Exército	 e	 da	Marinha,	 assim	 como	 os	

provinciais,	foram	relevantes	para	traçar	o	volume	dos	egressos	do	Paraguai	e	as	dificuldades	de	

recrutamento.	 Mas	 deixaram	 lacunas	 e	 controvérsias;	 afinal,	 são	 documentos	 oficiais.	 Essas	

suspeitas	e	esses	buracos	 foram	contornados	com	a	correspondência	da	oficialidade	brasileira	

no	 Prata	 e	 com	 os	 (poucos)	 diários	 de	 combatentes	 encontrados.	 Chegou-se,	 dessa	 forma,	 às	

razões	do	alistamento,	o	que,	por	sua	vez,	abriu	passagem	para	perfilar	a	composição	social	dos	

combatentes.		

	 O	retorno	da	tropa	foi	amplamente	divulgado	na	imprensa.	Surgiram	dali	–	e	também	da	

documentação	 sobre	 os	 hospícios,	 os	 asilos,	 a	 polícia,	 os	 cortiços,	 as	 casas	 de	 detenção	 e	 de	

correção,	 por	 exemplo	 –	 os	 lugares	 materiais	 e	 simbólicos	 do	 regresso,	 e	 a	 difícil	 reinserção	
																																																								
28	CUNHA,	Maria	Clementina	Pereira.	Ecos	da	 folia:	uma	história	 social	do	Carnaval	 carioca	entre	1880	e	1920.	São	
Paulo:	Companhia	das	Letras,	2001.	
29	SILVA,	Eduardo.	Dom	Obá	d’África,	o	príncipe	do	povo:	vida,	tempo	e	pensamento	de	um	homem	livre	de	cor.	São	
Paulo:	Companhia	das	Letras,	1997.	
30	FREYRE,	 Gilberto.	 Sobrados	 e	 mucambos:	 decadência	 do	 patriarcado	 e	 desenvolvimento	 do	 urbano.	 São	 Paulo:	
Global,	2003.	
31	CHALHOUB,	 Sidney.	 Visões	 de	 liberdade:	 uma	 história	 das	 últimas	 décadas	 da	 escravidão	 na	 Corte.	 São	 Paulo:	
Companhia	das	Letras,	1990.	
32	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935.		
33	DORATIOTO,	Francisco.	General	Osório:	a	espada	liberal	do	Império.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	2008.	
34	LEMOS,	Renato.	Benjamin	Constant.	Vida	e	história.	Rio	de	Janeiro:	Topbooks,	1999.	
35	MAGALHÃES	 JÚNIOR,	Roberto.	Deodoro:	a	espada	contra	o	 Império.	Rio	de	 Janeiro:	Companhia	Editora	Nacional,	
1957.	
36	BARMAN,	Roderick.	Imperador	cidadão.	São	Paulo:	Editora	UNESP,	2012.	
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social,	esta	espelhada	nos	salários	dos	veteranos	e	nos	preços	dos	bens	básicos.	Assumidamente	

partidários,	 os	 jornais	 dos	 finais	 do	 Oitocentos	 são	 fontes	 que	 pedem	 o	 cuidado	 de	 quem	

caminha	sobre	ovos.	Com	exageros	de	um	lado	e	eufemismos	de	outro,	os	veteranos	assumiram	

lugar	 de	 destaque	 na	 imprensa	 ainda	 nos	 últimos	meses	 de	 combate.	 O	 confronto	 de	 versões	

constituiu	nesse	sentido	apenas	um	dos	remédios	à	controvérsia	da	época.	Tão	essencial,	se	não	

mais,	 foi	 recorrer	à	correspondência	pessoal	dos	membros	do	gabinete	e	da	Casa	 Imperial	ora	

entre	eles,	ora	com	 lideranças	civis	e	militares.	Ou,	além	do	mais,	entre	as	principais	vozes	da	

caserna.	Fazendo-se	assim,	a	partidarização	política	da	tropa	ganhou	toda	sua	expressão.		

	 As	 próximas	 palavras	 são,	 no	 fundo,	 uma	 espécie	 de	 entrada	 em	 matéria	 para	

compreender	como	se	viveram	os	últimos	vinte	anos	do	Império	e,	notadamente,	para	entender	

porque	Dom	Pedro	II	perdeu	a	Coroa.	O	personagem	principal	será	o	veterano,	mas	não	por	isso	

se	deixará	de	examinar	a	política	na	Corte	e	nas	ruas,	a	economia	nos	ministérios	e	nas	mesas	de	

jantar,	e	a	sociedade	também,	com	suas	lutas	de	classe.	O	que	segue,	portanto,	é	a	antessala	da	

crise	 que	 estourou	 na	 década	 de	 1870	 e	 que	 se	 aprofundou	 na	 de	 1880.	 Não	 por	 acaso,	 e	 há	

relativo	consenso	historiográfico	a	esse	respeito,	o	declínio	do	Império	começou,	precisamente,	

com	o	fim	da	Guerra	do	Paraguai.		

	 	

	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Capítulo	I	-	Os	números,	as	promessas	e	as	recompensas		

	
Figura	2:	Medalha	comemorativa	da	participação	na	Guerra	do	Paraguai	

Fonte:	AN	–	cód.	665,	vol.	1.	Decreto	n.	4560,	de	6	de	agosto	de	1870	
	
	

Fale-me,	Musa,	do	homem	astuto	que	tanto	
vagueou,	 depois	 que	 de	 Troia	 destruiu	 a	
cidadela	 sagrada,	 muitos	 foram	 os	 povos,	
cujas	 cidades	 observou,	 cujos	 espíritos	
conheceu;	 e	 foram	 muitos	 no	 mar	 os	
sofrimentos	 por	 que	 passou	 para	 salvar	 a	
vida,	 para	 conseguir	 o	 retorno	 dos	
companheiros	 a	 suas	 casas.	 Mas	 a	 eles,	
embora	o	quisesse,	não	logrou	salvar.	Não,	
pereceram	 devido	 a	 sua	 loucura,	
insensatos,	que	devoraram	o	gado	sagrado	
de	 Hipérion,	 o	 Sol	 –	 e	 assim	 lhes	 negou	 o	
deus	 o	 dia	 do	 retorno.	 Destas	 coisas	 fala-
nos	agora,	ó	deusa,	filha	de	Zeus.	

	
Homero,	Odisseia,	Canto	

	

O	 retorno	 da	 Guerra	 do	 Paraguai	 teve	muito	 de	 uma	 odisseia.	 Os	 longos	 anos	 no	 Prata	

chegaram	ao	fim,	e	a	ansiedade	falou	alto.	Os	Voluntários	da	Pátria,	agora	veteranos	de	guerra,	

encontraram-se	 em	 condições	 de	 reivindicar	 as	 promessas	 feitas	 pelo	 governo	 quando	 se	

deflagrou	o	conflito.	Havia-se	prometido	aos	combatentes	uma	rápida	paz,	gratificações	salariais,	

pensões,	 preferência	 em	 empregos	 públicos	 e	 prazos	 de	 terra.	 Não	 parece	 difícil	 pensar	 nas	

esperançosas	 conversas	 que	 deram	 tom	 alegre	 às	 embarcações	 egressas	 do	 Paraguai.	 Quem	
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sabe,	 o	 quitandeiro	 fluminense	 poderia	 alugar	 uma	 casa	 melhor	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 graças	 ao	

acúmulo	do	soldo	militar.	O	liberto	de	guerra	poderia	cogitar	a	alforria	de	um	parente	e	com	ele	

instalar-se	nas	terras	prometidas.	O	Voluntário	promovido,	ainda,	estaria	em	medida	de	pensar	

numa	 carreira	 nas	 armas	 após	 anos	 de	 experiência	 em	 combate.	 As	 promessas	 feitas	 pelo	

governo	quando	do	recrutamento	eram	pauta	do	dia	na	hora	do	regresso.		

É	para	 essas	promessas	que	 este	 capítulo	 se	 volta.	De	 entrada,	 as	 expectativas	quanto	 à	

concretização	das	 recompensas	de	 guerra	não	davam	bons	 augúrios.	A	 garantia	de	um	rápido	

retorno	 ao	 Brasil	 tornou-se	 letra	morta	 para	 aqueles	 que	 se	 juntaram	 às	 Forças	 Armadas	 no	

início	da	guerra,	em	dezembro	de	1864,	e	somente	deixaram	os	regimentos	em	março	de	1870,	

quando	foi	capturado	e	assassinado	o	Presidente	do	Paraguai,	Solano	López.	Os	que	rumaram	ao	

Prata	 no	 decurso	 do	 conflito	 tampouco	 foram	 surpreendidos	 por	 uma	 repentina	 vitória:	

equivocou-se	quem	tivesse	esperado	que	os	três	anos	de	engajamento	obrigatório	chegariam	a	

termo	 antes	 da	 hora.	 Quanto	 às	 duas	 outras	 grandes	 promessas,	 o	 pão	 e	 a	 terra,	 elas	 foram	

objeto	de	mobilização	no	pós-guerra.		

	 Haveria	 artificialidade	 em	 concluir	 que	 as	 frustrações	 do	 regresso	 se	 fundaram	

unicamente	 nas	 promessas	 de	 guerra.	 É	 verdade	 que	 expectativas	 não	 satisfeitas	 tenderam	 a	

multiplicar	frustrações,	mas	ocorre	que	boa	parte	das	promessas	feitas	pelo	governo	em	janeiro	

de	1865	 foram	cumpridas.	O	 tamanho	das	 frustrações,	nesse	sentido,	não	 foi	medido	por	uma	

subtração	 entre	 o	 que	 se	 prometeu	 e	 o	 que	 se	 recompensou.	 Os	 cinco	 anos	 e	 quatro	 meses	

passados	em	combate	haviam	transformado	os	soldados	brasileiros,	tanto	quanto	havia	mudado	

o	Império.		

Da	 micro	 à	 macro	 escala,	 essas	 transformações	 foram	 razão	 de	 insegurança	 para	 os	

veteranos:	o	ex-combatente	voltaria	a	seu	emprego	e	à	fidelidade	de	sua	mulher?	Os	preços	de	

moradia	 na	 capital	 e	 nas	 demais	 províncias	 seriam	 os	mesmos	 do	 pré-guerra?	 A	mudança	 de	

partido	 político	 na	 presidência	 do	 Conselho	 de	Ministros	 afetaria	 o	 retorno	 dos	 veteranos?	 A	

análise	dessas	transformações	permite	melhor	avaliar	o	tamanho	das	frustrações	do	pós-guerra.	

Nelas	está	a	dimensão	homérica	da	odisseia	dos	veteranos.	De	Troia	a	Ítaca,	ou	de	Assunção	ao	

Rio	de	Janeiro,	o	Ulisses	do	Prata	teria	de	reencontrar-se,	mudado.	Por	ora,	voltemo-nos	para	a	

análise	crua	das	expectativas	oriundas	na	letra	do	decreto	de	janeiro	de	1865	e,	em	seguida,	para	

a	concessão	das	promessas	nele	contidas.	
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1. Expectativas	na	letra	da	lei	
	

O	Ministério	dos	Negócios	da	Guerra	registrou,	de	fevereiro	a	junho	de	1870,	o	regresso	de	

18.392	 combatentes	 (ver	Quadro	1,	 p.	 22).	Os	números	 são	 significativamente	baixos,	 a	 julgar	

pelo	 número	 oficial	 do	 contingente	 brasileiro	 deslocado	 para	 o	 conflito.	 Somados	 os	 83.491	

praças	 e	 oficiais	 do	 Exército	 que	 teriam	 combatido	 no	 Paraguai	 entre	 dezembro	 de	 1864	 e	

agosto	de	1869	aos	1.023	recrutados	posteriormente	para	a	guerra,	conclui-se	que	pouco	mais	

de	20%	das	 tropas	 teriam	retornado	entre	 fevereiro	e	 junho	de	1870.	A	 considerar	 as	23.917	

mortes	registradas	pelo	Exército,	algo	em	torno	de	28%	do	contingente	total,	agregando-as	aos	

18.392	retornados	no	primeiro	semestre	de	1870	e	descontando-se	os	3.722	que	permaneceram	

no	Paraguai,	tem-se	que	em	torno	de	45%	das	tropas	regressaram	ao	Brasil	antes	do	término	do	

conflito1.	A	improbabilidade	dessa	equação	decorre	de	dois	fatores.		

Em	 primeiro	 lugar,	 o	 número	 de	 mortes	 oficialmente	 apresentado	 em	 1870	 não	 se	

coaduna	 com	 aquele	 registrado	 durante	 a	 campanha.	 Em	 junho	 de	 1868,	 o	 senador	 Teófilo	

Ottoni	recordou	que	o	Império	vira	desaparecer	35.000	homens	no	Paraguai,	e	outros	15.000	no	

Mato	Grosso2.	Dizia,	ainda,	que	poucos	soldados	tinham	recebido	permissão	para	retornar	à	casa	

e	 que	 os	 índices	 de	 deserção	 não	 eram	 alarmantes.	 Concluiu,	 portanto,	 que	 a	 grande	maioria	

falecera	em	combate	ou	vítima	de	doenças,	embora	esta	razão	pareceu-lhe	mais	provável	do	que	

aquela.	

Um	 ano	 antes,	 em	 1867,	 João	 Lustosa	 da	 Cunha	 Paranaguá,	 então	 na	 pasta	 da	 Guerra,	

comunicara	 a	 Caxias	 a	 absoluta	 falta	 de	 dados	 na	 Secretaria	 de	 Guerra	 a	 respeito	 do	 serviço	

sanitário.	Dizia	que	eram	desencontradas	as	informações	oficiais	no	que	concernia	ao	número	de	

praças	 falecidos;	enquanto	o	quartel-general	do	Brasil	no	Paraguai	registrava	a	soma	de	8.000	

falecidos	 desde	 o	 começo	 da	 guerra,	 o	 cirurgião-mor	 do	 Exército	 anotou	 18.0000	mortes	 nos	

hospitais.	 Paranaguá	 arrematou	 seu	 despacho	 exigindo	 ao	 comandante	 brasileiro	maior	 rigor	

estatístico,	o	que	nunca	ocorreu	–	pelo	menos	no	que	concerniu	ao	Exército,	já	que	os	relatórios	

dos	 Negócios	 da	 Guerra	 não	 apresentam	 senão	 dados	 contraditórias	 a	 respeito	 das	 perdas	

imperiais3.	Em	cifras	não	oficiais,	o	general	Dionísio	Cerqueira4	estipulou	em	100.000	o	número	

de	mortes	brasileiras	na	Guerra	do	Paraguai,	o	Visconde	de	Ouro	Preto	arguiu	a	cifra	de	50.0005	

e	o	general	Tasso	Fragoso	concluiu	com	33.0006	

																																																								
1	Os	 dados	 foram	 extraídos	 de:	 Relatório	 dos	 Negócios	 da	 Guerra	 de	 1870	 a	 1872.	 Disponível	 em:	 http://www-
apps.crl.edu/brazil.	Acesso	em:	17	de	janeiro	de	2014.	
2 	Anais	 do	 Senado	 Federal,	 13	 de	 junho	 de	 1868.	 Brasília:	 Senado	 Federal.	 Disponível	 em:	
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais>.	Acesso	em:	17	de	janeiro	de	2014.	
3	AN	–	Caixa	805,	OP,	coleção	Caxias,	comunicado	de	Paranaguá	para	Caxias,	s/l,	31/08/1867.	
4	CERQUEIRA,	Dionísio.	Reminiscências	da	campanha	do	Paraguai.	Tours:	Imprimerie	E.	Arrault	e	cie.,	1910,	p.	351.	
5	Visconde	de	Ouro	Preto.	A	marinha	d’outrora	(subsídios	para	a	história).	Rio	de	Janeiro:	Domingos	Magalhães,	1894,	
p.	140.	
6	TASSO	 FRAGOSO,	 Augusto.	 História	 da	guerra	 entre	 a	Tríplice	Aliança	 e	 o	Paraguai.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Imprensa	 do	
estado-maior	do	exército,	1935,	vol.	V,	p.	252.	
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7	A	Guarda	Nacional	foi	incluída	nas	armas	do	Exército.	

Quadro	1:	Tropas	retornadas	ao	Brasil,	por	arma	e	destino,	entre	12	de	fevereiro	e	20	de	junho	de	1870	

Armas7	 Corpos	
Províncias	às	

quais	
pertencem	

Províncias	
para	onde	
seguiram	

Hierarquia	militar	 Vapores	que	
conduziram	os	

corpos	Oficiais	 Praças	 Soma	

Infantaria	

1o	Batalhão	 	 Rio	de	
Janeiro	 38	 501	 539	 São	José	

2o	Batalhão	 	 “”	 30	 398	 428	 Presidente	
9o	Batalhão	 	 “”	 23	 398	 421	 Bonifácio	

11o	Batalhão	 	 “”	 23	 357	 380	 Werneck	

14o	Batalhão	 	 “”	 29	 547	 576	 “”	

22o	Batalhão	 	 “”	 29	 238	 267	 “”	

Soma	
parcial	 	 Rio	de	

Janeiro	 172	 2.439	 2.611	 	

3o	Batalhão	 	 Rio	Grande	
do	Sul	 31	 418	 449	 Alice	

4o	Batalhão	 	 “”	 15	 350	 365	 Galgo	
6o	Batalhão	 	 “”	 19	 354	 373	 “”	

12o	Batalhão	 	 “”	 19	 507	 526	 Alice	e	
Guaycurá	

13o	Batalhão	 	 “”	 22	 389	 411	 Presidente	

Soma	
parcial	 	 Rio	Grande	

do	Sul	 106	 2.018	 2.124	 	

Cavalaria	

4o	Corpo	 	 Rio	Grande	
do	Sul	 24	 50	 74	 “”	

5o	Corpo	 	 “”	 19	 42	 61	 “”	

8o	Corpo	 	 “”	 8	 220	 228	 Alice	

Soma	
parcial	 	 Rio	Grande	

do	Sul	 51	 312	 363	 	

Artilharia	

1o	Batalhão	 	 Rio	de	
Janeiro	 25	 393	 418	 Vassimon	

3O	Batalhão	 	 “”	 24	 359	 383	 Galgo	
Soma	
parcial	 	 Rio	de	

Janeiro	 49	 752	 801	 	

1o	
Regimento	 	 Rio	Grande	

do	Sul	 20	 614	 634	 Alice	e	
Guaycurá	

Soma	
parcial	 	 Rio	Grande	

do	Sul	 20	 614	 634	 	

Avulsos	 Sem	
designação	 	

Rio	de	
Janeiro	e	Rio	
Grande	do	

Sul	

360	 341	 701	 s/d	

	
Voluntários	
da	Pátria	

40o,	41o,	46o	
e	54o	

Batalhões	
Bahia	 Rio	de	

Janeiro	
	

145	 1.487	 1.632	 Emely,	Villeta	
e	Werneck	

26o	Batalhão	 Ceará	 “”	 45	 437	 482	 Leopoldina	
23o,	27o	e	
31o	

Batalhões	
Corte	 “”	 178	 2.026	 2.204	

Galgo,		São	
José,	M.	Dias	e	

Isabel	
36o	Batalhão	 Maranhão	 “”	 46	 482	 528	 Werneck	
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Fonte:	AHEx	-	Relatório	do	Ministério	dos	Negócios	da	Guerra	de	1872.	

	
Em	 segundo	 lugar,	 estima-se	 improvável	 que	 algo	 em	 torno	 de	 45%	das	 tropas	 tenham	

voltado	 ao	 Brasil	 antes	 do	 término	 da	 guerra,	 porque	 os	 alistamentos	 eram	 realizados	 com	

duração	 de	 três	 anos,	 renováveis	 caso	 o	 combatente	 assim	 o	 desejasse.	 Visto	 que	 o	 ápice	 do	

recrutamento	ocorreu	entre	os	anos	de	1866	e	1867	(ver	Quadro	2,	p.	24),	tendo	alcançado	seu	

maior	número,	o	de	32.702	recrutas,	em	junho	de	18668,	resulta	pouco	crível	que	quase	metade	

das	 tropas	 tenha	 retornado	 antes	 de	 1869.	 Admite-se,	 portanto,	 que	 a	 maior	 parcela	 de	

combatentes	 tenha	regressado	entre	 junho	de	1869	e	a	primeira	metade	de	1870,	 importando	

agora	avaliar,	com	mais	vagar,	o	número	de	veteranos	retornados	ao	Brasil.		

Em	agosto	de	1870,	por	ordem	do	Barão	de	Muritiba,	então	ministro	da	Guerra,	o	Exército	

cunhou	 50.000	 medalhas,	 para	 revestirem,	 por	 obrigação	 de	 decreto9,	 o	 peito	 esquerdo	 de	

oficiais	 generais	 e	 superiores,	 capitães,	 subalternos,	 praças	 de	 pré,	 Voluntários	 da	 Pátria,	

guardas	nacionais,	corpos	de	polícia	e	empregados	civis	que	tivessem	participado	do	conflito	no	

Prata.	As	medalhas,	cuja	matéria	era	o	bronze	dos	canhões	paraguaios	capturados	em	campanha,	

eram	 acompanhadas	 de	 uma	 fita,	 representando	 as	 cores	 da	 aliança:	 amarelo,	 azul,	 branco	 e	

verde.	De	ouro	para	superiores,	de	prata	para	subalternos	e	de	bronze	para	praças,	o	passador	

que	prendia	a	fita	trazia	inscrito	o	número	de	anos	em	que	o	veterano	esteve	em	combate.	

	

																																																								
8	Relatório	dos	Negócios	da	Guerra	de	1867.	Disponível	em:	http://www-apps.crl.edu/brazil.	Acesso	em:	17	de	janeiro	
de	2014.	
9	Ver	 decreto	 n.	 4560,	 de	 6	 de	 agosto	 de	 1870.	 Acessível	 em:	 Coleção	 de	 leis	 do	 Império.	 Brasília:	 Câmara	 de	
Deputados.	Disponível	em:	<http://www2.camara.leg.br	>.	Acesso	em:	17	de	janeiro	de	2014.	

17o	Batalhão	 Minas	Gerais	 “”	 34	 460	 494	 Vassimon	
30o,	42o	e	
53o	

Batalhões	
Pernambuco	 “”	 118	 1

264	 1.382	 Cuiabá,	Isabel	
e	São	José	

33o,	44o	e	
50o	

Batalhões	
Rio	de	Janeiro	 “”	 137	 	

1722	 1.859	

Bonifácio,	
Isabel,	

Presidente	e	
Vassimon	

35o	Batalhão	 São	Paulo	 “”	 43	 491	 534	 Alice	

37o	Batalhão	 Sergipe	 “”	 50	 463	 513	 Werneck	

Soma	
parcial	 	 Rio	de	

Janeiro	 796	 8.832	 9.628	 	

39o	Batalhão	 Rio	Grande	do	
Sul	

Rio	Grande	
do	Sul	 46	 414	 460	 Cuiabá	

Soma	
parcial	 	 Rio	Grande	

do	Sul	 46	 9.246	 460	 	

Soma	total	 	 	

Rio	de	
Janeiro	e	
Rio	Grande	
do	Sul	

1.620	 16.772	 18.392	 	
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Quadro	2:	Contingente	anual	não	cumulativo	do	Exército,	1864-1870	

	

	

Fonte:	AHEx	-	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	de	1865,	de	1866,	1867,	1868,	1869	e	1870 

	
Era	uma	recompensa	do	regresso.	Antes	disso,	no	entanto,	as	medalhas	davam	clara	indicação	de	

que	 o	 número	 de	 18.392	 egressos	 registrados	 pela	 Secretaria	 do	 Exército	 estavam	 aquém	 da	

realidade.		

O	general	Paulo	de	Queiroz	Duarte	percorreu	os	números	da	guerra,	batalha	por	batalha,	e	

concluiu	que	pouco	mais	de	120.000	brasileiros	lutaram	no	Paraguai12,	número	que	resulta	mais	

provável	que	o	oficial,	 considerando-se	as	50.000	medalhas	 constituídas	para	os	veteranos	do	

Exército.	 Esses	 dados,	 no	 entanto,	 omitem	 os	 registros	 da	Marinha.	 Pelos	 números	 oficiais,	 a	

força	 naval	 do	 Império	 em	 operações	 no	 Paraguai	 teria	 beirado	 10.000	 oficiais	 e	 praças13,	

tomando-se	 em	 conta	 os	 recrutamentos,	 as	mortes,	 as	 deserções	 e	 as	 reformas,	 apresentadas	
																																																								
10	Compreendem-se	nos	Corpos	Especiais:	o	Estado-Maior	General,	o	Corpo	de	Engenheiros,	os	Estados-Maiores	de	1a	e	
de	2a	classe,	a	Repartição	Eclesiástica	e	o	Corpo	de	Saúde.	
11	Compreendem-se	nos	Agregados:	o	Estado-Maior	de	1a	classe	agregado,	a	Arma	de	Artilharia	agregada,	os	praças	de	
pré	agregados	e	os	alferes-alunos	do	Exército.	
12	QUEIROZ	DUARTE,	Paulo.	Os	Voluntários	da	Pátria	na	Guerra	do	Paraguai.	Rio	de	 Janeiro:	Biblioteca	do	exército,	
1981,	vol.	I,	p.	217.	
13	AM	–	Relatório	dos	Negócios	da	Marinha	de	1869	e	de	1870.	

Ano	 Classe	 Corpos	
Especiais10	 Artilharia	 Cavalaria	 Infantaria	 Voluntários	

da	Pátria	 Agregados11	
Guarda	
Nacional	
destacada	

Soma	
total	

1864-
1865	

Oficiais	 539	 220	 239	 813	 196	 16	 186	 2.158	

Praças	 31	 3.156	 1.864	 10.352	 3.946	 378	 14.619	 33.531	

1866	
Oficiais	 478	 216	 267	 814	

20.860	
s/d	 1.463	 3.691	

Praças	 163	 4.106	 3.964	 15.836	 s/d	 10.839	 37.386	

1867	
Oficiais	 117	 149	 601	 1.266	 s/d	 s/d	 1.726	 3.859	

Praças	 554	 1.672	 6.135	 29.042	 s/d	 s/d	 10.693	 48.096	

1868	
Oficiais	 478	 216	 267	 814	 s/d	 s/d	 s/d	 1.775	

Praças	 163	 4.106	 3.964	 15.836	 s/d	 s/d	 s/d	 24.069	

1869	

	
Oficiais	

	
358	 s/d	 s/d	 s/d	 s/d	 78	 6.458	 6.894	

Praças	 s/d	 s/d	 s/d	 s/d	 s/d	 s/d	 s/d	 s/d	

1870	
Oficiais	 478	 216	 s/d	 270	 809	 s/d	 s/d	 1.773	

Praças	 163	 s/d	 4.106	 3.882	 15.694	 s/d	 s/d	 23.845	
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pela	Marinha	de	forma	mais	completa	do	que	o	fez	o	Exército	(ver	Quadro	3,	p.	26).	Admitindo-

se	 omissões	 e	 erros	 nos	 cálculos	 da	 Marinha,	 assim	 como	 taxas	 de	 mortalidade	

consideravelmente	menores	do	que	no	Exército,	chega-se	a	um	total	de	quase	60.000	veteranos	

retornados	ao	Brasil,	 o	que	não	parece	desajustado	das	 teses	de	Tasso	Fragoso14	e	de	Queiroz	

Duarte	quanto	ao	total	de	combatentes:	somado	os	contingentes	da	Marinha	e	do	Exército,	entre	

130.000	e	140.000	brasileiros	teriam	participado	na	guerra	entre	1864	e	1870.		

Não	se	esperava,	em	dezembro	de	1864,	que	o	número	de	veteranos	alcançasse	tamanha	

proporção.	Pensava-se	que	a	guerra	seria	rápida.	De	Montevidéu,	José	Maria	da	Silva	Paranhos,	à	

época	 em	 missão	 diplomática	 no	 Uruguai,	 assinalava	 a	 Caxias	 que	 a	 Guerra	 do	 Paraguai	 era	

popular	e	que	seria	brilhante,	 se	dirigida	com	perícia	e	 rapidez15.	Era	quase	o	entusiasmo	que	

pouco	depois	tomou	conta	do	Presidente	argentino	Bartolomé	Mitre.	Em	março	de	1865,	quando	

a	 notícia	 da	 ocupação	 de	 Corrientes	 pelas	 forças	 de	 López	 chegou	 a	 Buenos	 Aires,	 Mitre	

conjeturou,	 a	 modo	 de	 Paranhos,	 uma	 guerra	 relâmpago:	 em	 três	 dias	 nos	 quarteis,	 em	 três	

semanas	no	campo	de	batalha	e	em	três	meses	em	Assunção16.	 Conhecia-se	pouco	o	Paraguai,	 no	

entanto.	Até	1844,	quando	Carlos	Antonio	López,	pai	de	Solano,	sucedeu	o	governo	isolacionista	

de	 José	 Gaspar	 de	 Francia,	 o	 Brasil	 não	 tinha	 missão	 diplomática	 em	 Assunção.	 A	 primeira,	

dirigida	por	Pimenta	Bueno,	teve	um	duplo	escopo,	que	permaneceu	a	tônica	das	relações	entre	

o	 Paraguai	 e	 o	 Império	 até	 a	 eclosão	 da	 guerra:	 por	 um	 lado,	 tratava-se	 de	 negociar	 a	

comunicação	 fluvial	 com	Mato	 Grosso	 e,	 por	 outro,	 de	 conter	 as	 pressões	 argentinas	 sobre	 o	

Paraguai	 que	visavam	 reconstituir,	 sob	o	 jugo	de	Buenos	Aires,	 o	 antigo	Vice-Reino	do	Rio	da	

Prata.	Pouco	se	sabia	do	território	paraguaio	e,	menos	ainda,	de	sua	força	militar.		

Plenipotenciários	 brasileiros	 em	 Assunção,	 especialmente	 após	 1862,	 quando	 Solano	

López	 chegou	ao	poder,	 eram	mantidos	 sob	vigília	paraguaia.	Desconfiava-se	dos	 funcionários	

locais	 lotados	nas	repartições	públicas	brasileiras.	Talvez	 fossem	espiões17,	 julgava-se	à	época.		

Viana	de	 Lima,	 nomeado	para	 a	missão	 imperial	 em	Assunção	 em	agosto	de	1864,	 alegava	 ao	

Ministério	 dos	Negócios	 Estrangeiros	 dificuldade	 em	obter	 informações	 a	 respeito	 da	 caserna	

paraguaia,	mas	vaticinou	uma	mobilização	de	não	mais	de	30.000	homens	no	Exército	e	de	onze	

vapores	na	Marinha.	Seria	uma	bravata,	continuava,	porque	não	haveria	risco	de	guerra18.	Afinal,	

os	vapores	não	eram	de	combate,	e	14.000	desses	soldados	eram	recrutas.	

	

	

																																																								
14	Tasso	Fragoso,	op.	cit..,	pp.	252.	
15	AN	–	Cod.	551,	vol.2.,	NP,	Diversos.	Carta	res.	de	Paranhos	para	Caxias,	Montevidéu,	28/02/1865.	
16	DE	MARCO,	Miguel	Ángel.	La	Guerra	del	Paraguay.	Buenos	Aires:	Emecé	Editores,	2007,	p.	37.	
17	AHI	 –238-3-1,	 Repartições	 consulares	 brasileiras	 –	 Assunção,	 Of.	 conf.	 e	 res.	 Viana	 de	 Lima	 para	 Dias	 Viera,	
Assunção,	19/9/1864.	
18	AHI	–	LBPOE,	201-1-10.	Of.	cons.	e	res.	Viana	de	Lima	para	João	Pedro	Dias	Vieira,	Assunção,	19/9/1864.	
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Quadro	3:	Contingente	anual	não	cumulativo	da	Marinha,	1865-1870,	incluídas	as	mortes,	as	deserções,	as	
baixas	e	as	reformas	

Ano	 Estado	
maior	

Estado	
menor	

Oficiais	de	
patente	

Praças	
de	Pré	 Totais	 Mortes	 Deserções	 Baixas	e	

reformas	

1865	 10	 7	 4	 2.706	 2.727	 144	 119	 37	

1866	 8	 7	 5	 3.082	 3.102	 231	 142	 127	

	
1867	
	

	
9	
	

	
5	
	

	
3	
	

	
3.324	
	

3.341	 427	
	

106	
	

	
72	
	

	
1868	

	

	
7	
	

	
5	
	

4	

	
	

3.435	
	
	

3.451	 240	 81	 147	

	
1869	

	

	
	
7	
	
	

	
	
4	
	
	

	
	
7	
	
	

	
	

3.151	
	
	

	
	

149	
	

43	
	
76	
	3.169	

	
1870	
	

	
6	
	

	
5	
	

	
s/d	
	

3.258	 s/d	 s/d	 s/d	 s/d	

	
Fonte:	AM	–	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Marinha		

de	1865,	de	1866,	de	1867,	de	1868,	de	1869	e	de	1870	
	

	

A	 organização	 militar	 era	 deficiente,	 a	 hierarquia,	 continuamente	 flexibilizada,	 e	 o	

armamento,	 obsoleto.	 Pouco	 depois,	 Viana	 de	 Lima	 reconfortou	 o	 almirante	 Tamandaré	 no	

mesmo	sentido:	uma	 tropa	de	10.000	soldados	 imperiais	 seria	 suficiente	para	derrotar	López,	

em	caso	de	conflito19.	As	notas	do	plenipotenciário	brasileiro,	não	obstante,	ressoaram	em	outra	

escala	na	presidência	do	gabinete	imperial,	sobretudo,	devido	àquelas	do	cônsul-geral,	lotado	em	

Assunção	 desde	 1853.	 Em	 abril	 de	 1864,	 Amaro	 José	 dos	 Santos	 Barbosa	 comunicou	 uma	

mobilização	 militar	 paraguaia	 de	 7.000	 homens.	 Em	 maio,	 de	 16.68020.	 Ou	 seja,	 do	 último	

informe	 de	 Santos	 Barbosa	 a	 respeito	 do	 Exército	 paraguaio	 até	 aquele	 de	 Viana	 de	 Lima,	 o	

contingente	bélico	paraguaio	tinha	quase	duplicado.	Em	caso	de	guerra,	contudo,	Solano	López	

não	poderia	ir	muito	além	dos	30.000	homens,	acreditava-se	no	Rio	de	Janeiro,	já	que,	conforme	

diagnosticava	Viana	de	Lima,	embora	o	Paraguai	tivesse	uma	população	de	não	mais	de	800.000	

																																																								
19	AHI	–	LBPOE,	201-1-10.	Of.	cons.	e	res.	Viana	de	Lima	para	Tamandaré,	Assunção,	13/10/1864.	
20	AHI	–	238-3-2.	Repartições	consulares	brasileiras	–	Assunção,	Of.	res.	n.	3	e	5,	respectivamente,	Santos	Barbosa	para	
Paes	Barreto,	Assunção,	26/04/1864	e	23/05/1864.	
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habitantes,	na	proporção	de	oito	ou	nove	mulheres	para	cada	dez	homens,	não	haveria	recursos	

bélicos	suficientes	para	avolumar	o	Exército21.	

Quando	as	tropas	de	Solano	López,	em	novembro	de	1864,	capturaram	o	vapor	Marquês	de	

Olinda,	 que	 trazia	 a	 bordo	 o	 presidente	 da	 província	 do	Mato	Grosso,	 o	 Império	 dispunha	 tão	

somente	de	18.000	militares.	Era	pouco,	comparado	ao	Paraguai.	Era	menos	ainda,	a	julgar	pelo	

tamanho	do	Brasil	e	pela	morosidade	do	deslocamento.	A	mobilização	militar	teria	de	ser	rápida.	

O	reconhecimento	pelo	esforço	patriótico	não	poderia	ser	menor	do	que	a	dimensão	da	injúria	

paraguaia,	dizia-se	na	Corte.	E	caso	o	patriotismo	não	fosse	 ideologia	razoável	o	bastante	para	

mobilizar	 os	 60.000	 soldados	 idealizados	 pela	 repartição	 dos	 Negócios	 da	 Guerra22,	 as	

recompensas	 na	 letra	 da	 lei	 teriam	 de	 criar	 expectativas	 suficientemente	 reconfortantes	 para	

deslocar	tropas	aliciadas	nos	quatro	pontos	cardinais	do	Império.		Não	se	esperava,	todavia,	que	

o	 número	 de	 veteranos,	 em	 1870,	 estivesse	 pouco	 aquém	 do	 contingente	 militar	 julgado	

suficiente	em	1865	para	derrotar	as	forças	de	López.	As	promessas	de	guerra	pesaram	mais	no	

erário	 imperial	 do	 que	 poderia	 supor	 o	 gabinete	 liberal	 de	 Francisco	 José	 Furtado,	 quando	

estourou	a	guerra.	

Os	corpos	de	Voluntários	da	Pátria	foram	criados	em	7	de	janeiro	de	186523.	Chamaram-se	

brasileiros	 maiores	 de	 dezoito	 e	 menores	 de	 cinquenta	 anos,	 para	 combater	 o	 Paraguai,	

prevendo-se,	paradoxalmente,	a	paz.	O	Império	daria	baixa	aos	Voluntários,	independentemente	

das	 ordens	 do	 governo,	 tão	 logo	 a	 guerra	 fosse	 concluída,	 e	 receberiam	 eles	 transporte	 para	

onde	desejassem.	Não	haveria	risco	de	permanecer	no	Exército	ou	na	Marinha.	Previa-se,	ainda,	

que	 as	 vantagens	 concedidas	 aos	 Voluntários	 somente	 valeriam	 para	 aqueles	 que,	 caso	

residentes	na	Corte	ou	no	Rio	de	 Janeiro,	se	apresentassem	no	prazo	de	sessenta	dias.	Para	os	

que	 viessem	 das	 províncias	 mais	 remotas,	 estendia-se	 para	 quatro	 meses	 o	 tempo	 de	

apresentação	às	autoridades	competentes.		

Aquilo,	por	certo,	era	maneira	de	apressar	o	alistamento	militar,	mas	a	disposição	deixava	

transparecer	a	promessa	de	uma	rápida	paz.	Uma	vez	alistados	em	suas	respectivas	províncias,	

baianos	ou	pernambucanos	não	precisariam	mais	de	uma	semana	de	viagem	para	alcançar,	de	

Salvador	 ou	 Recife,	 a	 capital	 do	 Império.	 Com	mais	 sete	 dias,	 estariam	 no	 estuário	 do	 Prata.	

Prevendo-se	uma	escala	ou	outra,	o	percurso	do	Nordeste	ao	Sul,	por	mar,	não	duraria	mais	de	

vinte	dias	–	bem	menos	do	que	os	quatro	meses	previstos	pelo	governo	para	o	deslocamento	das	

tropas	mais	distantes.	No	 fundo,	 os	prazos	 revelavam	que	 a	 guerra	 estaria	 em	 seu	desenrolar	

final	no	segundo	semestre	de	1865.	Não	se	julgava	justo	conceder	as	mesmas	vantagens	àqueles	

																																																								
21	AHI	–	LBPOE,	201-1-10.	Of.	cons.	e	res.	Viana	de	Lima	para	Tamandaré,	Assunção,	13/10/1864.	
22	AHEx-	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	de	1865.	
23	Ver	 decreto	 n.	 3371,	 de	 7	 de	 janeiro	 de	 1865.	 Acessível	 em:	 Coleção	 de	 leis	 do	 Império.	 Brasília:	 Câmara	 de	
Deputados.	Disponível	em:	<http://www2.camara.leg.br	>.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2014.	
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chegados	no	último	estertor	de	Solano	López.	A	rápida	paz,	portanto,	era	a	primeira	promessa	de	

guerra.	

A	 segunda	 promessa	 dizia	 respeito	 ao	 pão	 do	 regresso.	 Além	 do	 soldo	 que	 recebia	 o	

soldado	 do	 Exército	 regular,	 os	 Voluntários	 seriam	 abonados	 com	 300	 réis	 diários	 e	 uma	

gratificação	de	300$000	quando	da	baixa.	Caso	o	veterano	quisesse	continuar	no	Exército	ou	na	

Marinha	após	a	guerra,	receberia,	após	três	anos	de	engajamento,	outros	300$000	réis.	Caso	não,	

teria	direito	a	empregos	públicos	em	regime	preferencial,	quando	não	houvesse	desigualdade	de	

competências.	 Por	 último,	 se	 o	 veterano	 tornasse	 à	 casa	 com	 ferimentos	 de	 combate,	 teria	

direito	a	pensão	ou	meio	soldo,	conforme	estipulava	o	regime	para	oficiais	e	praças	do	Exército;	

se	 ferimentos	 o	 descapacitassem	 para	 exercer	 qualquer	 profissão,	 receberia	 o	 soldo	 de	

Voluntário	 dobrado;	 caso	 não	 retornasse,	 a	 família	 teria	 direito	 a	 pensão	 de	 um	 veterano	

reformado.		

	 A	terceira	expectativa	para	um	Voluntário	alistado	era	a	terra.	O	decreto	de	7	de	janeiro	de	

1865	prometia	22.500	braças	quadradas,	ou	pouco	menos	de	10	hectares,	nas	colônias	militares	

ou	 agrícolas,	 que	 eram	 terram	 devolutas,	 públicas.	 A	 primeira	 colônia	 militar,	 chamada	Dom	

Pedro	II,	foi	criada	ainda	no	período	regencial	(1831-1840),	na	margem	direita	do	rio	Amazonas,	

a	um	quilômetro	da	foz.	Pouco	depois,	inaugurou-se	a	colônia	de	Santa	Teresa	dos	Tocantins,	em	

São	 João	 do	 Araguaia,	 e	 de	 Óbidos,	 na	 margem	 esquerda	 do	 rio	 Solimões.	 As	 províncias	 do	

Amazonas,	 do	Mato	Grosso,	 do	Paraná,	 de	 Santa	Catarina	 e	 do	Rio	Grande	do	 Sul,	 na	margem	

ocidental	do	Brasil,	também	ganharam	colônias	militares	ao	longo	da	década	de	1850;	no	porção	

central	 e	 na	 margem	 oriental,	 Maranhão,	 Alagoas,	 Pernambuco,	 Minas	 Gerais	 e	 São	 Paulo	

tiveram	colônias	agrícolas	constituídas	na	mesma	quadra	histórica.	Colônias	militares,	portanto,	

não	 tinham	 o	 mesmo	 objetivo	 que	 as	 agrícolas,	 embora	 não	 houvesse	 clara	 delimitação	 de	

funções	 por	 colônia.	 Buscava-se	 adensar	 o	 patrulhamento	 das	 fronteiras	 por	 intermédio	 de	

colônias	militares;	alocar	populações	em	distritos	despovoados,	graças	às	colônias	agrícolas;	ou	

realizar,	conjuntamente,	os	dois	objetivos.		

Todas,	 no	 entanto,	 fracassaram.	 A	 colônia	militar	Dom	Pedro	II,	na	 década	 de	 1866,	 não	

tinha	 sequer	 um	 quartel	 constituído.	 A	 colônia	 Pedro	de	Araújo	Lima,	 prevista	 no	 Amazonas,	

permanecia	 letra	 morta.	 As	 sete	 colônias	 militares	 do	 Mato	 Grosso,	 combinadas,	 somavam	

menos	 de	 100	 praças	 e	 20	 colonos	 paisanos.	 As	 colônias	 agrícolas	 de	 São	 Paulo	 não	

ultrapassaram	os	125	colonos	na	primeira	metade	de	186024.	Nada	poderia	ser	melhor	do	que	

incluir	amplas	braças	de	terra	nas	colônias	militares	e	agrícolas	entre	as	vantagens	prometidas	

aos	soldados	da	pátria.	

																																																								
24	Os	dados	a	respeito	das	colônias	militares	e	agrícolas	podem	ser	encontrados	em:	AHEx	–	Relatório	da	repartição	
dos	Negócios	da	Guerra	de	1866.	
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	 Em	 março	 de	 1865,	 e	 novamente	 em	 abril,	 os	 prazos	 definidos	 para	 a	 concessão	 das	

vantagens	 foram	prorrogados.	 E	 assim	 sucessivamente,	 durante	 todo	o	 conflito.	 Em	agosto	de	

1865,	estenderam-se	as	vantagens	concedidas	 inicialmente	aos	Voluntários	da	Pátria	à	Guarda	

Nacional,	aí	também	incluídos	os	corpos	policiais25.	Era	dizer	que	o	Império	não	poderia	contar	

apenas	com	Voluntários.	A	guerra	alastrou-se,	e	a	primeira	promessa	do	governo	foi	rio	abaixo.	

Cinco	 anos	 depois,	 retornavam	 os	 veteranos	 ao	 Brasil,	 em	 sua	 ampla	maioria,	 Voluntários	 da	

Pátria	 e	 guardas	 nacionais26.	 Não	 que	 tivessem	 esses	 perecido	 menos	 em	 combate	 do	 que	 o	

Exército	profissional,	mas	foram	eles	que	compuseram	a	maior	parte	da	força	imperial:	40%	dos	

combatentes	eram	Voluntários	da	Pátria;	e	45%,	guardas	nacionais27.	Coube	a	esses,	no	imediato	

pós-guerra,	demandar	as	 recompensas	do	 regresso	 com	o	afinco	de	quem	não	viu	 cumprida	a	

promessa	de	uma	rápida	paz.	

	
	

																																																								
25	Ver	decretos	3504	e	3505	ambos	de	4	de	agosto	de	1865.	Acessível	em:	Coleção	de	leis	do	Império.	Brasília:	Câmara	
de	Deputados.	Disponível	em:	<http://www2.camara.leg.br	>.	Acesso	em:	19	de	junho	de	2014.	
26	Não	 há	 dados	 confiáveis	 para	 distinguir,	 no	 momento	 de	 regresso,	 Voluntários	 da	 Pátria,	 guardas	 nacionais,	
combatentes	 do	 Exército	 profissional,	 da	Marinha	 profissional	 e	 corpos	 de	 polícia.	 Os	 relatórios	 da	 repartição	 dos	
Negócios	da	Guerra	diferenciam	apenas	Voluntários	da	Pátria	e	corpos	de	 linha,	mas	os	números	apresentados	são	
baixos	(ver	Quadro	1,	p.	21),	conforme	discute	este	capítulo.	
27	Os	números	foram	obtidos	somando-se	os	dados	encontrados	por	Queiroz	Duarte	àqueles	dispostos	pelos	relatórios	
dos	Negócios	do	Exército	e	da	Marinha,	para	ambas	as	instituições,	de	1869	e	de	1870.	
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2. Paz,	pão	e	terra	

	
Figura	3:	Vista	da	Praça	de	Ouro	Preto	(atual	Praça	Tiradentes)	no	ato	de	partida	para	o	Paraguai	da	1a	
Brigada	Mineira,	composta	pelo	17o	Batalhão	de	Voluntários	da	Pátria	e	pelo	21o	Batalhão	de	linha	

Fonte:	AHMI	–	IP.0709.	Fotógrafo:	Guilherme	Liebenau,	Ouro	Preto,	10	de	maio	de	1865	
	

When	war	is	rife	and	danger	nigh,	God	and	
the	 soldier	 is	 the	nation’s	 cry.	When	peace	
is	made	and	all	things	righted,	God’s	forgot	
and	the	soldier	slighted	

	
Provérbio	militar	britânico	

	
	

Dois	anos	após	a	cessação	do	conflito,	Paranhos,	já	agraciado	com	o	título	de	Visconde	do	

Rio	Branco	pelo	desempenho	diplomático	no	Prata,	 ordenou	 a	 publicação	no	Diário	Oficial	 de	

uma	nota	na	qual	o	governo	se	dizia	empenhado	em	tomar	na	maior	consideração	os	serviços	

prestados	durante	a	árdua	campanha	do	Paraguai28.	A	ordem	vinha	de	ninguém	menos	do	que	o	

titular,	 a	 um	 só	 tempo,	 da	 presidência	 do	 Conselho	 de	Ministros	 e	 da	 pasta	 da	 Fazenda.	 Não	

escapara	 a	 Rio	 Branco,	 quando	 no	 Paraguai,	 que	 o	 Exército	 não	 tardaria	 em	 reclamar	 as	

promessas	de	1865.	Julgava	que,	além	de	uma	recompensa	pelo	esforço	patriótico,	a	concessão	

de	vantagens	manteria	as	 tropas	afastadas	da	política	nacional.	A	nota	no	Diário	Oficial,	nesse	

sentido,	vinha	advertir	ao	conjunto	do	gabinete	de	ministros	que	era	preciso	redobrar	a	atenção	

																																																								
28	Diário	Oficial,	10/09/1872.	Acessível	em:	CCBB	–	RJ,	Coleção	Diário	Oficial.	
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para	com	os	assuntos	do	Ministério	da	Guerra	e	tranquilizar	os	veteranos	que,	ainda	em	1872,	

não	tinham	suas	recompensas	asseguradas.		

	 O	 paradoxo,	 pelo	menos	 em	 aparência,	 foi	 a	 questão	 das	 colônias	militares	 e	 agrícolas.	

Poucos	as	quiseram.	Em	1871,	o	Ministério	da	Guerra	acusou	apenas	622	pedidos	de	concessão	

das	terras	prometidas,	dos	quais	291	foram	deferidos,	e	os	restantes	331	não	foram	atribuídos	

por	 falta	 de	 documentação	 comprobatória	 do	 envolvimento	 no	 conflito29.	 Endereçar	 um	

requerimento	 às	 autoridades	 militares	 não	 era	 tarefa	 fácil.	 Era	 preciso	 saber	 redigir	 na	

linguagem	 jurídica,	 o	 que	 não	 era	 nada	 simples,	 considerando-se	 que,	 pelo	 recenseamento	 de	

1872,	em	torno	de	85%	da	população	não	sabiam	sequer	escrever.	Mas	não	foi	isso	o	que	tolheu	

os	veteranos,	ao	menos	no	que	se	refere	às	terras	militares.		

Os	veteranos,	uma	vez	no	Império,	não	mostraram	interesse	em	novo	deslocamento	para	

regiões	 que	 julgavam	mais	 inóspitas	 do	 que	 os	 pântanos	 paraguaios.	 Para	 os	 que	 ficaram	 na	

capital,	o	custo	de	oportunidade	em	trocar	os	ensejos	socioeconômicos	da	Corte	pelo	dia	a	dia	de	

um	colono	no	interior	do	Mato	Grosso	parecia	enorme.	Cerca	de	41%	das	terras	concedidas	pelo	

Ministério	 da	 Guerra	 estavam	 localizados	 no	 Sudeste,	 exclusivamente	 no	 Espírito	 Santo	 e	 em	

Minas	Gerais;	28%,	na	 região	Sul,	 aí	 compreendidas	as	províncias	de	São	Paulo,	do	Paraná,	de	

Santa	 Catarina	 e	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul30;	 e	 apenas	 8%,	 nas	 regiões	 Norte	 e	 Nordeste.	 Pouco	

menos	 de	 75%	 das	 colônias	 outorgadas	 eram	 exclusivamente	 agrícolas,	 distantes	 das	 regiões	

pouco	auspiciosas	de	fronteira,	portanto.		

	 A	 decepção	 do	 governo	 não	 foi	 pequena.	 Desde	 1867,	 multiplicaram-se	 os	 projetos	

militares	que	previam	reformas	nas	colônias.	Pensava-se	que	seriam	atrativos	para	os	veteranos,	

especialmente,	quando	julgados	à	luz	do	regime	de	concentração	fundiária	constituído	com	a	Lei	

de	Terras,	de	1850.	Ainda	durante	a	guerra,	José	Rufino	Rodrigues	Vasconcellos,	chefe	de	Divisão	

Fiscal	 do	 Ministério	 da	 Guerra,	 lamentou	 a	 inexistência	 de	 colônias	 no	 rio	 Paraguai	 e	

recomendou	a	rápida	constituição	de	uma	delas	entre	os	rios	Apa	e	Branco	até	a	embocadura	do	

Cuiabá;	 e	 outra,	 nas	 margens	 do	 rio	 Paraná,	 entre	 o	 Iguaçu	 e	 o	 Ivaí.	 Caso	 existissem	 essas	

colônias	antes	da	 invasão	de	Solano	López	ao	Mato	Grosso,	 alegava	Vasconcellos,	haveria	 sido	

possível	 deslocar	 tropas	 mais	 facilmente.	 E	 continuava:	 uma	 força	 de	 4.000	 homens	 nessas	

colônias	teria	sido	suficiente	para	conter	o	inimigo	até	o	encaminhamento	de	reforços.		

Queixou-se,	 ainda,	 do	 completo	 abandono	 das	 colônias	 agrícolas,	 acusando	 a	 falta	 de	

sacerdotes,	de	mestres	de	música,	de	soldados	e	de	orçamento,	enfim,	para	alçar	as	colônias	ao	

objetivo	definido	em	 lei.	Em	1867,	 João	Lustosa	da	Cunha	Paranaguá	 recordou	ao	Ministro	da	

Guerra	 as	 lições	 do	 abade	 Landmann	 sobre	 a	 colonização	 francesa	 na	 Argélia:	 as	 colônias	

agrícolas,	religiosas	e	militares	teriam	sido	as	fundações	da	empresa	de	colonização	territorial.	O	
																																																								
29	AHEx	–	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	de	1871.	
30	Optou-se	por	manter,	na	divisão	espacial,	a	província	de	São	Paulo	na	região	Sul,	de	forma	a	respeitar	as	disposições	
geográficas	da	época.	
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que,	 no	Brasil,	 recomendava	Vasconcellos,	 significava	 povoar	 as	 regiões	 inóspitas	 e	 garantir	 a	

segurança	nacional.	Daí	a	importância	que	conferia	à	colônia	Dom	Pedro	II:	seria	prova	de	posse	

da	 terra	 em	 caso	 de	 disputas	 lindeiras	 com	 a	 França.	 Concluiu	 a	 memória	 preconizando	 ao	

governo,	além	do	envio	de	veteranos,	a	remessa	de	mendigos	e	presidiários	às	colônias:	

	

Com	este	sistema,	podem	ligar-se	perfeitamente	o	de	colonização	agrícola,	o	de	
mendicidade	 e	 vagabundos	 e	 o	 penitenciário;	 e	 assim	 caminharemos	 a	
diferentes	 pontos	 debaixo	 dos	 mesmo	 princípios:	 guarda	 e	 defesa	 das	
fronteiras	 [...],	 proteção	 da	 navegação	 fluvial,	 colonização	 agrícola	 do	 país,	
expurgar	 a	 sociedade	 de	 mendigos	 e	 vadios	 e	 dar	 trabalho	 e	 futuro	 a	
sentenciados	civis	e	militares	por	crimes	leves31.	

	

Por	último,	somou	à	conclusão	de	seu	projeto	a	criação	de	colônias	de	dez	em	dez	léguas,	pela	

extensão	 das	 fronteiras	 ocidentais	 brasileiras	 do	 Oiapoque	 ao	 Chuí,	 o	 que	 significaria	 um	

deslocamento	populacional	expressivo.	 	 	

	 As	reformas	propostas	pareceram	colossais	ao	Conde	d’Eu,	que,	à	época,	era	comandante-

geral	 de	 artilharia	 e	 presidente	 da	 Comissão	 de	 Melhoramento	 do	 Material	 do	 Exército32.	 As	

colônias,	em	seu	parecer,	deveriam	ser	abandonadas,	pois	absorviam	cerca	de	300:000$000	réis	

por	 ano	 e	 permaneciam	 em	 situação	 insatisfatória:	 poucas	 tinham	 estradas	 e	 parca	 era	 a	

mobilidade	fluvial.	Caso	não	o	fossem,	não	vislumbrava	lógica	senão	na	manutenção	de	colônias	

nas	terras	devolutas	do	Mato	Grosso	e,	especialmente,	aquelas	entre	os	rios	Paraná	e	Paraguai.	A	

fronteira	 setentrional	 não	 apresentaria	 riscos	 bélicos	 ao	 Brasil,	 e	 a	 meridional	 já	 estaria	

guarnecida	pelas	tropas	gaúchas.		

Em	 todos	 os	 casos,	 as	 terras	 prometidas	 em	 1865	 não	 eram	 vizinhas	 à	 rica	 bacia	

cafeicultora	do	rio	Paraíba	do	Sul	–	que	atravessa	o	extremo	Leste	paulista,	o	Rio	de	Janeiro	e	o	

extremo	 Sul	mineiro	 –,	mas	 lotes	 em	 colônias	militares	 e	 agrícolas.	Malgrado	 algumas	 poucas	

transformações,	que	concerniram	sobretudo	à	redistribuição	das	colônias	do	Mato	Grosso	para	

as	 áreas	de	 fronteira	 com	o	Paraguai,	 o	 regime	de	 terras	militares	 permaneceu	 inalterado.	Os	

requerimentos	 de	 veteranos	 para	 obtenção	 de	 braças	 de	 terra	 na	 província	 do	Rio	 de	 Janeiro	

rapidamente	resvalaram	no	aviso	da	Diretoria	da	Fazenda	de	agosto	de	1870.	A	província	não	

possuía	 colônias	 agrícolas,	 e	 o	 governo,	 assinalava	 a	 diretoria,	 ainda	 não	 tinha	 demarcado	 as	

terras	devolutas	remanescentes.	As	poucas	colônias	militares	registradas	no	Rio	de	Janeiro	eram	

geridas	 por	 sociedades	 particulares,	 das	 quais	 o	 governo	 era	 acionista33.	 De	 qualquer	 forma,	

estimava-se	 no	 Ministério	 da	 Guerra	 que	 o	 Rio	 de	 Janeiro	 não	 deveria	 ser	 o	 destino	 dos	

																																																								
31	AHEx	–	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	de	1871.	
32	AHMI	–	Maço	144,	doc.	7039.	Projeto	de	relatório	do	Conde	d’Eu	a	respeito	das	reformas	militares,	1868.	
33	APERJ	–	Maço	5,	caixa	24,	Fundo	PP.	Aviso	da	Diretoria	da	Fazenda	da	província	do	Rio	de	Janeiro	para	o	Ministério	
da	Guerra,	12/08/1870.	
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veteranos	enquanto	colonos.	A	razão	de	ser	das	colônias	militares	fluminenses	não	era	a	defesa	

ou	o	povoamento	das	regiões	litorâneas.	

Poucos	 foram	 os	 que,	 uma	 vez	 obtidas	 as	 braças	 de	 terra,	 consentiram	 em	 asseverar	 o	

sentido	das	colônias.	Queixou-se	a	Divisão	de	Terras	do	Ministério	da	Guerra,	e	especialmente	

no	que	diz	respeito	ao	Rio	Grande	do	Sul,	tanto	da	rápida	passagem	dos	veteranos	pelas	colônias,	

quanto	 de	 não	 ter	 visto	 veterano	 algum	 nas	 colônias	 a	 eles	 outorgadas.	 Nos	 dois	 casos,	

prosseguia-se	 na	 Divisão,	 os	 veteranos	 tratavam	 logo	 de	 vender	 seus	 prazos	 de	 terra	 por	

quantias	insignificantes34.	

Questão	 diferente	 era	 a	 das	 gratificações.	 Apenas	 no	 primeiro	 semestre	 de	 1870,	 foram	

outorgadas	 15.092	 gratificações	 de	 300$000	 réis	 cada,	 conforme	 se	 definiu	 em	 186535.	 No	

relatório	dos	Negócios	da	Guerra,	alegou-se	que	os	números	eram	baixos,	porque	os	pagamentos	

de	prêmios	foram	outorgados,	na	maior	parte,	aos	corpos	conjuntamente	quando	passaram	pela	

Corte.	 Outros,	 e	muitos	mais	 a	 vir,	 continuava	 o	 relatório,	 tiveram	 e	 teriam	 de	 ser	 satisfeitos	

separadamente,	 por	 tocarem	 a	 praças	 que	 não	 regressaram	 arregimentados.	 Não	 se	 sabe	

exatamente	 se	 o	 número	 de	 prêmios	 correspondeu	 ao	 de	 egressos	 do	 Paraguai,	 mas	 a	

progressiva	 queda	 no	 número	 de	 requerimentos,	 publicados	 na	 ordem	 do	 dia	 do	 Exército	 e	

interpostos	nos	anos	de	1871	e	de	1872,	indica	possível	contemplação	do	direito	à	gratificação.	

Para	o	Ministério	da	Guerra,	o	dever	tornou-se	fardo.	As	despesas	totais	com	os	prêmios	

somaram	4.527:600$000	réis,	ou	pouco	mais	de	35%	do	orçamento	do	Exército	para	o	exercício	

de	 1871	 a	 187236.	 As	 contas	 não	 fechariam.	 Embora	 os	 créditos	 do	 Ministério	 tivessem	 sido	

reduzidos	 de	 599:209$000	 réis	 em	 relação	 ao	 exercício	 anterior,	 o	 governo	 atendeu	 às	

reclamações	de	Domingos	José	Nogueira	Jaguaribe,	que	havia	assumido	o	Ministério	da	Guerra	

em	maio	de	1871,	e	concedeu	créditos	extraordinários	no	valor	de	3.571:651$842	réis,	quase	a	

monta	das	gratificações	concedidas.	Não	por	acaso,	o	presidente	do	Conselho	de	Ministros	era	o	

Visconde	de	Rio	Branco,	quem	antes	de	Jaguaribe	estivera	na	pasta	da	Guerra.	

A	reivindicação	das	gratificações,	assim	como	das	demais	vantagens	prometidas	em	1865,	

sujeitava-se	à	apresentação	de	escusas	de	guerra,	como	se	dizia	à	época.	Eram	documentos	que	

comprovavam	a	participação	dos	veteranos	no	conflito.	O	que	poderia	parecer	simples,	isto	é,	a	

confrontação	das	escusas	com	o	direito	à	recompensa	de	guerra,	não	o	foi	tanto.	Em	fevereiro	de	

1871,	José	Reinaldo	de	Souza	e	Julião	Francisco	Nunes,	ambos	veteranos,	interpuseram	recurso	

ao	Conselho	Superior	Militar	em	virtude	da	decisão	do	Ministério	da	Guerra	que	 lhes	negou	o	

direito	 à	 gratificação.	 Alegava-se	 que	 os	 antigos	 Voluntários	 não	 tinham	 marchado	 para	 o	

Paraguai.	 O	 Conselho	 Superior	 Militar,	 no	 entanto,	 concedeu-lhes	 o	 recurso	 e,	 portanto,	 as	

																																																								
34	AHEx	–	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	de	1871.	
35	AHEx	–	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	de	1871.	
36	CARREIRA,	Liberato	de	Castro.	 	História	 financeira	e	orçamentária	do	 Império	do	Brasil.	Tomo	 II.	Rio	de	 Janeiro:	
Fundação	Casa	de	Rui	Barbosa,	1980,	p.	478.	
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gratificações,	visto	que	os	soldados	foram	mobilizados	para	a	guerra,	embora	estivessem	lotados	

em	Montevidéu37.		

Petições	 do	 mesmo	 gênero	 avolumaram-se	 até	 julho	 de	 1871,	 quando,	 por	 ordem	 de	

Jaguaribe,	a	pasta	da	Guerra	foi	obrigada	a	contemplar,	entre	os	veteranos,	não	somente	aqueles	

que	 estiveram	em	combate,	mas	 todos	que	 tivessem	participado	da	 campanha,	 incluídos	 aí	 os	

que	 não	 ultrapassaram	 as	 fronteiras	 paraguaias38.	 A	 não	 ser	 por	 duas	 exceções,	 amplamente	

discutidas	no	Senado	e	no	Ministério	da	Guerra.	A	primeira	delas	dizia	respeito	ao	oficialato.	O	

decreto	 de	 janeiro	 de	 1865	 não	 distinguiu	 oficiais	 de	 praças,	 deixando,	 por	 conseguinte,	 um	

vácuo	 jurídico	 relativo	 à	 concessão	 das	 vantagens	 aos	 veteranos.	 A	 5	 de	 junho	 de	 1866,	 os	

senadores	 tinham	 deixado	 claro	 que	 por	 Voluntários	 se	 entenderiam	 apenas	 os	 praças39.	 Os	

únicos	oficiais	que	poderiam	gozar	dos	direitos	de	1865	eram	os	da	Guarda	Nacional,	dado	que	a	

eles,	assim	como	aos	praças	da	Guarda,	foram	estendidos	os	direitos	dos	Voluntários	da	Pátria.	O	

Senado	 resolveu,	 dessa	 forma,	 apenas	 em	 parte	 o	 imbróglio	 das	 vantagens.	 Em	 novembro	 de	

1871,	 um	 tenente	 do	 Exército	 de	 linha,	 veterano	 de	 guerra,	 reclamou	 ao	 Conselho	 Militar	 a	

gratificação	 que	 se	 concedera	 aos	 Voluntários.	 Afirmava	 que	 o	 esforço	 fora	 o	 mesmo	 nos	

invernos	paraguaios,	e	que	assim	deveriam	ser	as	recompensas.	Completava	seu	requerimento,	

ainda,	indicando	o	caso	de	outro	oficial,	também	de	linha,	que	obtivera	a	gratificação	apesar	da	

hierarquia	militar.	 O	 Conselho	 redarguiu	 à	 altura.	 O	 tenente	 não	 fora	 Voluntário	 da	 Pátria	 ou	

Guarda	 Nacional.	 O	 outro	 oficial	 tinha	 ascendido	 na	 gradação	 militar	 por	 atos	 de	 bravura	

enquanto	 Voluntário	 da	 Pátria.	 Era	 direito	 adquirido40.	 O	 Exército	 de	 linha	 ou	 profissional,	

recordava	o	Conselho	Superior	Militar,	não	tinha	direito	às	promessas	de	1865.	

Houve,	ainda,	quem	tentou	cobrar	em	duplicidade	a	gratificação	de	baixa:	uma	vez	quando	

retornado	 ao	 Rio	 de	 Janeiro	 ainda	 arregimentado,	 e	 outra	 quando	 à	 província	 de	 origem41.	 O	

Ministério	 da	 Guerra	 foi	 implacável	 com	 essas	 tergiversações,	 mas	 não	 por	 isso	 deixou	 de	

responder	aos	clamores	da	presidência	do	Conselho	de	Ministros,	e	mesmo	do	Imperador,	para	

atender	aos	pedidos	dos	veteranos.	Dom	Pedro	II	não	era	indiferente	às	cartas	que	recebia	dos	

soldados	da	pátria,	como	se	de	próximos	se	tratasse.	

	

É	tempo	ainda	de	reparar	a	vosso	clamoroso	engano,	lembrai-vos	da	soberania	
do	povo,	e	que	depois	desta	guerra	uma	crise	medonha	talvez	apareça	no	Brasil	
[...].	 É	 incrível,	 senhor	 Dom	 Pedro,	 a	 maneira	 por	 que	 tem	 sido	 por	 vós	
considerado	 o	 sacrifício	 de	 quem	 por	 estas	 paragens	 se	 acha,	 ao	 passo	 que	
prodigalizais	 tantas	 graças	 da	 paz	 e	 na	 tranquilidade	 da	 família,	 somente	
porque	ofereceram	o	ouro,	ou	um	escravo	muitas	vezes	defeituoso,	no	entanto,	

																																																								
37	AHEx	–	Ordem	do	dia	do	Ministério	dos	Negócios	da	Guerra,	17/02/1871.	
38	AHEx	–	Ordem	do	dia	do	Ministério	dos	Negócios	da	Guerra,	31/07/1871.	
39 Anais	 do	 Senado	 Federal,	 5	 de	 junho	 de	 1868.	 Brasília:	 Senado	 Federal.	 Disponível	 em:	
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais>.	Acesso	em:	22	de	janeiro	de	2014.	
40	AHEx	–	Ordem	do	dia	do	Ministério	dos	Negócios	da	Guerra,	22/11/1871.	
41	APERJ	–	Maço	4,	caixa	24,	Fundo	PP.	



	 35	

nós,	que	demos	a	nossa	saúde	e	o	nosso	sangue,	temos	o	esquecimento!	Oh!	Isto	
é	duro!42	

	

Não	 foi	por	descuido	que	o	Visconde	do	Rio	Branco,	 autor	do	 relatório	do	Ministério	da	

Guerra	de	1871,	 iniciou	as	notas	sobre	as	despesas	do	Exército	com	as	pensões	de	guerra.	Era	

prioridade	para	o	governo.	A	13	de	abril	de	1877,	Augusto	Olímpio	Gomes	de	Castro	recordava,	

na	Câmara	de	Deputados,	o	vulto	das	pensões	no	orçamento	imperial.	Revendo	a	coleção	de	leis	

e	decretos,	dizia	Gomes	de	Castro,	talvez	exageradamente,	dois	terços	eram	sobre	pensões43.	De	

1868	 a	 1873,	 8.089	 pensões	 foram	 atribuídas	 a	 oficiais	 e	 praças	 que	 sofreram	 ferimentos	

passageiros	ou	perenes	em	combate.	O	que	não	era	pouco,	visto,	por	um	lado,	o	número	total	de	

veteranos,	 e,	 por	 outro,	 a	 progressiva	 anulação	 da	 diferença	 entre	 as	 pensões	 aprovadas	 e	 as	

dependentes	 de	 aprovação	 (ver	 Gráfico	 1,	 p.	 37).	 Para	 o	 Ministério	 da	 Guerra,	 o	 volume	 das	

pensões	pesou	tanto	quanto	o	das	gratificações,	pelo	menos	em	termos	simbólicos.	Quase	10%	

do	orçamento	do	Exército	em	1871,	e	pouco	mais	que	isso	em	relação	aos	anos	posteriores44.	Em	

ampla	medida,	foram	dadas	as	pensões	aos	quase	15%	de	veteranos	que	retornaram	com	algum	

tipo	de	ferimento45.		

Para	as	famílias	dos	combatentes	que	pereceram	nos	campos	paraguaios,	em	combate	ou	

por	razões	de	saúde,	algumas	vezes	sem	sequer	terem	disparado	um	único	tiro,	a	realidade	foi	

bem	outra.	Apenas	1.841	pensões	 foram	concedidas	 entre	1868	e	1873,	 o	que	 correspondia	 a	

uma	parcela	 irrisória	dos	quase	80.000	 falecidos	no	Paraguai	 (ver	Gráfico	2,	p.	38).	O	governo	

não	poderia	arcar	com	tamanha	despesa,	e	optou-se	pelo	favorecimento.	Proporcionalmente,	as	

famílias	 de	 combatentes	 falecidos	 do	 Exército	 de	 linha	 receberam	 substantivamente	 mais	

pensões	do	que	aquelas	de	Voluntários	da	Pátria	ou	guardas	nacionais.	E	há	 razões	de	se	crer	

que	foram	as	famílias	de	oficiais,	independentemente	do	tipo	de	batalhão	no	qual	teria	o	falecido	

participado,	 que	 receberam	 a	 maior	 parcela	 desse	 magro	 volume	 de	 pensões.	 Houve,	 na	

província	do	Rio	de	Janeiro,	casos	de	esposas	de	oficiais	que	receberam	pensões	sem	que	seus	

respectivos	 maridos	 estivessem	 registrados	 nas	 listas	 de	 óbitos	 do	 Exército46,	 o	 que	 ia	 de	

																																																								
42	AHMI	-		Maço	145,	doc.	7070.	Carta	de	Caio	Graccho	Jor	para	Dom	Pedro	II,	s/l,	14/04/1869.	
43Anais	 da	 Câmara	 de	 Deputados,	 13	 de	 abril	 de	 1877.	 Brasília:	 Câmara	 de	 Deputados.	 Disponível	 em:	
<http://www2.camara.leg.br	>.	Acesso	em:	22	de	janeiro	de	2014.	
44	AHEx	-	Relatório	dos	negócios	da	guerra	de	1871	a	1875.	
45	Não	 há	 dados	 confiáveis	 para	 saber	 ao	 certo	 quantos	 veteranos	 retornaram	 feridos	 ou	 aleijados.	 Os	 dados	
apresentados	 nos	 relatórios	 do	 Exército	 entre	 1870	 e	 1873	 a	 respeito	 do	 Asilo	 dos	 Inválidos	 da	 Pátria	 estão	
amplamente	aquém	do	número	de	pensões,	o	que	corrobora	a	tese,	alegada	nos	relatórios,	consoante	a	qual	os	feridos	
ou	aleijados	não	desejavam	permanecer	no	asilo,	requerendo	rapidamente	retornar	às	províncias	de	origem,	caso	não	
fossem	do	Rio	de	Janeiro.	O	número	de	pensões	concedidas,	no	entanto,	 fornece	um	bom	indício,	acreditando-se	no	
empenho	 do	 governo	 em	 conceder	 as	 pensões,	 do	 que	 teria	 sido	 o	 número	 de	 feridos	 ou	 aleijados	 regressados	 ao	
Brasil.	 Ver:	 Relatório	 dos	Negócios	 da	 Guerra	 de	 1870	 a	 1873.	 Para	 uma	 discussão	 sobre	 o	 Asilo	 dos	 Inválidos	 da	
Pátria,	 ver:	 MORAES	 GOMES,	 Marcelo	 Augusto.	 Tese	 de	 doutorado.	 A	 espuma	 das	 províncias:	 um	 estudo	 sobre	 os	
inválidos	da	pátria	e	o	asilo	dos	inválidos	da	pátria,	na	Corte	(1864-1930).	São	Paulo:	Universidade	de	São	Paulo,	2006.	
46	APERJ	–	Maço	4,	caixa	24,	Fundo	PP.	
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encontro	 ao	 rigor	 que	 o	 Barão	 de	 Muritiba	 exigia	 em	 1868,	 quando	 na	 pasta	 da	 Guerra,	 aos	

presidentes	de	províncias	na	verificação	de	escusas47.		

Os	requerimentos	que	transitaram	do	Ministério	da	Guerra	para	o	Conselho	do	Estado,	o	

que	 por	 si	 só	 já	 denotava	 algum	 grau	 de	 desentendimento	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 direito	 à	

pensão,	eram	sistematicamente	relativos	a	oficiais.	Em	novembro	de	1873,	o	Conselho	de	Estado	

resolveu	a	favor	das	irmãs	do	tenente-coronel	do	Exército	Afonso	José	de	Almeida	Corte	Real,	e	

concedeu-lhes	a	pensão	de	48$000	réis	mensais,	amplamente	mais	do	que	os	12$000	dadas	aos	

soldados	 feridos	ou	aleijados48.	Pouco	antes,	o	mesmo	Conselho	de	Estado	dera	carta	branca	à	

viúva	de	um	cirurgião	de	brigada	com	base	nas	promessas	de	guerra	para	Voluntários,	o	que	não	

tinha	aplicabilidade	segundo	o	decreto	de	1865,	embora	tivesse,	sim,	consoante	o	regimento	do	

Exército49.	

A	 ordem	 do	 dia	 do	 Exército,	 em	 1871,	 não	 acusou	 senão	 um	 punhado	 de	 pensões	

outorgadas	 às	 famílias	 de	 praças.	 Nos	 jornais,	 a	 indignação	 fazia-se	 ouvir.	 O	Diário	do	Rio	de	

Janeiro	noticiou,	no	primeiro	 semestre	de	1870,	outorgas	de	pensões	a	oficiais	 superiores	que	

iam,	algumas	vezes	acumulando	mais	de	uma	pensão,	de	40$000	réis	mensais	a	600$000.	Em	

que	 pese	 o	 proposital	 exagero	 do	 periódico,	 em	 poucos	 meses	 os	 oficiais	 alcançavam	 a	

gratificação	 de	 um	 veterano	 que	 combatera	 pelo	menos	 três	 anos	 no	 Paraguai50.	 Era	 quase	 a	

concretização	de	um	vaticínio	exposto	no	Correio	de	Vitória,	quando	do	começo	da	guerra.	

	

Viúvas.	A	guerra	na	América	 tem	 feito	grande	número	de	viúvas.	Atualmente,	
contam	 22.000	 às	 quais	 o	 governo	 de	 Washington	 dá	 pensões.	 Entre	 estas	
viúvas	há	uma	que	já	recebe	três	pensões.	Esta	mulher	vive	em	Troy,	no	Estado	
de	Nova	York,	 casou-se	 sucessivamente	 com	 três	 soldados,	 que	morreram	no	
campo	de	batalha...conseguirá	ainda	outra	pensão?51	

	

Os	 valores	 das	 pensões	 concedidas	 às	 viúvas	 dos	 oficiais	 superiores	 eram	altos,	 quando	

comparados	 às	pensões	de	 anspeçadas	 e	 cabos,	 15$000	 réis	mensais,	 de	 alferes	 ou	 sargentos,	

18$000,	 ou	 de	 capitães,	 30$00052.	 As	 famílias	 de	 soldados	 acudiram	 às	 delegacias	 de	 polícia,	

para	pleitear,	ainda	que	oralmente,	o	direito	às	pensões53.	

	
																																																								
47	APERJ	–	Maço	7,	caixa	24,	notação	68,	Fundo	PP.	
48	AN	–	Caixa	551,	pac.	4,	1R	Conselho	de	Estado,	consulta	de	28/11/1873.	
49	AN	–	Caixa	551,	pac.	4,	1R	Conselho	de	Estado,	consulta	de	29/08/1872.	
50	BN	–	Diário	do	Rio	de	Janeiro,	08/01/1870	e	03/03/1870.	
51	AGCRJ	–	Caixa	44.1.48,	s/d.	
52	A	hierarquia	militar	do	Exército	durante	o	Segundo	Reinado	dividia-se,	malgrado	pequenas	alterações,	por	ordem	
de	menor	 a	maior	 graduação,	 em	 praças	 (soldado,	 anspeçada,	 cabo,	 furriel,	 segundo-sargento,	 primeiro-sargento),	
oficiais	 inferiores	 ou	 subalternos	 (alferes,	 segundo-tenente,	 primeiro-tenente,	 capitão),	 oficiais	 superiores	 (major,	
tenente-coronel,	 coronel),	oficiais-generais	 (brigadeiro,	marechal-de-campo,	 tenente-general,	marechal-de-exército);	
e	 para	 a	 Marinha,	 em	 praças	 (grumete,	 marinheiro,	 cabo,	 guardião,	 contramestre,	 mestre),	 oficiais	 inferiores	 ou	
subalternos	 (aspirante	 guarda-marinha,	 guarda-marinha,	 segundo-tenente,	 primeiro-tenente),	 oficiais	 superiores	
(capitão-tenente,	capitão	de	fragata,	capitão	de	mar	e	guerra),	oficiais-generais	(chefe	de	divisão,	chefe	de	esquadra,	
vice-almirante,	almirante).	Fonte:	AHEx	e	AM	–	Almanaques	do	Exército	e	da	Marinha,	1840-1889.	
53	APERJ	–	Notação	69,	maço	7,	caixa	24,	Fundo	PP.	
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Gráfico	1:	Relações	de	pensões	concedidas	a	veteranos,	1868-1873	

	
	

	

	
	

Fonte:	AHEx	–	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	e	da	Marinha,	1868-1873	
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Gráfico	2:	Relação	de	pensões	concedidas	às	famílias	de	combatentes	falecidos,	1868-1873	

	
	

	

	
	

	 Fonte:	AHEx	–	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	e	da	Marinha,	1868-1873	
	

	

	

	

	

0

100

200

300

400

500

600

700

1868 1869 1870 1871 1873

Relação	anual	de	pensões	concedidas	às	famílias	de	oficiais	e	praças	dos	
corpos	do	Exército,	de	Voluntários	da	Pátria	e	da	Guarda	Nacional

Aprovadas

Dpendendo	de	aprovação

0

50

100

150

200

250

300

350

1868 1869 1870 1871 1873

Relação	de	pensões	concedidas	às	famílias	de	oficiais	e	praças	dos	corpos	do	
Exército,	de	Voluntários	da	Pátria	e	da	Guarda	Nacional	

Concedidas	a	famílias	
de	oficiais	e	de	praças	
do	Exército

Concedidas	a	famílias	
de	oficiais	e	praças	de	
Voluntários	da	Pátria	e	
da	Guarda	Nacional
Requeridas	por	famílias	
de	oficiais	e	praças	do	
Exército

Requeridas	por	oficiais	
e	praças	de	
Voluntrários	da	Pátria	e	
da	Guarda	Nacional



	 39	

Em	1877,	o	Diário	do	Maranhão	publicou	o	caso	de	um	veterano	que	irrompeu	na	secretaria	do	

Ministério	da	Guerra	 reclamando,	 aos	 gritos,	 pensão	de	 soldado	ainda	não	 concedida;	dizia-se	

ferido	 no	 amor	 próprio54.	 Quando	 persistiam	 as	 dificuldade	 –	 e	 podiam	 ser	 essas	 de	 todas	 as	

ordens,	 a	 começar	 pela	 redação	 dos	 requerimentos	 –	 para	 obtenção	 das	 vantagens	 de	 1865,	

havia	a	possibilidade	de	recorrer	aos	advogados,	que,	não	sem	receber	parte	das	gratificações,	

soldos	ou	pensões,	se	colocavam	de	bom	grado	a	serviço	dos	veteranos.	Ao	longo	dos	primeiros	

anos	da	década	de	1870,	quem	abrisse	o	Diário	do	Maranhão	 logo	 trombaria	 com	os	anúncios	

classificados	exclusivamente	dirigidos	aos	veteranos.	

	

Aos	Voluntários	da	Pátria	e	Guarda	Nacional	designada	que	marcharam	para	a	
Guerra	 do	 Paraguai	 e	 que	 não	 receberam	 suas	 gratificações	 ou	 soldos	 de	
Voluntários,	 ou	 que	 receberam	 de	 tropa	 de	 linha,	 quando	 deviam	 receber	 de	
Voluntário	 da	 Pátria,	 terão	 a	 bondade	 de	 mandarem	 procuração	 ao	 abaixo	
assinado,	 que	 tem	 sido	 o	 único	 advogado	 que	 sempre	 tem	 tratado	 destes	
negócios55.	

	

Apesar	da	insistência	do	Visconde	do	Rio	Branco	em	atender	aos	direitos	dos	veteranos,	o	

que	 foi	 feito,	 à	 exceção	 das	 promessas	 relativas	 às	 pensões	 para	 as	 famílias	 de	 falecidos	 em	

campanha	e	à	concessão	de	empregos	públicos56,	as	reivindicações	dos	veteranos	assumiram	a	

característica	de	uma	frustração	que	ultrapassava	as	expectativas	oriundas	do	decreto	de	1865.	

Para	os	praças	ou	para	as	 famílias	de	soldados	 falecidos	no	Paraguai,	o	 fosso	entre	o	soldo	ou	

pensão	 que	 lhes	 corresponderam,	 ou	 não,	 e	 aqueles	 dos	 oficiais	 não	 se	 coadunava	 com	 a	

experiência	 militar	 compartilhada	 entre	 todos	 os	 combatentes:	 a	 guerra.	 Para	 os	 praças	 do	

Exército	 de	 linha,	 da	 mesma	 forma,	 não	 havia	 razão	 em	 distingui-los	 dos	 ex-Voluntários	 da	

Pátria	 ou	 dos	 Guardas	 Nacionais	 no	 que	 diz	 respeito	 às	 	 recompensas	 de	 guerra,	 visto	 que	 o	

esforço	 no	 Prata	 havia	 sido	 o	 mesmo.	 Ou	 seja,	 havia	 uma	 sensação	 de	 injustiça,	 tão	 bem	

traduzida	em	 junho	de	1870	pelo	Diário	do	Rio	de	Janeiro,	 que	mais	guardava	 relação	 com	um	

esforço	não	recompensado	do	que	com	a	lista	de	vantagens	prometidas.	

	

Qual	 a	 razão	 por	 que	 não	 se	 tem	 dado	 as	 condecorações	 que	 competiam	 ou	
competem	às	praças	[...]?	[...].	Por	ventura	elas	não	derramaram	seu	sangue	pela	
pátria,	 e	 não	 devem	 gozar	 do	mesmo	 direito	 que	 fruem	 os	 senhores	 oficiais,	
para	os	quais	só	há	apreço	e	elogio?	Por	ventura	a	campanha	foi	somente	feita	
por	oficiais?	Ninguém	o	dirá.	E	por	isso	deve	o	governo	atender	nos	serviços	de	
soldados	 tão	 briosos	 e	 fiéis	 à	 causa	 nacional,	 de	 tal	 maneira	 que	 deixem	 de	
exigir	quanto	lhes	foi	garantido,	e	retirem-se	aos	lares	da	família,	esperançosos	
na	recompensa	do	Estado57.	

	

																																																								
54	BN	–	Diário	do	Maranhão	25/05/1877.	
55	BN	–	Diário	do	Maranhão,	17/01/1875.	O	anúncio	repete-se	em	numerosas	outras	ocasiões,	no	mesmo	jornal.	
56	A	questão	da	preferência	em	empregos	públicos	é	tratada	no	capítulo	IV.	
57	BN	–	Diário	do	Rio	de	Janeiro,	01/06/1870.	
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Por	mais	que	tenham	os	praças	recebido,	em	sua	maioria,	pensões	e	gratificações,	não	por	

isso	 deixariam	 de	 exigir	 o	 que	 lhes	 foi	 garantido.	 Ocorre	 que	 essas	 garantias,	 no	 fundo,	 se	

avaliaram	confrontando	o	antes	ao	pós-guerra.	Entrar	aos	gritos	numa	delegacia	de	polícia	ou	na	

Secretaria	do	Ministério	da	Guerra,	em	que	pese	ora	a	 inadequação	do	local,	ora	o	indecoro	da	

forma,	era	assinalar	a	persistência	de	uma	situação	socioeconômica,	malgrado	a	participação	na	

campanha	 do	 Paraguai	 e	 o	 prestígio	 extraído	 do	 sacrifício	 militar.	 Persistência	 essa	 que	

tampouco	deixou	de	caracterizar	os	oficiais	do	pós-guerra.	A	queixa	contra	o	governo,	pelo	lado	

do	 oficialato,	 veio	 a	 galope.	 Arrematava-se	 no	 relatório	 da	Marinha	 apresentado	 em	 1871	 ao	

governo	de	Rio	Branco:	

	

É	nesta	Corte	que	nossos	oficiais	devem	fixar	sua	residência;	porque,	por	ora,	
não	 temos	 distritos	 pelos	 quais	 sejam	 distribuídos,	 como	 em	 alguns	 países.	
Aqui	a	vida	é	cara,	e	não	podem,	de	forma	alguma,	subsistir	decentemente	um	
capitão	 de	 fragata	 com	 96$000	 por	 mês,	 um	 capitão	 de	 mar	 e	 guerra	 com	
120$000,	 um	 chefe	 de	 divisão	 com	 144$000,	 um	 chefe	 de	 esquadra	 com	
180$000,	 um	 vice	 almirante	 com	 240$000	 e	 um	 almirante	 com	 300$000.	
Embora	desembarcados,	estão	sempre	às	ordens	do	governo,	e	não	devem,	nem	
podem	 atender	 a	 outros	 interesses.	 Empregados	 públicos,	 em	 posições	 mais	
modestas,	gozam	de	ordenados	mui	superiores	aos	que	acabo	de	apresentar	a	
vossa	apreciação58.	 	

	

Tal	 qual	 Ulisses	 quando	 retornava	 da	 Guerra	 de	 Troia,	 os	 veteranos	 do	 Paraguai	

vaticinaram	 mais	 do	 que	 as	 palmas	 de	 seus	 superiores.	 Não	 seria	 exagero	 supor	 que	 os	

combatentes	 transformaram-se	durante	o	conflito,	e	que	suas	expectativas,	quando	da	partida,	

também	 mudaram	 ao	 longo	 do	 combate.	 Os	 difíceis	 anos	 transcorridos	 nas	 trincheiras	

paraguaias	 produziram,	 aos	 olhos	 dos	 veteranos,	 sacrifícios	 não	 antecipados	 pelo	 decreto	 de	

janeiro	de	1865.	O	que	esperar	do	regresso?		

Os	 veteranos	 voltaram	ao	 Império	desejosos	de	um	direito	 vislumbrado	no	 sacrifício	de	

guerra,	e	não	contido	nas	promessas	do	governo.	Como	se	o	retorno	fosse	bálsamo	para	todas	as	

dificuldades,	esperaram	desse	direito	a	superação	de	uma	condição	socioeconômica.	Novamente,	

como	se	a	participação	na	Guerra	do	Paraguai	fosse	garantia	de	conforto	material	e,	quem	sabe,	

espiritual.	Esse	direito	relacionava-se,	a	um	só	tempo,	com	reconhecimento	e	ascensão	social	nos	

espaços	 para	 os	 quais	 os	 veteranos	 regressaram.	 E	 também	 com	 a	 possibilidade	 de	 obrigar	 o	

governo	a	ser	fiador	desse	reconhecimento.	Ocorre	que	os	combatentes	do	Prata	foram	privados	

da	satisfação	disso	que	entendiam	por	direito.	As	promessas	cumpridas	não	estiveram	à	altura	

das	expectativas.	Daí	a	frustração	dos	veteranos;	daí,	então,	o	entrelaçamento	inevitável	entre	as	

expectativas	 geradas	 durante	 a	 campanha	 e	 as	 frustrações	 do	 regresso.	 É	 sobre	 essas	

expectativas	e	sobre	essas	frustrações	que	as	próximas	páginas	se	debruçam.		

																																																								
58	AM	–	Relatório	dos	Negócios	da	Marinha	de	1870.	
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Capítulo	II	–	As	origens	dos	veteranos	
	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	4:	Ângelo	Agostino	sobre	a	Guerra	do	Paraguai	

Fonte:	 BN	 –	 A	Vida	 Fluminense,	 4/04/1868.	 Legenda:	 “Por	 cima	 e	 por	 baixo	 do	 rio	 Paraguai.	 Por	 cima:	 os	 homens	
estrafegam-se	 como	 se	 fossem	 peixes	 vorazes.	 Por	 baixo:	 os	 peixes	 folgam	 e	 banqueteiam-se	 como	 se	 fossem	 homens	
civilizados.”	

	
L’espoir	est	une	mémoire	qui	désire,		

le	souvenir	est	une	mémoire	qui	a	joui.		
	

Honoré	de	Balzac.	Les	fantaisies	de	Claudine.		
	

Percorrer	 a	 gênese	 dos	 veteranos	 da	 Guerra	 do	 Paraguai	 requer	 mais	 do	 que	 uma	

comparação	 entre	 as	 expectativas	 na	 hora	 do	 alistamento	 e	 as	 frustrações	 do	 pós-guerra.	 O	

inesperado,	com	suas	múltiplas	facetas,	mudou	o	veterano	ainda	no	decurso	da	guerra.	Em	que	

medida	 esse	 inesperado	 afetou	 as	 expectativas	 dos	 veteranos	 e,	 portanto,	 as	 frustrações	

também?	Como	avaliar	o	que	o	veterano	não	poderia	prever	na	hora	do	alistamento?	Pense-se	

no	que	poderia	percorrer	a	mente	de	um	veterano,	como	relances	de	memória,	quando,	depois	

de	longos	anos	em	combate,	encontrava-se	na	embarcação	que	o	traria	de	volta	ao	lar.	

	 Em	 primeiro	 lugar,	 a	 impressão	 causada	 pelo	 progresso	 técnico-militar.	 Nos	

acampamentos	do	Exército,	as	estações	telegráficas,	os	mangrulhos	e	os	balões	tripulados	davam	

o	tom	de	uma	guerra	cujos	resultados,	em	larga	medida,	deveram-se	às	inovações	tecnológicas.	

Petardos,	 torpedos,	 fuzis	 raiados,	 canhões,	 armas	 de	 repetição	 e	 carregáveis	 pela	 culatra,	

revólveres	e	pistolas	foram	amplamente	empregados	pelas	tropas	brasileiras1.	A	construção	de	

encouraçados	e	corvetas	tornou-se	da	maior	importância,	 já	que	o	acesso	ao	Paraguai	somente	

era	viável	pelos	rios	Uruguai,	Paraná	e	Paraguai.	O	próprio	território	brasileiro	não	contava	com	

uma	malha	 rodoviária,	 e	muito	menos	 ferroviária,	 suficientemente	 expressiva	 para	 deslocar	 o	

																																																								
1	SALLES,	Ricardo.	Guerra	do	Paraguai:	memórias	&	imagens.	Rio	de	Janeiro:	Edições	Biblioteca	Nacional,	2003.	
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contingente	bélico;	pior,	o	Mato	Grosso,	província	vizinha	ao	Paraguai,	era	unicamente	acessível	

por	 via	 fluvial,	 o	 que	 tornava	 os	 rios	 platinos	 nódulos	 estratégicos	 de	movimentação	militar2.	

Para	os	veteranos	da	Marinha,	tanto	aqueles	que	permaneceram	nos	estaleiros	do	Rio	de	Janeiro	

quanto	 os	 que	 pela	 primeira	 vez	 embarcaram	 nos	 encouraçados	 nacionais,	 a	 novidade	

tecnológica	não	tinha	igual.	À	exceção	do	conflito	civil	nos	Estados	Unidos	(1861-1865),	a	Guerra	

do	 Paraguai	 não	 teve	 precedentes	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 mobilização	 tecnológica,	 conforme	

assinalava	o	general	argentino	Gelly	y	Obes	a	Caxias	em	18673.	

Em	 segundo	 lugar,	 como	 ligando	 o	 primeiro	 relance	 de	memória	 a	 este,	 os	 revezes	 das	

inovações	bélicas.	As	balas	de	canhão	 lançadas	nos	campos	de	batalha,	 independentemente	da	

origem,	atingiam	todas	as	nacionalidades.	Poucos	meses	antes	do	 fim	da	guerra,	o	Conde	d’Eu	

confessou	 a	 Dom	 Pedro	 II	 que	 na	 batalha	 de	 Peribebuí,	 ocorrida	 em	 12	 de	 agosto	 de	 1869,	

grande	parte	dos	 feridos	brasileiros	 foram-no	em	virtude	da	artilharia	 imperial4.	Os	relatos	do	

general	 Dionísio	 Cerqueira	 não	 negaram	 a	 confissão	 do	 Conde	 d’Eu.	 Em	 combate,	 morria-se	

sobretudo	devido	a	balas	perdidas5.		

Quando	 os	 tiros	 à	 distância	 cediam	 lugar	 ao	 embate	 corpo	 a	 corpo,	 baionetas,	 adagas,	

espadas	 e	 lanças	 entravam	em	 cena	 com	 a	 brutalidade	 própria	 das	 guerras.	 Poucos	 dias	 após	

vencer	as	duas	divisões	do	general	paraguaio	Bernardino	Caballero	nas	batalhas	de	Itororó	e	do	

Avaí,	em	dezembro	de	1868,	Caxias,	então	comandante	em	chefe	das	forças	brasileiras,	teve	de	

prestar	 contas	 ao	Ministério	 da	Guerra.	 Entre	 os	 números	das	perdas	 físicas	 e	materiais,	 uma	

nota	 a	 parte	 dava	 tom	 de	 confidencialidade	 ao	 despacho	 enviado	 ao	 Rio	 de	 Janeiro.	 Entre	 os	

cadáveres	encontrados	no	terreno	de	combate,	comentava	Caxias,	acharam-se	aleijados	e	feridos	

ainda	 não	 curados;	 pior,	 havia	 o	 de	 um	 menino	 de	 onze	 ou	 doze	 anos,	 que	 havia	 sofrido	

anteriormente	 uma	 amputação	 no	 braço	 esquerdo	 e	 fora	 obrigado	 a	 lutar	 com	 a	 espada	 que	

ainda	 apertava	 em	 sua	mão	 direita6.	 Para	 o	 comandante,	 que	 aos	 65	 anos	 de	 idade	 ainda	 era	

aplaudido	por	atos	de	bravura,	a	realidade	dos	campos	de	batalha	humanizava-lhe	o	heroísmo.		

Eram,	de	alguma	forma,	as	duas	faces	do	rio	Paraguai	no	desenho	de	Ângelo	Agostini:	por	

cima,	 a	 bravura	 e	 a	 pompa	 militar,	 a	 bandeira	 e	 o	 hino,	 ou	 um	 Império	 que	 dizia	 trazer	 a	

civilização	ao	desgovernado	Paraguai;	por	baixo,	soldados	de	doze	anos,	mulheres	em	situação	

de	 miséria,	 esqueletos	 vivos,	 sem	 respiração,	 nas	 palavras	 que	 o	 Conde	 d’Eu	 endereçou	 ao	

general	Vitorino	quando	a	guerra	alcançava	seu	desfecho	final7.		

																																																								
2	O	acesso	ao	Mato	Grosso	por	via	terrestre	somente	se	consolidou	na	primeira	metade	do	século	XX.	
3	AN	–	Doc.	res.,	cód.	551,	vol.	2,	NP,	Diversos.	Gelly	y	Obes	para	Caxias,	Tuyucué,	05/08/1867.		
4	AHMI	–	Carta	res.,	maço	146,	doc.	7056.	Conde	d’Eu	para	Dom	Pedro	II,	s/l,	29/08/1869.	
5	As	 Reminiscências	 	 da	 campanha	 do	 Paraguai,	 de	 Dionísio	 Cerqueira,	 abundam	 em	 casos	 que	 corroboram	 a	
afirmação.	Ver:	CERQUEIRA,	Dionísio.	Reminiscências	da	campanha	do	Paraguai.	Tours:	Imprimerie	E.	Arrault	e	cie.,	
1910.		
6	AN	 –	 Cod.	 925,	 vol.5,	 OG,	 Ministério	 da	 Guerra.	 Comunicado	 de	 Caxias	 ao	 Ministério	 da	 Guerra,	 Angostura,	
20/12/1868.	
7	AN	–	Caixa	812,	OP,	coleção	Caxias.	Carta	res.	Do	Conde	d’Eu	para	o	general	Vitorino,	Rosário,	30/12/1869.	
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A	 crueldade	 andava	 lado	 a	 lado	 com	 a	 condolência.	 Em	 nota	 apaixonada,	 o	 Conde	 d’Eu	

comunicava	ao	Imperador	a	brutalidade	dos	oficiais	brasileiros	após	a	batalha	de	Peribebuí:	

	

[O	coronel	Pablo]	Caballero	[...]	 tinh[a]	entregado	as	espadas	aos	ajudantes	de	
campo	 do	 Herval,	 e	 assim	 mesmo	 os	 mataram	 a	 sangue	 frio;	 a	 pretexto	 de	
vingar	a	morte	de	João	Manuel	[Mena	Barreto],	e	os	enterraram	depressa,	para	
eu	não	ver!	 Só	mais	 tarde	é	que	eu	 soube.	 [...].	No	 combate	do	dia	18,	 a	 coisa	
ficou	 pior.	 O	 Vitorino,	 de	 acordo	 com	 o	 Tibúrcio,	 mandou	 lancear	 todos	 os	
quinze	 oficiais	 [paraguaios],	 que	 se	 tinham	 entregado!	 Alguns,	 dizem	 que	
pediam	de	joelhos	pela	vida	e	davam	vivas	ao	Brasil:	foi	horrível!8	

	

Era	matéria	 suficiente	para	deixá-lo	 abalado.	 Como	para	 tantos	outros	 veteranos,	 do	praça	de	

pré	 ao	 oficial	 graduado	 em	 combate,	 o	 retorno	 ao	 Brasil	 trazia	 para	 o	 Conde	 d’Eu,	 que	 anos	

depois	 confessou	 à	 esposa,	 a	 Princesa	 Isabel,	 os	 distúrbios	 mentais	 causados	 pela	 guerra9,	

lembranças	espasmódicas	e	perdidas	no	tempo.		

Entre	 outras	memórias,	 aos	 veteranos	 embarcados	 para	 o	 Império	 vinha	 a	 angústia	 dos	

difíceis	 dias	 nos	 hospitais.	 O	 doutor	 Francisco	 Bonifácio	 Abreu,	 cirurgião-mor	 do	 Exército,	

publicou	 dados	 que	 considerava	 alarmantes	 no	 Jornal	 do	 Comércio,	 em	 agosto	 de	 1868.	 Tão	

somente	 no	 segundo	 semestre	 de	 1868,	 30.515	 soldados	 do	 Exército	 haviam	 passados	 pelos	

hospitais	 aliados;	 2.836	 teriam	 falecido,	 23.410	 ter-se-iam	 curado	 e	 outros	 4.239	 teriam	 sido	

transferidos	 para	 o	 Brasil10.	 A	 considerar	 que	 o	 corpo	 do	 Exército	 brasileiro,	 até	 a	 data,	 não	

ultrapassou	 o	 número	 de	 40.00011,	 tem-se	 que	 em	 torno	 de	 3/4	 dos	 combatentes	 de	 terra	

andaram	pelos	hospitais	da	Tríplice	Aliança.	O	cirurgião	recordava,	ainda,	que	os	percentuais	de	

mortalidade,	 naquele	 semestre,	 superavam	 os	 da	 Guerra	 de	 Secessão	 (1861-1865),	 perdendo	

apenas	 para	 Guerra	 da	 Crimeia	 (1853-1856)	 na	 segundo	metade	 do	 século	 XIX.	Morria-se	 de	

infecção	pulmonar,	de	pneumonia,	de	hepatite	e	de	febre	amarela,	entre	tantas	outras	doenças.	

Em	março	de	1867,	reiterados	surtos	de	cólera	alcançaram	os	acampamentos	aliados	de	Itapiru	

e	de	Corrientes,	alastrando-se	até	Buenos	Aires,	por	 força	dos	veteranos	argentinos	que	nessa	

época	 voltaram	 à	 casa.	 Um	 ano	 depois,	 em	 janeiro	 de	 1868,	 o	 Vice-Presidente	 da	 Argentina,	

Marcos	Paz,	foi	vítima	da	epidemia.	Nesse	cenário	de	contágio,	não	se	requer	grande	esforço	de	

																																																								
8	AHMI	–	Maço	146,	doc.	7056.	Carta	pessoal	do	Conde	d’Eu	a	dom	Pedro	II,	s/l,	29/08/1869.	A	versão	do	episódio	
narrado	 ao	 imperador	 vai	 de	 encontro	 à	 comumente	 defendida	 pela	 historiografia	 paraguaia.	 Juan	 Bautista	 Gill	
Aguinaga,	retomando	os	relatos	de	Juan	Crisóstomo	Centurión,	coronel	paraguaio	que	lutou	na	guerra,	conta	que,	por	
ordem	do	Conde	d’Eu,	o	coronel	Pablo	Caballero	foi	amarrado	pelos	pés	e	pelas	mãos	a	rodas	de	canhões	e	esticado	
até	 ter	o	corpo	esquartejado.	Os	outros	oficiais	paraguaios	teriam	sido	degolados,	 também	por	decisão	do	genro	de	
Pedro	 II.	 Para	 maior	 discussão	 a	 esse	 respeito,	 ver:	 GOYENA	 SOARES,	 Rodrigo	 (org.).	 Conde	 d’Eu:	 Diário	 do	
comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	na	República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017;	
GILL	AGUINAGA,	Juan	Bautista.	Excesos	cometidos	hace	cien	años.	História	Paraguaya.	Assunção:	Academia	Paraguaya	
de	Historia,	1968,	vol.	XII,	pp.22-3;	e	DORATIOTO,	Francisco.	Maldita	guerra.	Nova	história	da	Guerra	do	Paraguai.	2a	
edição.	São	Paulo:	Companhia	das	letras,	2002,	pp.	410-11.	
9	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans.	O	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	editora	nacional,	1935.	
10	BN	-	Jornal	do	Comércio,	02/09/1868.	
11	AHEx	–	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Guerra,	1868.	Os	dados	apresentados	no	relatório	provavelmente	
estejam	aquém	da	realidade.	Maior	discussão	a	respeito	dos	números	da	guerra	é	feita	no	capítulo	I.	



	 45	

imaginação	para	presumir	a	surpresa	do	enfermeiro	brasileiro	que,	no	mesmo	mês	de	janeiro	de	

1868,	ao	 receber	ambulâncias	despachadas	do	Rio	Grande	do	Sul	para	Montevidéu,	encontrou	

palha,	saca-rolhas,	fósforos	e	areia	nos	barris	que	deveriam	trazer	remédios12.	

Havia	também	recordações	sobre	a	solidariedade	entre	as	tropas.	Não	eram	raros	casos	de	

soldados	argentinos	e	brasileiros	que	cediam	parte	de	suas	porções	alimentares	a	prisioneiros	

paraguaios13.	 Ou	 ainda,	 casos	 de	 paraguaios	 que	 se	 alistaram	 em	 fileiras	 argentinas14.	 Poucos	

meses	 antes	 do	 término	 da	 guerra,	 o	 recenseamento	 do	 Exército	 argentino	 no	 Paraguai	 não	

somente	 contou	 paraguaios,	mas	 alemães,	 espanhóis,	 italianos,	 húngaros,	 bolivianos,	 chilenos,	

americanos,	 irlandeses,	 portugueses,	 suíços,	 ingleses	 e,	 mais	 surpreendente,	 uruguaios	 e	

brasileiros.	Em	setembro	de	1869,	o	batalhão	argentino	acampado	em	Caraguatai	contava	240	

homens,	dos	quais	unicamente	53	eram	argentinos15.	Para	o	soldado	brasileiro	que	por	primeira	

vez	 deixava	 o	 país,	 se	 por	 ventura	 cruzasse	 um	 desses	 batalhões	 argentinos,	 a	 Guerra	 do	

Paraguai	poderia	tomar	a	feição	de	uma	volta	ao	mundo.		

Lembrando-se	 da	 crueldade	 ou	 da	 compaixão	 nos	 campos	 de	 guerra,	 ensaiando	 uma	 e	

outra	palavra	em	espanhol,	francês	ou	inglês,	voltavam	irreconhecíveis	os	veteranos	brasileiros.	

Os	 longos	meses	no	Paraguai	 envelheceram-nos.	Não	 eram	mais	 aqueles	 que	 embarcaram	em	

janeiro	 de	 1865.	 O	 regresso	 traria	 agora,	 pensava-se,	 	 angústias	 quanto	 à	 concretização	 das	

expectativas	 do	 alistamento.	 Era	 o	 bastante	 para	 intercalar	momentos	 taciturnos	 entre	 o	 tom	

alegre	da	viagem	de	regresso.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
12	Abundam	as	fontes	que	revelam	casos	de	corrupção	nos	hospitais	militares.	O	caso	citado	foi	extraído	de:	AN	–	Caixa	
805,	coleção	Caxias,	quartel	brasileiro	em	Corrientes,	of.	de	7/01/1868.	
13	AN	–	Caixa	805,	OP,	coleção	Caxias.	Carta	de	Gelly	y	Obes	para	Caxias,	s/l,	15/08/1868.	
14	AGNA	–	S-10	44-8-43	e	S-10	44-8-44,	libreto	I.	
15	AGNA	–	S-10	44-8-43	e	S-10	44-8-44,	libreto	II.	
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1. Razões	do	alistamento	
	

	 	 	
Figura	5:	Proclamação	de	Antônio	Borges	Leal	Castelo	Branco,	presidente	da	província	de	Pernambuco	em	

1865,	Recife,	6	de	fevereiro	de	1865.	

	
Fonte:	AN	–	OP,	caixa	813,	pac.	02,	folha	1.		

	
A	dimensão	patriótica	do	conflito	caracterizou	as	primeiras	levas	de	recrutas,	pelo	menos	

nos	imediatos	meses	após	a	invasão	de	Solano	López	ao	Mato	Grosso.	E	isso,	sobretudo,	quando	

comparado	 ao	 entusiasmo	 bélico	 dos	 Estados	 aliados	 ao	 Brasil.	 A	 unidade	 argentina	 somente	

fora	 alcançada	 após	 a	 Batalha	 de	 Pavón,	 em	 1861,	 quando	 as	 tropas	 unitárias	 de	 Bartolomé	

Mitre	 venceram	 o	 Exército	 federalista	 de	 Justo	 José	 de	 Urquiza.	 A	 experiência	 das	 duas	

Argentinas,	 uma	 com	 capital	 em	 Buenos	 Aires	 e	 outra	 em	 Entre	 Rios	 –	 possuindo,	 cada	 uma	

delas,	representações	diplomáticas	estrangeiras	–,	cedeu	passo	à	única	Argentina,	sob	comando	

de	Buenos	Aires.	Ao	estourar	a	Guerra	do	Paraguai,	não	foi	de	todo	óbvio	para	as	populações	das	
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províncias	 setentrionais	 argentinas	 entrincheirar-se	 com	 portenhos,	 embora	 o	 conflito	 com	 o	

inimigo	externo	comum	possa	ser	compreendido	como	motivo	de	união	nacional16.		

No	 caso	 do	 Uruguai,	 o	 estado	 de	 guerra	 civil	 foi	 praticamente	 perene	 entre	 a	

independência,	em	1828,	e	a	derrota	para	as	tropas	imperiais	na	Batalha	de	Monte	Caseros,	em	

1852.	 A	 presença	 brasileira	 na	 Banda	 Oriental,	 embora	 benéfica	 ao	 partido	 colorado,	 não	

impediu	a	retomada	do	poder	pelo	partido	blanco	em	1860,	quando	Bernardo	Berro	assumiu	a	

presidência	do	Uruguai.	A	rede	de	alianças	entre,	de	um	 lado,	blancos	uruguaios	e	 federalistas	

argentinos;	 e,	 de	 outro,	 unitários	 mitristas	 e	 imperiais	 brasileiros,	 não	 deixava	 supor	 franca	

unidade	patriótica	uruguaia	em	1864,	quando	se	deflagrou	o	conflito	no	Prata.	

	 O	 Brasil	 escoimou-se	 de	 guerras	 intestinas	 após	 a	 Revolução	 Praieira	 (1848-1850).	 A	

subsequente	hegemonia	dos	conservadores	no	poder,	até	1862,	transferiu	para	o	Estado	o	locus	

dos	 conflitos	 partidários.	 Pacificaram-se	 os	 opostos	 por	 intermédio	 da	 institucionalização	 dos	

partidos.	 Os	 desentendimentos	 entre	 conservadores	 e	 liberais	 não	 mais	 redundaram	 em	

conflitos	armados,	mas	colocaram-se	como	diferenças	quanto	a	projetos	de	Estado.		

	 A	 Guerra	 do	 Paraguai	 começou	 sob	 forte	 entusiasmo	 patriótico	 no	 Brasil.	 A	 invasão	 do	

território	 imperial	 por	 tropas	 paraguaias	 acendeu	 os	 ânimos	 de	 todas	 as	 camadas	 sociais.	

Jornalistas	de	periódicos	conservadores	e	liberais	clamaram	pelo	imediato	robustecimento	dos	

números	de	Exército.	Em	novembro	de	1865,	o	Jornal	do	Comércio	trazia	à	Corte	notícias	sobre	a	

popularidade	da	Guerra	do	Paraguai	na	Bahia17.	Orgulhava-se	o	Exército	da	espontaneidade	da	

população	 para	 defender	 o	 país:	 “pelo	número	de	Voluntários	de	que	 já	 se	 organizaram	vários	

corpos”,	afirmava	Silva	Ferraz,	então	na	pasta	da	Guerra,	“podemos	calcular	o	entusiasmo	com	que	

os	 cidadãos	 se	 oferecem	a	marchar	para	a	 guerra,	 não	 tendo	 sido	preciso	ao	governo	 empregar	

meio	 algum	 de	 violência	 para	 alcançar	 tão	 lisonjeiro	 resultado”18.	E	 concluía	 afirmando	 que	 o	

patriotismo	 era	 digno	 de	 nota,	 já	 que	 pais	 de	 família,	 de	 toda	 e	 qualquer	 profissão,	 deixavam	

seus	 lares	 para	 concorrer	 à	 desafronta	 ao	 país,	 “sem	 olhar	 para	 trabalhos	 de	 viagem	 ou	

comodidades	que	abandonam”19.		

Dramaturgos	 apressaram-se	 em	 encenar	 o	 elogiado	 desprendimento	 daqueles	 que	

deixavam	suas	províncias	em	direção	ao	Sul.	Ernesto	Cibrião,	na	peça	Os	Voluntários,	 trazia	ao	

palco	 um	 jovem	 de	 25	 anos,	 filho	 de	 um	 veterano	 de	 Monte	 Caseros,	 que	 se	 apaixonara	 por	

Ângela,	 herdeira	 de	 uma	 família	 de	 cafeicultores.	 Até	 a	 Guerra	 do	 Paraguai,	 o	 maior	 rival	 do	

jovem	havia	sido	o	filho	de	um	conselheiro	de	Estado,	também	enamorado	de	Ângela.	As	brigas	

																																																								
16	Para	maior	discussão	a	respeito	dos	impactos	da	Guerra	do	Paraguai	na	consolidação	da	nacionalidade	argentina,	
ver:	 SCHMIT,	 Roberto.	 La	 conflictiva	 construcción	 de	 la	 nación	 y	 sus	 vínculos	 externos	 (1852-1880).	 In:	 GELMAN,	
Jorge,	 FRADKIN,	 Raúl,	 GARAVAGLIA,	 Juan	 Carlos	 (orgs.).	 Argentina,	 la	 construcción	 nacional,	 1830-1880,	 América	
Latina	en	la	Historia	Contemporánea.	Vol.	II.	Buenos	Aires:	Fundación	MAPFRE	–	Taurus,	2011,	pp.	107-125.	
17	BN	–	Jornal	do	Comércio,	8/11/1865.	
18	AHEx	–	Relatório	da	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	de	1865.	
19	Ibid.	
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entre	os	jovens	de	classes	diferentes	findou	com	a	firme	determinação	de	seus	respectivos	pais	

para	que	fossem	lutar	no	Paraguai.	Deixavam	os	amores	de	lado,	em	defesa	da	causa	nacional20.	

A	 crítica,	 de	 ninguém	 menos	 do	 que	 Machado	 de	 Assis,	 não	 poupou	 elogios,	 “aplaudindo,	

especialmente,	a	cena	[...]	em	que	o	desgraçado	escravo	recebe	a	liberdade	e	veste		farda	do	soldado	

livre	para	ir	cumprir	um	dos	mais	sagrados	deveres	do	cidadão”21.	Aos	olhos	dos	espectadores,	 a	

peça	de	Cibrião	era	prova	de	valor	moral.	Militares	e	 civis	 estariam	 juntos	no	esforço	de	 ligar	

seus	respectivos	herdeiros	à	causa	comum,	e	isso,	em	detrimento	dos	amores	e	das	comodidades	

materiais,	era	maneira	de	trazer	o	patriotismo	para	dentro	dos	lares.	

O	 entusiasmo	pelo	 conflito	 registrou-se	 também	em	personagens	 que,	a	priori,	 estariam	

menos	 inclinados	a	participar	do	esforço	de	guerra.	Martinho	Prado	 Júnior,	avô	do	historiador	

Caio	Prado	Júnior,	rompeu	com	sua	família	para	ingressar	nas	tropas	do	Exército.	Era	tendência	

rara	 para	 um	membro	 da	 oligarquia	 rural	 paulista.	 José	 Avellar	 de	 Almeida,	 primeiro	 e	 único	

Barão	de	Ribeirão,	rico	cafeicultor	de	Vassouras,	preferiu	doar	22:000$000	réis	às	viúvas	e	filhas	

menores	dos	praças	do	termo	de	Cantagalo,	caso	viessem	a	falecer22.	Não	era	essa	uma	quantia	

modesta,	considerando-se	que,	à	época,	uma	elegante	casa	assobradada	em	Botafogo	custava	em	

torno	de	8:000$000	réis23.	Ou	que	o	preço	de	um	escravo,	na	província	do	Rio	de	Janeiro,	era	de	

1:300$000	réis24.	O	cônego	João	Pedro	Gay	mostrou-se	disposto	a	levar	os	altares	católicos	aos	

campos	 de	 guerra25.	 Médicos	 alistaram-se	 espontaneamente.	 Negros	 livres,	 notadamente	

Cândido	 da	 Fonseca	 Galvão,	 reuniram	 bandos	 de	 Voluntários	 para	 engrossar	 o	 contingente	

militar	 imperial.	Mulheres	mostraram	 interesse	em	colaborar	 com	as	 tropas	do	 Império,	 fosse	

por	via	direta	ou	indireta.	Os	casos	mais	emblemáticos	foram	os	de	Jovita	Feitosa,	jovem	nortista	

de	origem	modesta	que	tentou	fazer-se	passar	por	homem,	ceifando	os	cabelos;	o	de	Ana	Néri,	

que	incorporou	o	10o	Batalhão	de	Voluntários	como	enfermeira,	malgrado	seu	participação	ter	

sido	 indeferida,	 em	 agosto	 de	 1865,	 pelo	 presidente	 da	 Província	 da	 Bahia;	 e	 o	 da	 esposa	 do	

Visconde	de	Tamandaré,	que	solicitou	à	aristocracia	da	Corte	a	doação	de	joias	para	o	conflito.	

Entidades	jurídicas,	privadas	ou	públicas,	tampouco	recuaram	perante	a	invasão	de	López.	

Escolas	de	numerosas	localidades	cederam	vagas	para	filhos	de	Voluntários.	Na	província	do	Rio	

de	 Janeiro,	 criou-se	a	Sociedade	Popular	 Iguaçuana,	 “com	o	fim	de	auxiliar	o	governo	na	guerra,	

concorrendo	para	engrossar	as	fileiras	do	Exército	e	protegendo	as	famílias	dos	que	arriscam	vidas	

para	 sustentar	 a	 dignidade	 do	 Império”,	 conforme	 estipulava	 seu	 estatuto.	 Nesse	 escopo,	

acompanhou-a	 a	 Sociedade	 Protetora	 Resendense	 e	 a	 Sociedade	 Protetora	 Mageense26.	 Na	

																																																								
20	O	enredo	da	peça	de	Ernesto	Cibrião	encontra-se	disponível	em:	BN	–	Diário	do	Rio	de	Janeiro,	16/04/1865.	
21	BN	–	Diário	do	Rio	de	Janeiro,	19/04/1865.	
22	APERJ	–	Fundo	PP,	maço	6,	caixa	24.	
23	O	valor,	como	média	anual,	foi	extraído	dos	anúncios	do	Jornal	do	Comércio	de	janeiro	a	dezembro	de	1865.	Ver:	BN	
–	Jornal	do	Comércio,	1865.	
24	QUEIRÓS	MATTOSO,	Kátia.	Ser	escravo	no	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Brasiliense,	2001,	p.	235.	
25	AHMI	–	Maço	136,	doc.	6671	
26	APERJ	–	Fundo	PP	68,	maço	6,	caixa	24.	
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cidade	 de	 Areia,	 na	 Paraíba,	 cuja	 população	 orgulhava-se	 de	 ter	 participado	 da	 Revolução	

Pernambucana	 (1817)	 e	 da	 Confederação	 do	Equador	 (1824),	 reuniu-se	 um	 grupo	de	 artistas	

com	o	 fim	de	promover	uma	subscrição	para	o	auxílio	das	 famílias	 indigentes	dos	Voluntários	

que	 daquela	 localidade	 foram	 para	 a	 guerra27.	 Em	 1866,	 o	 Exército	 anunciava	 a	 criação	 do	

Depósito	 de	 Aprendizes	 Artilheiros	 na	 fortaleza	 da	 Praia	 Vermelha,	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 cujo	

objetivo	principal	era	instruir	filhos	de	praças	sem	fortuna	e	convocados	para	a	guerra.	

Os	 primeiros	 batalhões	 de	 Voluntários	 da	 Pátria,	 no	 mesmo	 entusiasmo	 pela	 guerra,	

utilizaram	 fardamentos	 próprios	 a	 cada	 província,	 além	 dos	 distintivos	 comuns	 a	 todos	 os	

combatentes.	 O	 uniforme	 catarinense	 era	 estampado	 com	 listras	 verdes,	 ficando	 assim	

conhecido	 como	 a	 brigada	 dos	 barrigas-verdes.	 Na	 Bahia,	 formou-se	 o	 batalhão	 dos	 Zuavos,	

nome	de	uma	tribo	kabila	da	qual	se	extraíam	os	soldados	dos	regimentos	especiais	de	infantaria	

do	Exército	Francês,	criados	em	1831	na	Argélia.	Na	descrição	do	general	Cerqueira,	os	zuavos	

brasileiros	eram		

	

todos	negros	 [...].	Os	oficiais	 também	eram	negros.	Usavam	 largas	bombachas	
vermelhas	 presas	 por	 polainas	 que	 chegavam	 à	 curva	 da	 perna,	 jaqueta	 azul,	
aberta,	 com	 bordados	 de	 trança	 amarela,	 guarda-peito	 do	 mesmo	 pano,	 o	
pescoço	limpo	sem	colarinho	nem	gravata	e	um	fez	na	cabeça28.		

	

Da	 Corte,	 o	 31o	 Corpo	 de	 Voluntários	 da	 Pátria	 partiu	 para	 o	 Prata	 acompanhado	 por	 um	

mascote	chamado	de	Cão	Bruto.	

Certamente	não	menos	relevante,	em	julho	de	1865,	na	 iminência	da	chegada	das	tropas	

de	 Solano	 López	 ao	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 o	 Imperador	 rumou	 para	 os	 campos	 de	 batalha.	 A	

iniciativa	 de	 Dom	 Pedro	 II	 não	 agradara	 à	 Assembleia	 Geral	 do	 Império	 nem	 ao	 Conselho	 de	

Estado,	 que	 se	 recusaram	a	 consentir	 com	a	 vontade	 real,	 temendo	que	 o	 Imperador	 viesse	 a	

pôr-se	 em	 situação	 de	 risco	 ou	 a	 padecer	 de	 enfermidade	 qualquer.	 Daí	 o	 patriótico	

pronunciamento	 do	 Imperador	 no	 Conselho	 de	 Estado:	 “se	me	 podem	 impedir	 que	 siga	 como	

Imperador,	 não	 me	 impedirão	 que	 abdique	 e	 que	 siga	 como	 Voluntário	 da	 Pátria”29.	 Ao	 que	

agregava,	 na	 hora	 de	 embarcar	 para	 o	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 “sou	defensor	perpétuo	do	Brasil,	 e	

quando	meus	concidadãos	sacrificam	suas	vidas	em	holocausto	sobre	as	aras	da	pátria,	em	defesa	

de	uma	 causa	 tão	 santa,	 não	 serei	 eu	que	os	deixe	de	acompanhar”30.	 Deixando	 a	 Corte	 sob	 os	

aplausos	da	população,	desembarcou	no	Rio	Grande	do	Sul	ao	som	de	vivas	dados	pelos	gaúchos.	

A	rendição	paraguaia	em	Uruguaiana	e	a	Batalha	do	Riachuelo,	ambas	ocorridas	em	1865,	

causaram	euforia	nacional.	A	Corte	e	as	capitais	provinciais	 foram	revestidas	de	 flores,	bandas	

																																																								
27	BN	–	Jornal	do	Comércio,	8/11/1865,	p.	2	
28	CERQUEIRA,	Dionísio.	Reminiscências	da	campanha	do	Paraguai.	Tours:	Imprimerie	E.	Arrault	e	cie.,	1910,	p.	72.	
29	Apud	LYRA,	Heitor.	História	de	Dom	Pedro	II	(1825-1891):	Ascensão	(1825-1870),	Vol.1.	Belo	Horizonte:	 Itatiaia,	
1977,	p.	228.	
30	Ibid.	
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militares	tocaram	em	volume	alto	e	a	população	aglomerou-se	em	praças	públicas,	para	festejar	

os	acontecimentos	no	Rio	Grande	do	Sul.	O	efeito	desse	tipo	de	comemorações	era	grande	entre	

a	 população	 masculina.	 No	 primeiro	 semestre	 de	 1865,	 o	 Diário	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 noticiou,	

repetidamente,	 a	 chegada	 de	 novos	 recrutas	 à	 Corte,	 como	 o	 caso	 do	 filho	 do	 major	 João	

Bernardino	de	Vasconcellos	Coimbra,	veterano	das	rebeliões	regenciais	do	Norte.		

	

Acha-se	 neste	 Corte,	 tendo	 vindo	 de	 Pernambuco	 com	 passagem	 para	 o	 1o	
regimento	 de	 cavalaria	 ligeira,	 o	 bravo	 1o	 cadete	 Thomaz	 Augusto	 de	
Vasconcellos	Coimbra,	que	já	conta	onze	anos	de	serviço	público	militar.	Agora	
que	o	Brasil	deve	mandar	para	o	Paraguai	seus	filhos	mais	valentes,	esse	cadete	
veio	 à	 Corte	 ansioso	 por	 ir	 ajudar	 seus	 irmãos	 de	 armas	 a	 infligir	 um	 severo	
castigo	nos	bárbaros	paraguaios31.	

	

Pouco	antes,	de	dezembro	de	1864	a	maio	de	1865,	outros	2.458	foram	recrutados	na	província	

do	Rio	de	Janeiro32,	o	que	constituiu	pouco	mais	de	30%	dos	recrutados	na	província	em	toda	a	

guerra	(ver	Quadro	4,	p.	61).	

	 Embora	 não	 se	 questione	 aqui	 a	 expressividade	 do	 sentimento	 patriótico	 quanto	 ao	

tributo	de	sangue,	dificilmente	se	pode	concluir	que	os	combatentes	brasileiros	se	alistaram	por	

uma	 razão	 apenas.	 O	 curso	 do	 combate	 mudou	 após	 a	 rendição	 de	 Uruguaiana,	 no	 segundo	

semestre	de	1865,	tendo	impactos	severos	no	recrutamento.	Não	se	tratava	mais	de	defender	o	

solo	nacional,	mas	de	invadir	o	paraguaio,	ainda	mal	conhecido	pelas	Forças	Armadas	imperiais.	

Após	 a	 rápida	 tomada	 do	 Passo	 da	 Pátria,	 as	 tropas	 acamparam	 nos	 pântanos	 de	 Tuiuti	 e	

enfrentaram-se	 ali	 aos	 paraguaios	 na	 primeira	 batalha	 campal	 da	 América	 do	 Sul.	 Embora	

vencida,	a	Batalha	de	Tuiuti	(maio	de	1866)	deixou	lastro	negativo:	do	lado	aliado,	996	mortos	e	

3.071	feridos33.	Daí	em	diante,	as	operações	militares	concentraram-se	na	confluência	dos	rios	

Paraná	e	Paraguai,	numa	guerra	de	posições	marcada	pela	estagnação.	Pouco	depois,	a	pesar	da	

tomada	de	Curuzú	(setembro	de	1866),	as	forças	aliadas	conheceram	a	pior	derrota	na	Guerra	

do	Paraguai.	Nos	últimos	dias	de	setembro	de	1866,	a	Batalha	de	Curupaiti	deixou	1.395	mortos	

do	lado	aliado	e	outros	3.582	feridos.	

Houve	vertiginosa	queda	nas	taxas	de	recrutamento	a	partir	de	1866	(ver	Gráfico	3,	p.	51).	

Como	 explicá-la?	 Como	 compreender,	 ainda,	 a	 continuidade	 do	 recrutamento	 entre	 1867	 e	

1870?	Nos	 raros	 diários	 ou	 cartas	 de	 veteranos,	 há	 grande	 diversidade	 de	motivações	 para	 o	

alistamento.	Houve	quem	se	apresentou	à	caserna	com	medo	de	passar	vergonha	após	a	guerra,	

quem	buscou	uma	carreira	militar	e	possíveis	promoções	e	quem	procurou	um	soldo	 fixo	e	as	

																																																								
31	BN	–	Diário	do	Rio	de	Janeiro,	22	de	agosto	de	1865,	p.	1	
32	IZECKSOHN,	 Vitor.	O	cerne	da	discórdia.	A	Guerra	do	Paraguai	e	o	núcleo	profissional	do	exército	brasileiro.	Rio	 de	
Janeiro:	Biblioteca	do	exército	editora,	1997,	p.	188	
33	QUEIROZ	 DUARTE,	 Paulo.	Os	Voluntários	da	Pátria	na	Guerra	do	Paraguai.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Biblioteca	 do	 Exército	
Editora,	1986.	
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vantagens	prometidas	quando	da	criação	dos	corpos	de	Voluntários	da	Pátria34.	Esses	 indícios,	

embora	 possam	 explicar,	 em	 alguma	 medida,	 as	 altas	 taxas	 de	 recrutamento	 até	 meados	 de	

1866,	dizem	pouco	quanto	às	expectativas	dos	combatentes.	O	que	significaria,	no	regresso,	ter	

participado	do	conflito?	O	que	esperar	de	uma	carreira	nas	armas,	o	que	fazer	com	um	soldo	fixo	

ou	com	as	vantagens	prometidas	pelo	decreto	de	 janeiro	de	1865?	Em	que	medida	o	curso	da	

guerra,	após	1866,	transformou	as	expectativas	dos	combatentes?	

	
Gráfico	3:	Recrutamento	entre	1865	e	1872	

	
	

	

	

A	 expectativa	 de	 ascensão	 socioeconômica	 foi	 razão	 constante	 do	 alistamento.	 Quem	

cogitasse	 ingressar	 no	Exército	 ou	na	Marinha	poderia	 contar	 com	300	 réis	 diários,	 conforme	

estipulava	a	legislação	das	Forças	Armadas,	e	a	gratificação	de	300$000	réis	após	a	baixa.	Essas	

etapas	 e	 gratificações	 somavam	 cerca	 de	 um	 sétimo	 do	 valor	 necessário	 para	 comprar	 uma	

chacarinha	 no	morro	 do	 Providência,	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 conforme	 se	 lia	 nos	 classificados	 do	

Jornal	do	Comércio35.	E	havia	mais	benefícios,	as	promessas,	o	que	fazia	valer	a	pena	o	negócio	da	

guerra.	Na	Marinha,	os	soldos	mensais	de	praças	-	de	grumete	a	mestre,	portanto	-	variavam,	por	

ordem	 de	 gradação,	 de	 13$000	 a	 36$000	 réis	 mensais36.	 No	 Exército,	 a	 situação	 salarial	 era	

semelhante.	 Os	 praças,	 do	 soldado	 raso	 ao	 primeiro-sargento,	 ganhavam	menos	 do	 que	 seus	

																																																								
34	AN	–	Coleção	Caxias	–	Caixa	805.	
35	O	valor	da	chácara	no	Morro	da	Providência	foi	extraído,	como	média	anual,	dos	anúncios	do	Jornal	do	Comércio	de	
janeiro	a	dezembro	de	1865.	Ver:	BN	–	Jornal	do	Comércio,	1865.	
36	AN	–	Coleção	Marinha	4X,	códice	864.	

Fonte:	AHEx	e	AM	–	Relatórios	dos	negócios	do	Exército	e	da	Marinha	de	1865	a	1872.		
Não	há	dados	para	o	ano	de	1867.	
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homólogos	 na	 Marinha,	 embora	 não	 houvesse	 grande	 discrepância.	 Em	 termos	 salariais,	 o	

primeiro	 grau	 de	 oficial	 inferior	 no	 Exército,	 o	 de	 alferes,	 era	 equivalente	 ao	 último	 grau	 de	

praça	na	Armada:	36$000	mensais37.	Os	praças	dos	corpos	policiais	engajados	na	guerra,	por	sua	

vez,	recebiam	os	mesmos	36$000	réis	mensais38.	

Um	nordestino	das	províncias	mais	 atingidas	pelas	 sucessivas	 secas	da	década	de	1860,	

quais	sejam,	Bahia,	Ceará,	Paraíba	e	Pernambuco,	poderia	ver	nas	etapas	e	nos	soldos	militares	

possibilidade	de	escapar	às	crises	agrícolas	de	suas	localidades.	Somados	os	soldos	mensais,	as	

etapas	diárias	 e	 a	 gratificação	 final,	 um	Voluntário	 alistado	 como	praça	poderia	 acumular,	 em	

três	ou	quatro	anos	de	combate,	algo	em	torno	de	1:000$000,	e	isso	sem	contar	as	bonificações	

do	Exército	e	da	Marinha,	caso	viesse	a	ascender	na	hierarquia	militar	por	ato	de	bravura.	Era	a	

metade	do	 valor	de	um	 sobrado	na	 rua	Paula	Matos,	 no	 bairro	de	 Santa	Teresa,	 na	 capital	 do	

Império;	 ou,	 ainda,	 o	 suficiente	 para	 pagar	 o	 aluguel	 de	 dois	 anos	 numa	 casa	 com	 sótão	 no	

Catumbi39.	Para	um	carpinteiro,	 ferreiro,	sapateiro	ou	pedreiro,	a	guerra	poderia	trazer	 lucros.	

Enquanto	 esse	 grupo	 de	 profissões	 possuía	 renda,	 com	 variações,	 que	 girava	 em	 torno	 de	

200$000	réis	anuais	no	Rio	de	Janeiro	da	década	de	186040,	praça	da	Marinha	que	alcançasse	o	

grau	de	mestre,	quem	sabe,	ao	cabo	de	três	anos,	teria	uma	renda	anual	de	434$000	réis.	Teria	

de	contar,	no	entanto,	com	um	rápido	ritmo	de	ascensão	na	hierarquia	militar.	

Não	menos	 do	 que	 a	 obtenção	 das	 vantagens	 do	 decreto	 de	 1865	 e	 do	 que	 o	 soldo	 fixo	

militar,	 os	 recrutados	 tinham	 em	 mente	 possíveis	 promoções	 nas	 armas.	 Nas	 cartas	 que	 o	

Voluntário	João	Manuel	da	Silva	escreveu	a	seu	irmão	durante	a	campanha,	referências	quanto	a	

expectativas	 de	 ascensão	 na	 hierarquia	 militar	 eram	 constantes.	 E	 isso	 em	 detrimento	 de	

menções	ao	patriotismo,	que	estiveram	ausentes	em	suas	cartas.	O	medo	da	morte,	espelhado	na	

alusão	a	companheiros	falecidos	em	combate,	era	ofuscado	por	atos	de	bravura	que,	acreditava-

se,	teriam	de	levar	a	promoções.		

	

Porto	Alegre,	21	de	agosto	de	1865	
Meu	mano,	
Recebi	 sua	 carta	 e	 muito	 me	 alegrei	 em	 ter	 notícias	 suas	 [...].	 Hoje	 fui	
promovido	 a	 1o	 sargento	 [...],	 tem	 morrido	 quase	 a	 metade	 dos	 que	 vieram;	
morreu	o	França,	o	Paula	Gaspar	e	o	José	Leonardo.	
	
Acampamento	de	Tuiuti,	8	de	setembro	de	1866	
[...].	Aproveito	o	portador	para	lhe	dizer	que	ainda	sou	vivo.	No	dia	16	de	julho	
eu	 distingui-me	 muito	 salvando	 a	 bandeira	 do	 Batalhão	 14o	 que	 ia	 sendo	
tomado	pelos	paraguaios.	O	meu	comandante	deu	esta	parte	ao	comandante	de	
Divisão;	 não	 sei	 o	 que	 farão	 comigo.	 O	 capitão	 previsto	 diz	 que	 eu,	
infalivelmente,	 tenho	 o	 hábito	 da	 Rosa.	 Enfim,	 as	 loucuras	 que	 eu	 fiz	 no	

																																																								
37	AHEx	–	Relatório	dos	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	de	1872.	
38	APERJ	-	Fundo	PP	225,	maço	1,	caixa	80.	
39	Valores	extraídos,	como	média	anual,	dos	anúncios	do	Jornal	do	Comércio	de	janeiro	a	dezembro	de	1865.	Ver:	BN	–	
Jornal	do	Comércio,	1865.	
40	BUESCU,	Mircea.	Brasil:	disparidades	de	renda	no	passado.	Rio	de	Janeiro:	APEC,	1979,	pp.	94-5.	
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combate,	o	portador	desta	lhe	contará,	porque	ele	deve	sabê-las.	Dê	notícias	a	
mamãe.	
	
Acampamento	em	Tuiuti,	[ilegível]	de	outubro	de	1866	
Meu	mano	amigo,		
Recebi	 uma	 carta	 sua	 que	me	 foi	 entregue	 pelo	 Sr.	 Tenente	Duílio	 [...].	 Se	 ele	
passar	 a	 oficial	 de	 fileira	 e	 a	 comandante	de	 alguma	 companhia,	 eu	 já	 estarei	
condecorado	com	algum	hábito	de	honra,	porque	tenho	toda	a	convicção	de	que	
mereço.	 Mas,	 infelizmente,	 eu	 tenho	 entrado	 em	 fogo	 com	 oficiais	 que	 na	
ocasião	do	conflito	só	chamam	pelo	João	Manuel,	mas	que	depois	escurecem	os	
seus	feitos.	
	
Acampamento	do	3o	Corpo	do	Exército	em	Tuyucué,	17	de	março	de	1868	
Meu	mano	e	amigo	José,		
Sobre	o	que	me	mandou	dizer	em	sua	carta,	de	querer	me	arranjar	o	posto	de	
alferes	 da	 Guarda	 Nacional,	 agradeço-lhe	muito	 a	 boa	 vontade	 de	me	 querer	
servir;	 eu	 nem	 sei	 onde	 sou	 qualificado.	 Creio	 que	 em	 Antonina	 [Paraná].	 O	
major	 Assunção	 nunca	me	 tratou	mal,	 porém	 também	 nunca	me	 fez	 favores,	
antes	pelo	contrário,	se	eu	não	tenho	saído	oficial	a	culpa	é	dele;	porque	todas	
as	relações	que	dá	nunca	trazem	o	assentamento	de	praça,	porque,	diz	ele,	que	
não	consta	no	arquivo	do	Batalhão.	É	este	o	motivo	que	me	tem	feito	o	atraso	
todo,	porque	o	Marquês	promove	por	antiguidade	de	praça,	e	eu	sou	de	março	
de	1865	e	ele	já	tem	feito	a	muitos	de	junho.41	

	

	 O	Marquês	do	qual	falava	o	Voluntário	João	Manuel	da	Silva	era	Luís	Alves	de	Lima	e	Silva,	

futuro	Duque	de	Caxias.	Quando	o	então	Marquês	foi	chamado	a	substituir	Manuel	Luís	Osório	

no	comando	geral	das	 forças	brasileiras,	as	 tropas	encontravam-se	estagnadas	no	quadrilátero	

de	Humaitá.	Os	quase	dois	anos	que	separaram	a	invasão	de	Solano	López	ao	Brasil	da	chegada	

de	 Caxias	 ao	 comando	 das	 tropas,	 em	 19	 de	 novembro	 de	 1866,	 caracterizam-se	 por	

desorganizações	 no	 Exército	 e	 na	 Marinha	 do	 Império.	 O	 fracasso	 de	 Curupaiti	 era	 prova	 da	

desarticulação	 militar	 brasileira.	 Caxias	 promoveu	 política	 de	 reorganizações	 das	 Forças	

Armadas,	buscando	aperfeiçoar	o	 treinamento	e	a	disciplina	dos	combatentes;	e	a	 salubridade	

dos	 acampamentos.	 Uma	 das	 medidas	 mais	 relevantes	 de	 Caxias	 concerniu	 à	 meritocracia.	

Caxias	ordenou	que	se	respeitasse	o	decreto	segundo	o	qual,	no	fim	de	cada	ação	de	combate,	o	

general	 em	 operação	 registrasse	 o	 nome	 dos	 mais	 bravos,	 relacionando-os	 por	 ordem	 de	

merecimento.	E	 ainda,	 facultava-se	 ao	militar	que	viesse	 a	 se	 sentir	 ofendido	por	não	 ter	 sido	

incluído	na	 lista	dos	bravos	o	direito	de	 interpor,	no	prazo	de	um	mês,	 reclamação	ao	general	

superior	do	batalhão	do	qual	fizesse	parte42.	

	 Em	carta	endereçada	a	Caxias,	João	Lustosa	Paranaguá,	então	ministro	da	Guerra,	afirmava	

ser	 necessário	 reconhecer	 o	 esforço	 dos	 inferiores,	 no	marco,	 contudo,	 da	 rigidez	 hierárquica	

militar.	O	critério	de	merecimento	não	poderia	ofuscar	o	de	antiguidade.	E,	ainda,	não	poderia	

haver	 transposição	 de	 oficiais	 dos	 corpos	 de	 Voluntários	 da	 Pátria	 aos	 corpos	 do	 Exército	 de	

																																																								
41	Apud	CARNEIRO,	Davi.	O	Paraná	na	Guerra	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Biblioteca	Militar,	1940,	p.		213.	
42	AN	–	Fundo	OG,	Ministério	da	Guerra,	cód.	786,	vol.	1	
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linha,	 já	 que,	 confessava	 Paranaguá,	 não	 os	 conhecia	 o	 suficiente43.	 A	 solução	 quanto	 ao	

reconhecimento	 do	 esforço	 dos	 Voluntários	 veio	 em	 março	 de	 1868.	 Caxias	 requereu	 a	

Paranaguá	a	criação	de	uma	medalha	destinada	 “a	galhardear	o	mérito	das	praças	do	Exército	e	

da	Armada	 [...],	 e	assim	evitar	que	praças	 [dos	 corpos	 de	 Voluntários]	 sejam	remuneradas	com	

insígnias	 das	 nossas	 ordens	 militares”44.	 Era	 forma	 de	 conferir	 unidade,	 legitimidade	 e	

continuidade	às	 forças	regulares	em	detrimento	do	corpo	de	Voluntários,	 julgado	 fundamental	

na	hora	da	guerra,	mas	descartável	após	a	vitória.	Havia	algum	desdém	pelos	Voluntários,	que	

não	 representavam,	 no	 entender	 de	 Caxias,	 os	 valores	 do	 Exército	 nacional.	 Certamente,	 a	

inclusão	de	libertos	nas	fileiras	do	Exército	e	da	Marinha,	em	6	de	novembro	de	1866,	pesou	nas	

ponderações	do	comandante	em	chefe	das	Forças	brasileiras.	Em	resposta	a	Caxias,	Paranaguá	

considerou	que	a	promoção	de	praças	dos	corpos	de	Voluntários	somente	poderia	fazer-se	após	

dois	anos	de	serviço;	e	a	partir	daí,	caso	quisessem,	poderiam	entrar	na	linha	regular.	

	 Para	 um	 Voluntário	 que	 vislumbrasse	 no	 alistamento	 um	 trampolim	 para	 posições	

superiores	 na	 carreira	 militar,	 as	 circunstâncias	 da	 guerra	 mostravam	 que	 as	 regras	 de	

promoção	 deixavam	 vácuos	 jurídicos	 quanto	 aos	 corpos	 de	 Voluntários.	 As	 condições	 de	

ascensão	na	hierarquia	militar,	conforme	o	decreto	772	de	31	de	março	de	1851,	concerniam	aos	

corpos	 regulares.	 Algo	 que	 o	 personagem	 machadiano	 do	 romance	 Iaiá	 Garcia,	 como	 tantos	

outros	fora	dos	romances,	não	anteviu	em	suas	expectativas	quando	do	alistamento.	

	

Pela	 minha	 parte	 trabalho	 com	 o	 meu	 Jorge	 para	 que	 vá	 alistar-se	 como	
Voluntário:	 podemos	 arranjar-lhe	 um	 posto	 de	 alferes	 ou	 tenente:	 voltará	
major	ou	coronel.	[...]	Jorge	está	formado,	mas	não	tem	queda	para	a	profissão	
de	advogado	nem	para	a	de	juiz.	Goza,	por	enquanto,	a	vida;	mas	os	dias	passam	
e	 a	 ociosidade	 faz-se	 natureza	 com	 o	 tempo.	 Eu	 quisera	 dar-lhe	 um	 nome	
ilustre.	Se	for	para	a	guerra,	poderá	voltar	coronel,	tomar	gosto	às	armas,	segui-
las	a	honrar	o	nome	do	pai45.	

	

	 Pobre	 Jorge,	 poderia	 ter	 continuado	 Machado	 de	 Assis,	 não	 percebeu	 que	 o	 ritmo	 das	

promoções	era	 lento	e	tortuoso,	pelo	menos	no	que	concerniu	aos	Voluntários.	E	também	que,	

com	Caxias,	não	estiveram	esses	em	pé	de	igualdade	com	os	regulares.	A	expectativa	de	soldos	

fixos	 e	 constantes	 tampouco	 se	 concretizou	 durante	 o	 combate.	 O	 caso	 concerniu	 a	 todos	 os	

praças,	 independentemente	do	batalhão	 ou	 arma.	 Em	novembro	de	1868,	 Caxias	 reforçava	 ao	

Ministério	da	Guerra	a	necessidade	de	manter	em	dia	os	soldos	pagos	aos	praças:	contavam-se	

oito	meses	de	atraso	nos	pagamentos,	o	que	não	encoraja	as	tropas	já	desgastadas	pela	ocupação	

de	 Humaitá	 e	 prestes	 a	 tomar	 o	 quartel-general	 de	 Lomas	 Valentinas46.	 Contudo,	 Caxias	

esclarecia	 que,	 à	 diferença	 dos	 soldos	 pagos	 aos	 oficiais,	 que	 deveriam	 estar	 sempre	 em	 dia,	

																																																								
43		AN	–	Coleção	Caxias,	caixa	805.	Carta	de	João	Lustosa	de	Cunha	Paranaguá	a	Caxias,	Rio	de	Janeiro,	23/01/1868.	
44	AN	–	Coleção	Caxias,	caixa	805.	
45	MACHADO	DE	ASSIS,	Joaquim	Maria.	Iaiá	Garcia.	Obras	completas.	Rio	de	Janeiro:	Edições	Aguilar,	1959,	p.	305.	
46	AN	–	Fundo	OG,	Ministério	da	Guerra,	cód.	924,	vol.	5.		
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aqueles	pagos	aos	praças	poderiam	estar	em	débito	de	três	ou	quatro	meses:	“a	disciplina	lucra	

com	 isto,	 e	 os	 cofres	 públicos	 também,	 porque	 as	 enfermidades	 e	 as	 batalhas	 deixam	 grandes	

claros,	 e	a	 liquidação	 final	 traz	proveito	à	Fazenda”47.	 Em	maio	 de	 1869,	 a	 situação	 não	 havia	

melhorado.	O	Conde	d’Eu,	nomeado	comandante	em	chefe	das	 forças	brasileiras	 em	março	de	

1869,	voltava	a	comunicar	agora	dez	meses	de	atraso	nos	pagamentos	aos	praças48.		

	 Ainda	no	decurso	da	guerra,	portanto,	os	 combatentes	 frustraram-se.	Alguns	 tiveram	de	

comprar	 os	 próprios	 uniformes,	 visto	 que,	 até	 o	 comando	 de	 Caxias,	 não	 havia	 constância	 na	

concessão	da	farda	militar.	Outros	tiveram	de	empregar	parte	do	soldo,	quando	não	atrasado,	na	

compra	 de	 rações	 diárias,	 muitas	 vezes	 insuficientes	 nos	 acampamentos.	 Os	 atos	 de	 bravura,	

ainda,	 não	 eram	 forçosamente	 recompensados	 com	 promoções.	 Esses	 temas	 eram	 constantes	

nos	relatórios	do	Ministério	dos	Negócios	da	Guerra.	No	caso	da	Marinha,	queixava-se	o	ministro	

Afonso	 Celso	 de	 Assis	 Figueiredo	 da	 insuficiência	 dos	 vencimentos	 dos	 oficiais	 e	 dos	 praças,	

afirmando	 que	 as	 marinhas	 estrangeiras	 encontravam-se	 em	 melhores	 condições	 a	 esse	

respeito.	 O	 aumento	 dos	 soldos,	 continuava,	 seria	 maneira	 de	 assegurar	 a	 permanência	 do	

recrutamento49.	 No	 ano	 seguinte,	 sucedeu-lhe	 o	 Barão	 de	 Cotegipe	 na	 pasta	 da	Marinha,	 e	 as	

reclamações	não	cessaram:	

	

É	preciso	que	não	nos	iludamos.	A	Marinha	passa	por	uma	crise,	que	pode	ser-
lhe	fatal,	se	os	altos	poderes	do	Estado	e	não	atalharem.	Ela	se	manifesta	no	fato	
com	que	me	acabo	de	ocupar	[o	aumento	dos	soldos	dos	oficiais],	e	em	outro,	
não	menos	significativo,	qual	a	deficiência	notável	dos	oficiais	subalternos,	que	
tem	obrigado	a	admitir	no	serviço	um	número	crescido	de	pilotos,	quase	todos	
brasileiros	 naturalizados	 e	 sem	 os	 conhecimentos	 necessários.	 Assim	 a	
administração	 tem	 lutado	 com	 sérios	 embaraços	 para	 completar	 as	 lotações	
dos	navios	de	guerra50.	

	

	 Os	 membros	 da	 Guarda	 Nacional,	 contrariamente	 às	 primeiras	 levas	 de	 Voluntários,	

raramente	 mostraram	 entusiasmo	 patriótico	 pela	 guerra.	 Deveriam	 ter	 entre	 18	 e	 60	 anos	 e	

possuir	 renda	 anual	 igual	 ou	 superior	 a	 de	200$000	 réis,	 caso	o	membro	 fosse	 recrutado	nos	

principais	centros	marítimos	–	Rio	de	 Janeiro,	Salvador,	Recife	e	São	Luiz	–	e	de	100$000,	nas	

demais	 localidades.	A	nomeação	desses	corpos,	ainda,	 tinha	característica	vitalícia,	malgrado	o	

guarda	 ter	de	 fazer	parte	da	reserva	após	os	50	anos	de	 idade.	Não	se	exigia	dos	membros	da	

Guarda	 Nacional	 o	 exercício	 de	 atividades	 militares,	 embora	 fizessem	 parte	 da	 reserva	 das	

Forças	Armadas,	podendo	ser	acionados,	portanto,	em	caso	de	guerra.	O	escopo	principal	era	a	

manutenção	da	ordem	interna,	muitas	vezes	funcionando	como	força	policial	–	pelo	menos	até	

1873,	 quando	 a	Guarda	Nacional	 perdeu	 esse	 atributo	 –,	 a	 serviço	 de	 interesses	 partidários	 e	

																																																								
47	AN	–	Coleção	Caxias,	códice	924,	vol.	4.	
48	AHMI	–	Carta	do	Conde	d’Eu	a	José	Maria	da	Silva	Paranhos,	Luque,	24	de	abril	de	1869.	
49	AM	–	Relatório	da	Repartição	da	Marinha	de	1867.	
50	AM	–	Relatório	da	Repartição	da	Marinha	de	1868.	
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provinciais.	Nesse	 sentido,	 não	 surpreende	 que	 a	 oficialidade	 da	Guarda	Nacional	 adviesse	 de	

escolhas	 feitas	 entre	 vínculos	 privados	 e	 locais,	 e	 não	 de	 processos	 seletivos	 rigorosos	 ou	 de	

promoções	regulares.	

Essas	 condições	 davam	 à	 Guarda	 Nacional	 distanciamento	 quanto	 a	 expectativas	 de	

ascensão	socioeconômica	com	uma	eventual	participação	na	Guerra	do	Paraguai.	Os	soldos	do	

Exército	e	da	Marinha	não	eram	atrativos	para	os	membros	da	Guarda	Nacional.	Embora	a	renda	

mínima	exigida	para	constituir-se	como	membro	da	Guarda	Nacional	não	fosse	alta,	ela	superava	

as	de	soldado,	anspeçada	e	cabo,	no	Exército;	e	as	de	grumete,	marinheiro	e	cabo,	na	Marinha51.	

Não	 se	 quer	 dizer	 com	 isso	 que	 não	 inexistissem	 camadas	 populares	 na	 Guarda	 Nacional.	 As	

rendas	anuais	de	alfaiates,	 lavradores,	cozinheiros	e	cocheiros	superavam	por	vezes,	no	Rio	de	

Janeiro	 da	 década	 de	 1860,	 os	 200$00052.	 Não	 obstante	 o	 diferencial	 para	 baixo	 nas	 rendas	

dessas	 profissões	 nos	 outros	 centros	 provinciais,	 tem-se	 que	 a	 Guarda	 Nacional	 não	 era	

forçosamente	reduto	das	camadas	altas.		

Em	 todos	 os	 casos,	 não	 era	 prioridade	 para	 um	 membro	 da	 Guarda	 Nacional	 trocar	 o	

salário	 de	 civil	 e	 o	 prestígio	 de	 um	 cidadão	 armado	 pela	 participação	 na	 Guerra	 do	 Paraguai.	

Havia	 incerteza	 quanto	 à	 concessão	 das	 promessas	 de	 1865	 aos	 guardas	 nacionais:	 não	

poderiam	 ser	 elas,	 portanto,	 incentivo	 ao	 alistamento.	 Dos	 516.278	 guardas	 nacionais	

recenseados	pelo	Ministério	da	 Justiça	em	186553,	apenas	59.669	rumaram	para	o	Prata54.	Era	

obrigação	 de	 ofício,	 já	 que	 se	 previa	 a	 mobilização	 da	 Guarda	 Nacional	 em	 caso	 de	 guerra	

externa,	e	não	patriotismo	ou	interesse	material.	Em	agosto	de	1865,	o	presidente	da	província	

de	Pernambuco,	 João	Lustosa	Paranaguá,	 relatava	à	Corte	que,	 caso	o	 exemplo	de	patriotismo	

dado	pelo	Imperador,	quando	se	deslocou	para	o	Rio	Grande	do	Sul,	não	produzisse	efeitos	na	

Guarda	Nacional	 pernambucana,	 cessaria	 de	 empregar	meios	 brandos	 para	 o	 recrutamento.	 E	

continuava,	 “meios	 que	 aliás	 produziram	 felizes	 resultados	 para	 a	 formação	 dos	 corpos	 de	

Voluntários,	 pouco	 conseguiram	quanto	 à	Guarda	Nacional”	55.	Pouco	 antes,	 em	 abril	 de	 1865,	

Paranaguá	recebera	comunicados	dos	Comandos	Superiores	de	Brejo,	Boa	Vista,	Bonito,	Buíque,	

Garanhuns,	Goiana,	 Limoeiro,	Olinda,	 Palmares	 e	 Pau	d’Alho,	 nos	 quais	 se	 afirmava	não	haver	

disciplina	alguma	na	Guarda	Nacional	para	com	o	recrutamento,	sobretudo,	entre	os	oficiais.	A	

esse	respeito,	supunha	Paranaguá:	

	

																																																								
51		Ver:	AN	–	Coleção	Marinha	4X,	códice	864	e	AHEx	–	Relatório	dos	repartição	dos	Negócios	da	Guerra	de	1872.	
52	LAHMEYER	LOBO,	Eulália	Maria.	História	do	Rio	de	Janeiro.	Do	capital	comercial	ao	capital	industrial	e	financeiro.	
Rio	de	Janeiro:	IBMEC,	1978,	p.	363.	
53	Relatório	 do	 Ministério	 da	 Justiça	 de	 1865.	 Disponível	 em:	 http://www-apps.crl.edu/brazil.	 Acesso	 em:	 17	 de	
janeiro	de	2014.	
54	DORATIOTO,	Francisco.	Maldita	Guerra:	nova	história	da	Guerra	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Companhia	das	Letras,	
2002,	p.		458.	
55	CCBB	RJ	–	Relatório	da	presidência	de	província	de	Pernambuco	de	1865,	pp.4-7.	
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Quais	 são	 as	 causas	 deste	 insucesso	 em	 uma	 província	 tão	 belicosa	 e	 briosa	
como	esta?	Além	das	causas	gerais;	amor	ao	cômodo,	repugnância	para	deixar	a	
terra,	 os	 interesses	 da	 família,	 temor	 dos	 afazeres	 e	 perigos	 de	 uma	 longa	
expedição	 e	 da	 guerra.	 Há	 particulares	 que	 neutralizam	 todo	 o	 impulso	 do	
patriotismo.	A	bela	instituição	da	Guarda	Nacional	[...]	se	conserva	geralmente	
nas	 classes	 superiores	 para	 entreter	 sua	 vaidade,	 e	 servir	 de	 engodo	 às	
ambições.	 Como	na	 criação	de	um	batalhão	visa-se	unicamente	 a	distribuição	
dos	 postos,	 feita	 esta,	 tudo	 o	 mais	 se	 despreza,	 nenhum	 serviço	 se	 faz,	 nem	
procuram	os	oficiais	saber	se	tem	soldados,	e	menos	conhecê-los	e	instrui-los56.	

	

	 O	 terceiro	 gabinete	 de	 Zacarias	 de	Góes	 e	Vasconcellos,	 que	durou	de	 agosto	 de	 1866	 a	

julho	de	1868,	buscou,	como	forma	de	incentivo	ao	alistamento	da	Guarda	Nacional,	vincular	a	

extensão	 das	 vantagens	 oferecidas	 aos	 Voluntários	 da	 Pátria	 apenas	 aos	 guardas	 que	 se	

apresentassem	 de	 bom	 grado.	 Os	 guardas	 nacionais	 destacados	 por	 decretos,	 nesse	 sentido,	

ficariam	excluídos	dos	benefícios	do	decreto	de	1865.	Embora	a	medida,	ao	 fim	e	ao	cabo,	não	

tenha	 sido	 aplicada,	 já	 que	 o	 direito	 às	 promessas	 de	 1865	 foi	 dado	 a	 todos	 os	membros	 da	

Guarda	Nacional	que	combateram	no	Prata,	as	intenções	do	gabinete	de	Zacarias	revelavam	que	

os	níveis	de	recrutamento,	no	último	semestre	de	1866,	haviam	decaído.		

	 A	 derrota	 em	 Curupaiti	 foi	 seguida	 por	 uma	 série	 de	 sublevações	 na	 Argentina,	 o	 que	

deixou	o	Brasil	praticamente	só	frente	ao	Paraguai.	A	desmoralização	das	tropas	aliadas	advinda	

dessa	derrota	causou	uma	revolta	de	praças	e	oficiais	argentinos	aquartelados	em	Mendoza,	San	

Juan,	 San	 Luis,	 La	 Rioja	 e	 Catamarca.	 A	 Guerra	 do	 Paraguai	 era	 impopular	 nas	 províncias	 do	

Norte	argentino,	visto	o	recrutamento	forçado	de	soldados	federalistas	para	lutarem	nas	linhas	

unitárias	de	Mitre.	E,	ainda,	essas	tropas	nortistas,	mais	próximas	cultural	e	economicamente	do	

Paraguai,	 teriam	 de	 lutar	 ao	 lado	 do	 Império,	 o	 que	 causava	 desconfiança	 quanto	 às	 reais	

intenções	 republicanas	 de	Mitre57.	 Em	 seu	diário	 de	 campanha,	 o	 Conde	d’Eu	 ressaltou,	 nesse	

sentido,	 que	 “os	habitantes	de	Paraná	[Entre	 Ríos,	 Argentina],	e	de	forma	geral,	os	entrerrianos	

ligaram-se	 obstinadamente	 ao	 partido	 federalista,	 e	 antibrasileiro	 [...].	 Estima-se	 ainda	 que	 um	

uniforme	 brasileiro	 não	 pode	 aparecer	 de	 noite	 nas	 ruas	 de	 Paraná	 sem	 correr	 o	 risco	 de	

assassinato”58.	

	 As	 sublevações	 na	 Argentina	 obrigaram	 a	 presidência	 de	 Mitre	 a	 notificar	 ao	 governo	

imperial	 sobre	 a	 necessidade	 de	 avolumar	 o	 número	 de	 recrutas	 brasileiros,	 já	 que	 as	 tropas	

regulares	argentinas	teriam	de	debelar	as	sedições	das	províncias	da	região	de	Cuyo.	Além	disso,	

Mitre	 indagava	 sobre	 a	 possibilidade	 de	 o	 Império	 contribuir,	 caso	 necessário,	 com	 o	

sufocamento	 das	 províncias	 argentinas	 rebeldes.	 Embora	 o	 gabinete	 de	 Zacarias	 não	 tenha	

colaborado	com	o	combate	às	províncias	de	Cuyo,	visto	que,	julgou-se	na	Corte,	o	envio	de	tropas	
																																																								
56	Ibid,	p.	7.	
57	PAZ,	 Gustavo.	 Buenos	 Aires	 y	 la	 reacción	 del	 interior	 (1862-1870).	 In:	 GELMAN,	 Jorge,	 FRADKIN,	 Raúl,	
GARAVAGLIA,	 Juan	 Carlos	 (orgs.).	 Argentina	 –	 La	 construcción	 nacional.	 	 América	 Latina	 en	 la	 Historia	
Contemporánea.	Tomo	2	(1830-1880).	Buenos	Aires:	Fundación	MAPFRE	–	Taurus,	2011,	pp.107-125.	
58	GOYENA	SOARES,	Rodrigo	(org.).	Conde	d’Eu:	Diário	do	comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	
na	República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017.	
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imperiais	 à	 Argentina	 somente	 reforçaria	 o	 descontentamento	 dos	 revoltosos,	 buscou-se	

adensar	o	recrutamento	nacional.	Não	mais	de	6.000	argentinos	restaram	no	Paraguai,	de	forma	

que	 a	 condução	 da	 guerra	 estava	 em	mãos	 brasileiras,	 especificamente,	 do	 então	Marquês	 de	

Caxias.	

	 A	essa	altura,	a	guerra	tampouco	era	popular	no	Brasil.	Ainda	em	1865,	Machado	de	Assis	

escrevia	no	Diário	do	Rio	de	Janeiro:	

		

[...]	 a	Guerra	do	Paraguai,	 não	digo	que	não	 seja	 como	 todas	 as	 guerras,	mas,	
palavra,	não	me	entusiasma.	A	princípio,	sim,	quando	López	tomou	o	Marquês	
de	 Olinda,	 fiquei	 indignado;	 logo	 depois	 perdi	 a	 impressão,	 e	 agora,	
francamente,	acho	que	tínhamos	feito	muito	melhor	se	nos	aliássemos	ao	López	
contra	os	argentinos!59	

	

As	 notícias	 da	derrota	 em	Curupaiti	 e	 da	 sublevação	 argentina	 causaram	desânimo.	As	 tropas	

estavam	 entrincheiradas	 nas	 vizinhanças	 de	 Tuyucué,	 constituindo	 ali	 verdadeiros	 domicílios	

subterrâneas.	 O	 cerco	 de	 Humaitá	 contava	 com	 51.375	 metros	 de	 trincheiras 60 .	 Os	

acampamentos,	que	tomavam	feições	de	cidades	por	seus	barbeiros,	dentistas,	bordéis,	casas	de	

banho,	 teatros,	 igrejas	 e,	 inclusive,	 agências	 do	 Banco	 Mauá,	 eram	 lugares	 de	 difusão	 de	

enfermidades,	especialmente,	nos	meses	de	verão.		

	 A	 expansão	 de	 casos	 de	 cólera	 entre	 as	 tropas	 não	 se	 restringiu	 aos	 acampamentos.	 Os	

recrutas	que	 retornaram	ao	Brasil	 trouxeram	consigo	as	enfermidades	da	guerra.	Em	maio	de	

1867,	Niterói	registrou	um	surto	de	cólera.	O	mesmo	cenário	repetiu-se	nas	localidades	de	São	

João	da	Barra,	de	São	Fidelis	e	de	Campos,	o	que	levou	o	delegado	de	polícia	do	Rio	de	Janeiro	a	

pedir	 à	 presidência	 de	 província	 a	 suspensão	 do	 recrutamento	 até	 que	 a	 expansão	 da	 doença	

fosse	controlada61.	Era	dissuasão	suficiente	para	aqueles	que	ainda	pensavam	no	alistamento.	

Aproveitando	 a	 demora	 no	 envio	 de	 remédios	 e	 rações	 alimentícias	 aos	 acampamentos,	

comerciantes	locais,	sobretudo	argentinos,	estabeleceram	amplo	comércio	com	os	combatentes.	

Vendia-se	 desde	 roupas	 até	 noites	 acompanhadas.	 Pelo	 andar	 da	 carruagem,	 pensava-se	 nos	

acampamentos,	a	guerra	duraria	mais	alguns	anos.	Nesse	contexto,	não	surpreende	a	vertiginosa	

queda	no	alistamento	a	partir	de	1866.	A	derrota	de	Curupaiti,	a	sublevação	na	região	de	Cuyo,	o	

vaticínio	sobre	a	prolongação	da	guerra,	os	atrasos	no	pagamento	dos	soldos,	o	ritmo	lento	de	

promoções	para	praças	dos	corpos	de	Voluntários,	a	propagação	de	doenças	nos	acampamentos,	

os	 gastos	 com	 rações	 e	 vestuário	 eram	 razões	 para	 não	 deixar	 o	 Brasil,	 em	 que	 pese	 a	

atratividade	dos	promessas	de	1865.	Em	 junho	de	1868,	o	general	Mena	Barreto	comentava	a	

																																																								
59	BN	–	Diário	do	Rio	de	Janeiro,	24	de	abril	de	1865,	p.	2.	
60	TASSO	 FRAGOSO,	 Augusto.	História	da	guerra	entre	a	Tríplice	Anliança	e	o	Paraguai.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Imprensa	 do	
Estado	Maior	do	Exército,	1934.	
61	APERJ,	Fundo	PP	223,	maço	4,	caixa	79.	
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Caxias	sobre	a	situação	de	desmoralização	das	tropas,	sobretudo,	dos	guardas	nacionais:	“estão	

viciados	e	não	têm	patriotismo	ou	dedicação”62.			

Embora	 Caxias	 conferisse	 primazia	 ao	 treinamento	 das	 tropas,	 não	 podia	 abrir	mão	 de	

novos	 recrutamentos.	 Em	 março	 de	 1867,	 8.000	 praças	 da	 Guarda	 Nacional	 de	 todas	 as	

províncias	 eram	 chamados	 ao	 Paraguai63.	 Uma	 coisa,	 não	 obstante,	 era	 destacar	 os	 guardas	

nacionais	 para	 o	 conflito;	 outra,	 o	 efetivo	 encaminhamento,	 isto	 é,	 o	 alistamento.	 O	 Comando	

Superior	 da	 Guarda	 Nacional	 notificou	 à	 presidência	 da	 província	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 que	 os	

praças	 da	 Guarda	 Nacional	 requeridos	 mostraram	 resistência	 ao	 recrutamento:	 “não	 há	

esperança	de	arrancá-los”,	 concluía	 o	 relatório64.	 Pouco	 antes,	 em	 junho	 de	 1867,	 cogitou-se	 a	

possibilidade	de	destacar	a	Guarda	Nacional	mediante	sorteio,	o	que	redundou	em	revolta	dos	

guardas65.	 Para	 além	 do	 evidente	 rechaço	 à	 guerra,	 a	 revolta	 indicava	 que	 os	 guardas	 não	

destacados	 para	 a	 guerra,	 ou	 destacados	 mas	 não	 alistados,	 possuíam	 meios	 financeiros	 e	

políticos	para	não	ir	ao	Prata.	Meios	esses	que	iriam	por	terra	caso	houvesse	sorteio.	Os	meios	

políticos,	 ou	 subterfúgios	 ilegais,	 eram	 característica	 dos	 oficiais	 da	 Guarda	 Nacional,	 já	 que	

eram	 notabilidades	 províncias;	 os	 meios	 financeiros	 diziam	 respeito	 à	 contratação	 de	

substitutos	 que,	 via	 de	 regra,	 ingressavam	 como	 Voluntários	 da	 Pátria	 no	 lugar	 dos	 guardas	

nacionais	não	destacados	ou	alistados.		

Não	 há	 dados	 precisos	 quanto	 aos	 Voluntários	 da	 Pátria	 alistados	 entre	 1867	 e	 1869,	

embora	os	números	do	recrutamento	geral	indiquem	queda	em	relação	aos	anos	anteriores.	Os	

relatórios	de	todas	as	províncias	assinalam,	ano	após	ano	até	o	 fim	do	conflito,	dificuldade	em	

alistar	 novos	 combatentes66.	 Entre	 os	 Voluntários	 alistados,	 havia	 substitutos.	 A	 reforma	 do	

Exército	 de	1852	 admitiu	 a	 substituição	de	 combatentes	 em	 caso	de	 o	 recrutado	 ser	 chefe	 de	

família,	estudante	de	direito,	administrador	de	fazenda,	dono	de	casa	de	negócios,	condutor	de	

rebanhos,	marinheiro	 e	 pescador,	 artífice	 e	 operário	 de	 fábrica,	 funcionário	 público	 ou	 padre.	

Em	 setembro	 de	 1865,	 facultou-se	 à	 Guarda	 Nacional,	 também,	 a	 apresentação	 de	 substituto.	

Teria	este	que	aceitar	o	 serviço	de	nove	anos	no	Exército,	 caso	nunca	 tivesse	antes	 servido,	e,	

caso	contrário,	de	seis67.	O	substituído,	outrossim,	seria	responsável	pelo	substituto	em	caso	de	

deserção,	pelo	tempo	de	um	ano.	

Para	 além	 do	 artigo,	 no	 decreto	 de	 1865,	 que	 outorgava	 ao	 substituto	 os	 prêmios	 e	

vencimentos	 concedidos	 aos	 Voluntários,	 o	 que	 poderia	 ser,	 eventualmente,	 um	 incentivo,	 os	

																																																								
62	AN	–	Coleção	Caxias,	Caixa	805.	Carta	de	José	Luís	Mena	Barreto	a	Caxias,	Vila	Uruguaiana,	9/06/1868	
63	Ver	decreto	3809	de	13	de	março	de	1867.	Acessível	em:	Coleção	de	leis	do	Império.	Brasília:	Câmara	de	Deputados.	
Disponível	em:	<http://www2.camara.leg.br	>.	Acesso	em:	19	de	junho	de	2014.	
64	APERJ	–	Fundo	PP	68,	maço	4,	caixa	24.	Relatório	do	Comando	Superior	da	Guarda	Nacional	dirigida	à	presidência	
da	província	do	Rio	de	Janeiro,	30	de	novembro	de	1867.	
65	BN	–	Diário	de	Rio	de	Janeiro,	17/07/1867.	
66		CCBB	–	RJ.	Relatórios	das	presidências	de	província	de	1866	a	1869.	
67	Ver	 decreto	 3.513	 de	 12	 de	 dezembro	 de	 1865.	 Acessível	 em:	 Coleção	 de	 leis	 do	 Império.	 Brasília:	 Câmara	 de	
Deputados.	Disponível	em:	<http://www2.camara.leg.br	>.	Acesso	em:	19	de	junho	de	2014.	
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preços	 pagos	 aos	 substitutos	 foram	 altos.	 Quem	 lesse	 os	 anúncios	 classificados	 do	 Jornal	 do	

Comércio	entre	 1866	 e	 1868,	 toparia	 repetidamente	 com	 notas	 do	 tipo	 desta:	 “Substituem-se	

praças	do	Exército	e	guardas	nacionais	destacados	ou	não	destacados,	garantindo-se	estar	isentos	

de	todo	o	serviço,	tudo	em	pequeno	espaço	de	tempo.	Rua	das	Violas,	78”68.	Os	preços	variaram	de	

400$000	 a	 2:000$000	 réis,	 conforme	 o	 substituto	 disponível	 fosse,	 em	 ordem	decrescente	 de	

valor,	 praça	 reformado,	 estrangeiro,	 nacional	 ou	 escravo.	 Note-se,	 tendo	 apenas	 por	 base	 os	

anúncios	 classificados	do	 Jornal	do	Comércio,	que	houve	notável	 aumento	do	preço	do	escravo	

entre	 1866	 e	 1867,	 provavelmente,	 em	 decorrência	 do	 aumento	 na	 procura	 de	 libertos	

engajados	como	substitutos.	O	escravo	engajado	ganhava	sua	liberdade,	o	que	significava	abrir	

mão	 inteiramente	 da	 posse	 do	 cativo	 vendido	 como	 substituto.	 Em	 média,	 o	 ano	 de	 1868	

encerrou-se	com	um	escravo	substituto	no	valor	de	1:800$00069,	o	que	corresponde,	em	alguma	

proporção,	ao	preço	do	escravo	na	década	de	186070.	

O	 substituto,	 portanto,	 era	 caro.	 Algumas	 agências	 privadas	 recrutadoras	 de	 substitutos	

aproveitaram	 a	 alta	 na	 demanda	 e	 estabeleceram-se	 na	 Corte	 e	 nas	 capitais	 provinciais	 entre	

1866	 e	 o	 fim	 da	 guerra.	 Lia-se	 em	 novembro	 de	 1866,	 no	 Jornal	 do	 Comércio:	 “Agência	 de	

substituição	Lisboa	&	Co.,	Corte	e	Províncias.	Tem	sempre	substitutos	idôneos	prontos	a	sentarem	

praça.	 Zelo	 e	 legalidade”.	As	 agências	 extraíam	 suas	 comissões	 pecuniárias	 tanto	 do	 lado	 dos	

substituídos	 quando	 dos	 substitutos.	 Para	 um	Voluntário	 substituto,	 tendo	 seu	 pagamento	 de	

substituição	 diminuído	 pelo	 tamanho	 da	 comissão	 das	 agências	 privadas	 de	 recrutamento,	 o	

pagamento	de	advogados	para	reivindicar	as	promessas	de	1865,	como	lia-se	no	já	citado	Diário	

do	Maranhão,	tornava-se	uma	frustração	redobrada.		

O	relatório	de	do	Ministério	da	Guerra	de	1872	estimou	que	1.742	substitutos	rumaram	

para	o	Sul,	dos	quais	938	eram	libertos	(ver	Quadro	4,	p.	61).	Os	números	parecem	estar	aquém	

da	 realidade,	 já	 que	 o	 número	 total	 de	 combatentes,	 apresentado	 no	 relatório,	 não	 incluiu	 os	

totais	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul.	 Em	 todos	 casos,	 a	 participação	 de	 substitutos	 e	 de	 libertos	 não	

recrutados	como	substitutos	aumentou	substancialmente	a	partir	de	1866.	Comparando	a	soma	

de	substitutos	e	de	libertos	com	a	de	recrutados	totais	entre	1866	e	1869,	temos	que	entre	um	

terço	e	metade	dos	recrutados	entre	1866	e	1869	foi	de	substitutos	e	de	libertos71.	

	

	

																																																								
68	BN	–	Jornal	do	Comércio,	2	de	outubro	de	1866,	pp.	4-5.	
69	O	valor,	como	média	trianual,	foi	extraído	dos	anúncios	do	Jornal	do	Comércio	de	1866	a	1868	Ver:	BN	–	Jornal	do	
Comércio,	1866-1868.	
70	DEAN,	Warren.	Rio	Claro.	A	Brazilian	Plantation	System,	1820-1920.	Stanford:	Stanford	University	Press,	1976.	
71	Substitutos	 e	 libertos	 totalizaram	5.796	 combatentes,	 segundo	o	Quadro	4,	 p.	 49.	O	número	de	 recrutados	 entre	
1866	e	1869	 foi	de	10.886	combatentes,	 conforme	o	Gráfico	3,	p.	39.	A	 imprecisão	do	resultado	 final,	que	estima	a	
participação	de	substitutos	e	libertos	entre	um	terço	e	metade	dos	recrutados	entre	1866	e	1869,	advém	de	não	haver	
número	de	recrutados	para	o	ano	de	1867.	O	número	de	substitutos,	portanto,	pode	ser	consideravelmente	maior,	já	
que	 somente	 após	 1867	 as	 autoridades	 recrutadoras	 foram	 orientadas	 a	 discriminar	 os	 alistados	 nas	 categorias	
guardas	nacionais,	libertos,	recrutas,	substitutos	e	Voluntários.	
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Quadro	4:	Contingente	total	do	Exército	em	operações	contra	o	Paraguai,	por	província	(1865-1870)	
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Nesse	 sentido,	 há	 razão	 de	 se	 crer	 que	 o	 alistamento	 de	 Voluntários	 da	 Pátria	 teve	 pouco	 de	

voluntário	após	1866.	Casos	de	falsos	doentes,	de	fugas	em	campanha,	de	casamento	com	viúvas	

e	de	automutilação	foram	frequentes	no	Rio	de	Janeiro72.	A	ubiquidade	geográfica	do	rechaço	ao	

alistamento	 está	 plasmada	 em	 Memórias	 de	 um	 Sargento	 de	 Milícias,	 de	 Manuel	 Antônio	 de	

Almeida,	 cujo	 personagem	 principal	 buscou	 recorrentemente	 um	 emprego	 que	 o	 livrasse	 do	

recrutamento	 forçado.	Menos	 fictício,	 o	Voluntário	 João	Manuel	 da	 Silva	 recordava,	 nas	 cartas	

enviadas	ao	irmão,	as	agruras	do	combate:	

	

Acampamento	em	Tuiuti,	[ilegível]	de	outubro	de	1866	
As	 notícias	 que	 lhe	 dou	 da	 guerra	 é	 que	 está	 muito	 difícil	 de	 acabar-se.	 O	
inimigo	está	muito	bem	fortificado	e	para	nós	tomarmos	a	sua	posição	é	preciso	
bons	generais	e	bons	planos,	 se	não,	 leva	o	diabo	o	Exército	brasileiro.	Sendo	
assim,	quem	é	que	tem	esperança	de	voltar	passa	casa?	

	

Carta	sem	data,	sem	lugar	
Na	noite	do	dia	18,	 [...]	marchamos	deste	acampamento	sem	saber	para	onde.	
Marchamos	 toda	 a	 noite,	 e	 quando	 pelas	 4	 horas	 da	 madrugada	 fomos	
surpreendidos	 com	um	 chuveiro	 de	metralha	 e	 fuzilaria,	 que	metia	medo,	 foi	
que	 vimos	 que	 o	 nosso	 fim	 era	 atacar	 o	 forte	 na	 direita	 de	 Humaitá,	
denominado	 Estabelecimento;	 tomamos	 a	 primeira	 trincheira,	 porém	
chegamos	 ao	 reduto	 e	 fizemos	 alto,	 porque	 não	 levávamos	 escadas	 e	 nem	
machados	 para	 deitar	 abaixo	 o	 grande	 portão	 que	 tinha.	 Durante	 todo	 este	
tempo	 o	 inimigo	 nos	 jogava	 bombas	 de	mão,	 metralhavam-nos,	 e	 lanceavam	
aqueles	 que	 queriam	 subir	 à	 trincheira,	 onde	 ia	 sendo	 vítima	 de	 um	 lançaço.	
Finalmente	 chegaram	 recursos	 que	 se	 esperavam,	 e	 entramos,	 porém	 com	
muito	sacrifício	de	vidas.73	

	

Foi	a	última	carta	que	escreveu.	Em	face	a	esse	cenário,	malgrado	o	crescente	número	de	

substitutos	 e	 o	 possível	 entusiasmo	que	 as	 promessas	 de	 1865	 ainda	 pudessem	 causar,	 como	

explicar	a	continuidade	do	recrutamento	entre	1866	e	1870?	E	em	que	medida	as	expectativas	

dessa	leva	de	recrutados	diferiu	daquelas	dos	combatentes	alistados	anteriormente?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
72	APERJ	–	Fundo	PP	68,	maço	4,	caixa	24.	
73	Apud	CARNEIRO,	Davi.	O	Paraná	na	Guerra	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Biblioteca	Militar,	1940,	p.		213.	
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2. Composição	social	das	tropas	
	

Antes	 de	 responder	 a	 essas	 perguntas,	 algumas	 palavras	 sobre	 a	 composição	 social	 das	

tropas:	40%	dos	combatentes	brasileiros	eram	Voluntários	da	Pátria;	45%,	guardas	nacionais;	e,	

portanto,	15%	eram	regulares74.	Embora	não	seja	este	o	momento	de	tecer	considerações	sobre	

a	 história	 social	 do	 Exército	 e	 da	 Marinha,	 note-se	 que	 as	 Forças	 Armadas	 não	 eram	

precisamente	carreira	atrativa.	Os	soldos	eram	baixos,	e	a	distância	social	entre	o	oficialato	e	os	

praças,	enorme.	O	ritmo	de	promoções	não	tinha	o	dinamismo	que	um	combatente	alistado	para	

a	 Guerra	 do	 Paraguai	 poderia	 supor.	 Em	 1868,	 acampado	 na	margem	 esquerda	 do	 Tibiquari,	

Caxias	fazia	constatar	ao	Ministério	da	Guerra	o	que	lhe	parecia	evidente:		

	

Vossa	 Excelência	 sabe	 melhor	 do	 que	 ninguém	 que,	 por	 um	 concurso	 de	
circunstâncias	 deploráveis,	 o	 nosso	 Exército	 conteve	 sempre	 em	 suas	 fileiras	
grande	 maioria	 de	 homens	 que	 a	 sociedade	 repudiava	 por	 suas	 péssimas	
qualidades75.		

	

Outro	 fator	 de	 desprestígio	 para	 as	 Forças	 Armadas	 era	 o	 contrapeso	 político	 exercido	

pela	 Guarda	 Nacional.	 Criada	 em	 1831,	 ela	 tinha	 por	 base	 lei	 francesa,	 do	mesmo	 ano,	 que	 a	

reorganizou	no	sentido	de	encarregá-la	de	defender	a	monarquia	e	os	direitos	constitucionais,	

de	manter	a	ordem	pública	e	o	respeito	à	lei.	Esses	atributos	deram	à	Guarda	Nacional	francesa	

característica	de	milícia	burguesa,	 constituindo-se	 como	espécie	de	muralha	dos	proprietários	

fundiários	contra	possíveis	desordens	de	matiz	jacobino.	No	Brasil,	a	Guarda	Nacional	surgiu	na	

esteira	do	desgaste	do	Exército	oriundo	dos	primeiros	motins	regenciais	de	1831.	O	conceito	de	

cidadão	 armado,	 base	 do	 projeto	 defendido	 por	 Feijó,	 ministro	 da	 Justiça	 em	 1831,	 deu	

fundamento	 à	 Guarda	 Nacional	 em	 detrimento	 do	 Exército,	 cujo	 contingente	 foi	 reduzido.	 Se	

antes	o	Exército	possuía	30.000	homens,	a	partir	de	1831,	passou	a	contar	com	10.00076.	

Embora	se	exigisse	o	piso	mínimo	de	100$000	réis	anuais	–	e	de	200$000,	caso	o	membro	

fosse	recrutado	no	Rio	de	Janeiro,	Salvador,	Recife	e	São	Luiz	–	para	integrar	a	Guarda	Nacional,	

não	era	a	renda	a	medida	definidora	do	ingresso	na	corporação.	Era	a	propriedade.	Os	membros	

da	 Guarda	 Nacional	 –	 sobretudo	 os	 oficiais,	 mas	 não	 exclusivamente	 –	 possuíam	 imóveis	 e	

escravos.	 Notável	 parcela	 era	 constituída	 por	 escriturários,	 fazendeiros,	 tabeliães,	 médicos	 e	

advogados	que,	para	além	de	proprietários,	possuíam	renda	não	menor	do	que	2:500$000	réis	

																																																								
74	Os	 números	 foram	 obtidos	 somando-se	 os	 dados	 encontrados	 por	 Queiroz	 Duarte	 àqueles	 apresentados	 pelos	
relatório	dos	Negócios	do	Exército	e	da	Marinha,	para	ambas	as	instituições,	de	1869	e	de	1870.	
75	AN	–	Fundo	OG,	Ministério	da	Guerra,	códice	924,	vol.4.	Caxias	para	Muritiba,	margem	esquerda	do	Tibiquari,	2	de	
setembro	de	1868.	
76	Ver:	 ALCON,	 Francisco	 José	 Calazans,	 NEVES,	 Margarida	 de	 Souza	 e	 RODRIGUES,	 Antônio	 Edmílson	 Martins.	 A	
Guarda	Nacional	no	Rio	de	 Janeiro	1831–1918.	Estudo	das	características	histórico-sociais	das	 instituições	policiais	
brasileiras,	militares	e	paramilitares,	de	suas	origens	até	1930.	Rio	de	Janeiro:	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	
de	 Janeiro	 (PUC-Rio),	 1981;	 e	 verbete	 Guarda	 Nacional,	 em	 VAINFAS,	 Ronaldo.	 Dicionário	 Brasil	 Imperial	 (1822-
1889).	Rio	de	Janeiro:	Objetiva,	2008	
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anuais77.	Ou	seja,	pertencer	à	Guarda	Nacional	significava,	em	boa	medida,	ora	estar	em	trânsito	

das	 camadas	 populares	 para	 as	 camadas	médias,	 ora	 a	 confirmação	 armada	 de	 uma	 situação	

econômica	já	consolidada.	Não	era	de	se	estranhar,	portanto,	que	a	Guarda	Nacional	fosse	avessa	

ao	recrutamento78.	

Dos	59.669	guardas	nacionais	que	combateram	no	Paraguai,	algo	em	torno	a	10.000	eram	

oficiais	(ver	Quadro	2,	p.	24).	Em	outras	palavras,	a	grande	maioria	dos	guardas	nacionais	estava	

em	trânsito	para	os	estratos	nacionais	de	renda	média,	e,	portanto,	pouco	menos	da	metade	do	

total	dos	combatentes	brasileiros,	 também.	O	caso	dos	Voluntários	da	Pátria	era	diferente.	Em	

que	pese	algumas	possíveis	exceções,	 a	grande	maioria	advinha	das	 camadas	populares.	Eram	

lavradores,	 porteiros,	 hortelãos,	 barbeiros,	 sapateiros,	 serventes	 de	 obra,	 pedreiros,	

carpinteiros,	 pintores	 e	 cozinheiros,	 na	 maioria	 das	 vezes	 sem	 propriedades,	 que	 viam,	 sem	

prejuízo	para	um	possível	entusiasmo	patriótico,	possibilidades	de	ascensão	social	no	conflito.	

As	 etapas	 diárias,	 os	 soldos	militares	 e	 as	 vantagens	 do	 decreto	 de	 1865	 entusiasmaram,	 até	

certo	ponto,	 essas	 camadas	baixas,	 e	não	as	médias	 e	 altas.	Nessa	perspectiva,	 a	 outra	 grande	

metade	dos	combatentes	brasileiros	foi	composto	por	estratos	populares.		

A	 continuidade	 do	 recrutamento,	 após	 1866,	 associa-se,	 em	 ampla	 medida,	 ao	

recrutamento	forçado.	A	impopularidade	da	guerra,	em	muito	caracterizada	pelo	imobilismo	no	

quadrilátero	de	Humaitá,	forçou	os	partidos	políticos	a	adotarem	estratégias	de	aliciamento	das	

tropas	 que	 pouco	 dependeram	 da	 boa	 vontade	 dos	 alistados.	 As	 expectativas	 desses	

combatentes	 de	 segunda	 leva	 quanto	 a	 promessas	 e	 soldos	 nas	 armas	 ressoariam	 com	maior	

veemência	no	pós-guerra.	

O	 caso	 da	 localidade	 de	 São	 José	 do	 Rio	 Preto,	 na	 província	 de	 São	 Paulo,	 chamava	 a	

atenção.	No	 início	de	1867,	houve	 fuga	da	quase	 totalidade	da	população	para	 as	matas,	 visto	

que	 temiam	o	 recrutamento	 forçado.	 Simbolicamente,	 via-se	 transitar	nas	 ruas	de	São	 José	do	

Rio	 Preto	 somente	 o	 subdelegado	 de	 polícia,	 que	 exercia	 as	 funções	 de	 recrutador	 para	 a	

guerra79.	 Em	maio	 de	 1867,	 a	 presidência	 de	 Minas	 Gerais	 alertava,	 em	 carta	 confidencial,	 o	

gabinete	 de	 Zacarias	 de	 Góes	 e	 Vasconcellos	 sobre	 a	 necessidade	 de	 manter	 os	 recrutas	

acorrentados	até	a	chegada	a	Petrópolis	ou	à	Corte,	visto	que,	caso	assim	não	se	fizesse,	haveria	

constantes	 fugas	 no	 deslocamento	 de	 Minas	 Gerais	 à	 capital.	 Confessava-se	 o	 esforço	

empreendido	para	capturar	recrutas:	

																																																								
77	Dados	para	o	Rio	de	Janeiro	de	1860.	Ver:	BUESCU,	Mircea.	Brasil:	disparidades	de	renda	no	passado.	Rio	de	Janeiro:	
APEC,	1979,	pp.94-5.	
78	APEB	–	Caixa	3511.	Seção	Colonial	e	Provincial.	Governo	da	Província.	Militares/Qualificação	da	Guarda	Nacional,	
1857-1887;	APEJE	–	GN	84.	Qualificação	da	Guarda	Nacional,	1860-1870;	FALCON,	Francisco	 José	Calazans,	NEVES,	
Margarida	 de	 Souza	 e	 RODRIGUES,	 Antônio	 Edmílson	 Martins.	 A	 Guarda	 Nacional	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 1831–1918.	
Estudo	 das	 características	 histórico-sociais	 das	 instituições	 policiais	 brasileiras,	 militares	 e	 paramilitares,	 de	 suas	
origens	até	1930.	Rio	de	Janeiro:	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	de	Janeiro	(PUC-Rio),	1981,	p.107.	
79	DORATIOTO,	Francisco.	Maldita	Guerra:	nova	história	da	Guerra	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Companhia	das	Letras,	
2002,	p.		265.	
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Nas	 prisões,	 salientava	 Joaquim	 Saldanha	 Marinho,	 então	 presidente	 da	
província	de	Minas	Gerais,	são	eles	[os	possíveis	recrutas]	visitados	por	pessoas	
aliás	importantes,	mas	que	entendem	ser	um	meio	decente	de	fazer	oposição	ao	
governo,	 dissuadir	 o	 povo	 do	 serviço	 de	 guerra	 e	 amedrontá-lo	 de	 modo	
inaudito.	Os	aconselham	a	resistir	aos	guardas,	a	arrombar	as	prisões	e	a	fugir.	
Esses	mil	e	duzentos	que	envio	de	Minas	tem-me	sido	mais	custosos	do	que	os	
1.600	da	Bahia.	Em	todos	os	lugares	há	pregadores	que	se	encarregam	de	fazer	
afugentar	a	população	apta	para	a	guerra.	Agora	mesmo	mandei	processar	um	
vigário	do	bispado	de	Diamantina,	porque	entretinha-se	aos	domingos,	e	antes	
da	missa	conventual,	a	aconselhar	(do	púlpito!)	que	resistissem,	que	fugissem,	e	
que	 não	 se	 prestassem	 para	 a	 guerra,	 porque	 este	 flagelo	 era	 criado	 por	 um	
governo	 corrompido,	 para	 destruir	 a	 todos	 os	 conservadores	 e	 amantes	 do	
país80.	

	

	 A	politização	do	recrutamento	tornou-se	corrente	depois	que	Caxias	assumiu	o	comando	

das	 tropas	 brasileiras.	 Tal	 como	 o	 vigário	 de	 Diamantina,	 claramente	 favorável	 à	 oposição	

conservadora	 e,	 portanto,	 contrário	 ao	 gabinete	 liberal	 e	 progressista	 de	 Zacarias,	 médicos	

alagoanos	 eram	 acusados	 de	 politizar	 o	 conflito.	 Em	 dezembro	 de	 1866,	 a	 presidência	 da	

província	de	Alagoas	comunicava	ao	gabinete	que	médicos	liberais	dos	quarteis	de	recrutamento	

mandavam	 incapacitados	 ao	 frente	 de	 combate,	 e,	 reciprocamente,	 médicos	 conservadores	

protegiam	combatentes	aptos81.	O	mesmo	ocorria	com	oficiais	alagoanos	do	Exército.	O	tenente-

coronel	Vieira	Peixoto	enfatizara	à	presidência	de	província	de	Alagoas	que	não	 faria	esforços	

para	aliciar	tropas,	já	que	precisaria	desses	homens	para	as	futuras	eleições82.	

Assegurar	 a	 manutenção	 de	 números	 altos	 no	 recrutamento	 era,	 em	 outros	 termos,	

garantir	 a	 continuidade	 do	 gabinete.	 É	 nesse	 sentido	 que	 guardas	 nacionais	 ou	 delegados	 de	

polícia	 vinculados	 a	 províncias	 com	 presidência	 liberal	 adotaram	 medidas	 de	 recrutamento	

forçado,	atingindo	brasileiros	e	estrangeiros.	O	cônsul	uruguaio	no	Rio	de	Janeiro	não	cessou	de	

alertar	primeiro	o	plenipotenciário	uruguaio	no	Império,	Andrés	Lamas,	e,	depois,	o	Ministério	

dos	Negócios	Estrangeiros	brasileiro	a	respeito	de	orientais	–	uruguaios,	portanto	–	recrutados	à	

força,	no	Brasil,	para	combater	no	Paraguai83.	A	gravidade	da	situação	deixava	entrever	que	não	

eram	 poucos	 os	 uruguaios	 alistados	 nas	 forças	 imperiais.	 Isso	 ficou	 patente	 quando	 Andrés	

Lamas	 comunicou	 a	 Antônio	 Coelho	 de	 Sá	 e	 Albuquerque,	 então	 Ministro	 dos	 Negócios	

Estrangeiros	do	gabinete	de	Zacarias,	que	as	boas	relações	entre	orientais	e	brasileiros	ficavam	

condicionadas	à	 livre	 importação	de	gado	uruguaio,	à	 livre	navegação	da	Lagoa	Mirim	e	do	rio	

																																																								
80	AHMI.	I-DPP	151.867,	maço	C.1-3.	Carta	conf.	Joaquim	Saldanha	Marinha	para	Zacarias	de	Goés	e	Vasconcellos,	Ouro	
Preto,	24/05/1867.	
81	AHMI	 –	 I-DPP	 141.2.866,	 maço	 C1.	 Carta	 conf.	 de	 José	 Martins	 Pereira	 Alencastro	 para	 Zacarias	 de	 Góes	 e	
Vasconcellos,		Maceió,	14	de	dezembro	de	1866.	
82	Ibid.	
83	AGNU	–	Fondo	Andrés	Lamas.	Caja,	144,	carpeta	4.Carta	conf.	de	Gabriel	Perez	para	Andrés	Lamas,	Rio	de	Janeiro,	
10	de	outubro	de	1866.	
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Jaguarão,	à	contenção	do	apresamento	de	escravos	foragidos	no	Uruguai	e,	aqui	está	o	ponto,	ao	

respeito	à	nacionalidade	oriental	no	que	diz	respeito	ao	recrutamento84.	

O	 prolongamento	 do	 imobilismo	 das	 tropas	 em	Humaitá	 fez	 que	 o	 gabinete	 de	 Zacarias	

passasse	 a	 acusar	 o	 comandante	 em	 chefe	 das	 Forças	 brasileiras	 pela	 lentidão	 nas	 ações	 de	

combate.	 As	 dificuldades	 da	 guerra,	 acreditavam	 os	 liberais,	 não	 estariam	 no	 esforço	 de	

mobilização	interno,	mas	em	fatores	externos.	Ocorre	que	Caxias,	além	de	marechal	do	Exército,	

era	 conservador,	 o	 que	 acirrou	 as	 disputas	 entre	 os	 dois	 partidos.	 Caxias	 culpava	 o	 partido	

liberal	 por	 equívocos	 na	 atribuição	 de	 posições	 de	 comando,	 por	 promoções	 indevidas	 e	 pela	

escassez	de	suprimentos	enviados	às	tropas.	Seriam	essas	as	razões	da	lentidão	do	combate.	

Fato	 é	que	o	 terceiro	 gabinete	de	Zacarias	 foi	 tomado	pelas	questões	platinas.	A	 grande	

heterogeneidade	 da	 base	 aliada	 ao	 gabinete,	 reunindo	 liberais	 históricos,	 moderados,	

progressistas	 e	 conservadores	 heterodoxos,	 não	 dava	 bons	 augúrios	 quanto	 à	 condução	 dos	

negócios	da	guerra.	Era	período	de	instabilidade	política.	O	gabinete	não	tinha	maioria	segura	na	

Câmara	de	Deputados,	como	ficara	comprovado	quando,	ao	assumir	a	presidência	do	Conselho	

de	Ministros,	se	impingiu	a	Zacarias	moção	de	desconfiança	derrotada	por	apenas	três	votos.	A	

Câmara,	 apesar	 de	 certa	 assertividade	no	 começo	da	 guerra	 em	 relação	 aos	 liberais,	 passou	 a	

questionar	a	monopolização	das	tomadas	de	decisão	pelo	gabinete	de	Zacarias	no	que	concerne	

às	operações	militares.	

As	trocas	de	acusação	entre	Caxias	e	Zacarias	conduziram	à	intervenção	de	Dom	Pedro	II.	

Preocupado	em	dar	continuidade	ao	processo	de	reorganização	das	Forças	Armadas	entabulado	

por	 Caxias	 e	 descrente	 quanto	 à	 frágil	 unidade	 política	 do	 gabinete,	 o	 Imperador	 fez	 uso	 do	

Poder	Moderador	e	dissolveu	a	Câmara	em	julho	de	1868.	Eram	chamados	os	conservadores	ao	

governo,	 sob	 gabinete	 constituído	 pelo	 Visconde	 de	 Itaboraí.	 No	 período	 que	 se	 estendeu	 de	

1868	até	o	 final	da	guerra,	 raros	 foram	os	casos	de	presidentes	de	províncias	que	não	 fossem	

conservadores	ortodoxos.	A	nomeação	de	muitos	desses,	logo	após	a	constituição	do	gabinete	de	

Itaboraí,	era	indício	de	que	o	recrutamento	teria	de	ser	robustecido.	

No	entanto,	o	esforço	do	gabinete	para	aumentar	a	eficiência	do	recrutamento	recaía,	em	

última	 instância,	 nas	 autoridades	 locais.	 Forcejar	 médicos,	 delegados	 de	 polícia,	 guardas	

nacionais	 ou	 advogados	 liberais	 a	 agir	 em	 conformidade	 com	 as	 presidências	 de	 província	

conservadoras	não	era	tarefa	fácil.	Os	10.886	recrutados	entre	a	formação	do	gabinete	Itaboraí	e	

a	nomeação	do	Conde	d’Eu	para	o	comando	das	forças	brasileiras,	isto	é,	entre	julho	de	1868	e	

março	de	1869,	 eram	poucos	para	os	 conservadores,	 e	muitos	para	 os	 liberais.	 Em	 janeiro	de	

1869,	 o	 liberal	 e	 ex-presidente	 da	 província	 de	 Santa	 Catarina,	 Inácio	 da	 Cunha	 Galvão,	

endereçou	 ao	 Conde	 d’Eu	 um	 projeto	 de	 reforma	 do	 sistema	 representativo	 brasileiro.	

																																																								
84	Ibid.	
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Enxergava	nas	rivalidades	partidárias	possíveis	fraturas	na	política	externa	do	Império.	Acerca	

das	implicações	do	sistema	de	partidos	na	Guerra	do	Paraguai,	dizia:	

	

Dar-se	um	guerra;	o	Ministério	é	de	uma	das	cores	políticas.	O	país	almeja	feitos	
gloriosos,	a	pronta	terminação	da	luta.	Nisto	está	identificado	com	o	governo.	O	
partido	 em	 oposição	 recebe	 como	 outros	 tantos	 golpes	 funestos	 as	 notícias	
favoráveis	que	 chegam	do	 teatro	de	 guerra;	 e	 o	 golpe	mais	doloroso	para	 ele	
seria	um	pronto	e	glorioso	desfecho.	Se	o	partido	contrário	estivesse	no	poder;	
o	mesmo	aconteceria,	 trocando	os	papéis.	Pergunto:	os	partidos	colocados	em	
tais	 condições,	 não	 são	 um	 verdadeiro	 contrassenso	 político?	 Que	 o	 bem	 da	
pátria	seja	necessariamente	a	maior	calamidade	de	um,	e	a	desgraça	dele	a	sua	
condição	de	prosperidade!	Ainda	 adianto	portanto	um	passo	na	 invocação	da	
teoria	 parlamentar:	 o	Ministério	 não	 só	 deve	 ser	 independente	 das	maiorias,	
como	não	deve	ter	cor	política,	até	nisso	o	Executivo	deve	ser	independente	do	
Legislativo.	 Quando	 cessar	 o	 império	 da	 mentira	 e	 da	 calunia,	 quando	 se	
reconhecer	 que	 tudo	 quanto	 se	 proclama	 contra	 a	monarquia	 não	 são	meras	
balelas	levantadas	pelas	ambições	malogradas	de	partidos	sem	princípios,	sem	
dedicação,	sem	coragem,	não	faltarão	cidadãos	corajosos,	que	se	levantem	para	
opor	barreiras	aos	invasores	da	Coroa85.	

	

Será	 este	 tema	 do	 próximo	 capítulo,	 no	 qual	 se	 busca	 compreender	 os	 significados	

políticos	do	Conde	d’Eu	no	Paraguai.	Por	ora,	basta	recordar	que	para	os	combatentes	do	Prata	

as	expectativas	quanto	às	recompensas	do	pós-guerra	não	se	limitaram	às	promessas	de	1865.	

Tanto	 para	 os	 alistados	 por	 fervor	 patriótico	 ou	 por	 esperança	 de	 ascensão	 socioeconômica,	

quanto	 para	 aqueles	 recrutados	 forçadamente,	 os	 horizontes	 de	 expectativa	 ampliaram-se,	

vistas	 as	 transformações	 nas	 experiências	 de	 combate.	 A	 guerra	mudou	 de	 face	 em	 1866.	 Os	

surtos	 de	 enfermidade,	 as	 carências	 alimentícias,	 as	 derrotas	 militares,	 as	 sublevações	 na	

Argentina	 e	 o	prolongamento	dos	meses	 acampados	no	quadrilátero	de	Humaitá,	 enfim,	 eram	

experiências	que	dificilmente	poderiam	ser	previstas	em	1865.	O	ritmo	lento	das	promoções	de	

praças,	os	atrasos	nos	pagamentos	dos	soldos	e	a	diferenciação	feita	entre	Voluntários	da	Pátria	

e	regulares	alteraram	as	expectativas	ainda	no	curso	da	guerra.	Ainda	que,	em	larga	medida,	as	

promessas	de	1865	tenham	sido	cumpridas,		a	satisfação	das	expectativas	dos	veteranos	cobrou	

o	 sentido	 de	 um	 reconhecimento	 social	 determinado	 pelo	 sacrifício	 de	 guerra,	 que	 não	 foi	 o	

previsto	 em	 1865.	 Esse	 desejo	 por	 reconhecimento,	 fosse	 ele	 oriundo	 do	 medo	 de	 passar	

vergonha	 no	 pós-guerra	 ou	 não,	 atingiu	 a	 todos,	 Voluntários,	 guardas,	 substitutos,	 libertos	 e	

forçados	ao	combate.	

	

	

	

																																																								
85	AHMI	–	Maço	145,	doc.	7051.	Apontamentos	sobre	o	sistema	representativo	do	Brasil.	Endereçado	ao	Conde	d’Eu	
por	Ignácio	da	Cunha	Galvão	em	25	de	janeiro	de	1869.	
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Imagine	os	homens	numa	morada	subterrânea,	em	forma	
de	caverna,	com	uma	 entrada	aberta	 à	 luz;	esses	homens	
estão	 aí	 desde	 a	 infância,	 de	 pernas	 e	 pescoços	
acorrentados,	 de	modo	que	não	podem	mexer-se	 bem	ver	
senão	o	que	está	 diante	 deles,	 pois	 as	 correntes	 impedem	
de	 voltar	 a	 cabeça;	 a	 luz	 chega-lhes	 de	 uma	 fogueira	
acessa	numa	colina	que	se	ergue	por	detrás	deles;	entre	o	
fogo	 e	 os	 prisioneiros	 passa	 uma	 estrada	 ascendente.	
Imagine	 que	 ao	 longo	 dessa	 estrada	 está	 construído	 um	
pequeno	 muro,	 semelhante	 às	 divisórias	 que	 os	
apresentadores	 de	 títeres	 armam	diante	de	si	e	 por	cima	
das	quais	exibem	suas	maravilhas.	
	

Platão,	A	República,	Livro	VII	

Capítulo	III	–	A	politização	do	regresso	
	

	
Figura	6:	O	Conde	d’Eu	e	o	Visconde	do	Rio	Branco	entre	oficiais	do	Exército	e	da	Marinha	

Fonte:	AHMI	–	 IP.0709.	Fotógrafo:	Meyerhoff.	Vila	do	Rosário,	13	de	 janeiro	de	1870.	Da	esquerda	à	direita:	major	
Hilário	 Mariano	 da	 Silva;	 coronel	 Rufino	 Galvão;	 farmacêutico	 Augusto	 Alves	 de	 Abreu;	 João	 Ribeiro	 de	 Almeida;	
capitão	 Jerônimo	 Francisco	 Coelho;	 capitão	 Rodrigo	 Augusto	 da	 Costa;	 engenheiro	 Frederico	 Maximiliano	 Meyer;	
coronel	 Francisco	 Pinheiro	 Guimaraes;	 major	 Benedito	 de	 Almeida	 Torres;	 capitão	 de	 mar	 e	 guerra	 João	 Mendes	
Salgado	 [Barão	 de	 Corumbá];	 Henri;	 tenente	 Castro	 de	 Andrade	 Neves;	 Charles	 Ryder;	 Conde	 d’Eu;	 Alfredo	
d’Escragnolle	Taunay	 [Visconde	de	Taunay];	major	 J.	 J.	Macedo	Pimenta;	 conselheiro	de	 estado	 José	Maria	da	 Silva	
Paranhos;	capitão	Aristides	Armínio	Guaraná	e	coronel	Eduardo	Augusto	Cabral	Deschamps.		
	

	

	

	

	
	 	

	

	

	

Como	 a	 de	 qualquer	 outro	 veterano,	 a	 participação	 no	 conflito	 de	 Gastão	 de	 Orléans,	 o	

Conde	 d’Eu,	 foi	 permeada	 de	 expectativas	 e	 de	 frustrações.	 Para	 quem	 desde	 maio	 de	 1866	

solicitava	 ir	ao	Prata,	 a	 tardia	nomeação	para	comandante	em	chefe	das	 forças	brasileiras,	 em	
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março	 de	 1869,	 trazia	 consigo	 mais	 dúvidas	 do	 que	 certezas.	 Não	 somente	 conservadores	 e	

liberais	se	desentenderam	quanto	à	participação	do	Conde	d’Eu	na	guerra,	mas	a	Coroa	também.	

Primeiro	recalcitrante,	Dom	Pedro	II	concordou	com	a	nomeação	do	Conde	d’Eu	após	uma	série	

de	batalhas	que	marcou	a	retração	das	tropas	paraguaias	e	a	tomada	de	Assunção	pelo	Império	e	

seus	 aliados	 em	 dezembro	 de	 1868.	 A	Dezembrada,	 como	 ficaram	 conhecidas	 as	 batalhas	 de	

Itororó,	 Avaí,	 Lomas	 Valentinas	 e	 Angostura,	 pôs	 fim	 à	 gestão	militar	 de	 Caxias,	 que	 alegava,	

então,	estar	o	conflito	terminado.	Daí	em	diante,	dizia	Caxias,	a	guerra	seria	mera	caça	a	Solano	

López.	

Desgastado	 fisicamente	 pelo	 combate,	 o	 sexagenário	 marechal	 solicitou	 ao	 governo	 o	

retorno	à	Corte.	Após	 alguma	hesitação	quanto	 ao	nome	que	 substituiria	 o	de	Caxias,	 a	Coroa	

interveio	 a	 favor	 da	 nomeação	 do	 Conde	 d’Eu.	 Não	 que	 a	 guerra	 estivesse	 terminada,	 mas	

certamente	o	 cenário	de	1869	não	era	o	mesmo	daquele	de	1866,	quando	as	 tropas	pareciam	

exauridas	 em	 Curupaiti.	 Os	 riscos	 de	 derrota	 militar	 eram	 menores,	 ou	 praticamente	

inexistentes:	a	capital	inimiga	estava	tomada,	e	a	força	militar	paraguaia,	quase	destruída.	Para	a	

Coroa,	portanto,	a	assunção	do	comando	geral	das	forças	brasileiras	pelo	Conde	d’Eu,	marido	da	

Princesa	 Isabel,	 conferiria	 popularidade	 ao	 príncipe	 consorte	 e,	 por	 tabela,	 ao	 futuro	 terceiro	

reinado.	Para	um	estrangeiro	que	chegara	ao	Brasil	em	setembro	de	1864,	recolher	os	louros	da	

campanha	do	Paraguai	seria	crédito	político.	

	 Os	 conservadores,	 no	 entanto,	 não	 enxergaram	 com	 bons	 olhos	 a	 nomeação	 do	 Conde	

d’Eu,	que	julgavam	ser	um	príncipe	afeito	aos	liberais.	Desde	a	dissolução	da	Câmara	em		julho	

de	1868	e	o	consequente	afastamento	do	liberal	Zacarias	de	Góes	e	Vasconcellos	em	benefício	do	

gabinete	conservador	do	Visconde	de	Itaboraí,	tinha-se	dado	carta	branca	às	ações	militares	de	

Caxias.	A	reorganização	das	Forças	Armadas	entabulada	quando	o	marechal	assumiu	o	comando	

militar	 imperial,	 em	 novembro	 de	 1866,	 tinha	 colhido	 bons	 frutos.	 A	 fortaleza	 paraguaia	 de	

Humaitá,	quiçá	o	maior	obstáculo	interposto	ao	Brasil	durante	a	Guerra	do	Paraguai,	tombou	em	

25	de	 julho	de	1868,	apenas	nove	dias	depois	da	constituição	do	gabinete	de	 Itaboraí.	Para	os	

conservadores,	 o	 acontecimento	 ratificava	 a	 primazia	 que	 Dom	 Pedro	 II	 dera	 ao	 conservador	

Caxias	sobre	o	gabinete	liberal	de	Zacarias	de	Góes	e	Vasconcellos.	Os	ganhos	políticos	do	cerco	

de	 Humaitá	 e	 as	 subsequentes	 vitórias	 de	 Caxias,	 pensavam	 os	 conservadores,	 poderiam	 ser	

capturados	pelos	liberais,	caso	o	Conde	d’Eu	liderasse	as	tropas	até	o	final	da	guerra.		

	 Se,	 antes,	 o	 governo	 liberal	 de	 Zacarias	 tivera	 de	 lidar	 com	 um	 comandante	 em	 chefe	

conservador,	o	Marquês	de	Caxias,	agora	o	governo	conservador	de	Itaboraí	tinha	de	conviver,	à	

frente	das	tropas,	com	um	príncipe	que	julgava	liberal.	Embora	a	Coroa	buscasse	mostrar	que	o	

Conde	 d’Eu,	 por	 ser	 membro	 da	 família	 imperial,	 era	 imparcial	 em	 termos	 partidários,	 não	

descuidou	 das	 insatisfações	 do	 partido	 conservador.	 Apenas	 um	 dia	 após	 a	 nomeação	 do	

príncipe	consorte,	em	22	de	março	de	1869,	Caxias	obteve	o	título	de	Duque.	Não	era	somente	
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maneira	de	reconhecer	o	esforço	de	guerra.	A	proximidade	do	Conde	d’Eu	com	políticos	liberais,	

notadamente	 o	 abolicionista	André	Rebouças,	 era	matéria	 de	 recorrente	desconfiança	para	 os	

conservadores.	Os	 impactos	dessas	desconfianças	na	condução	da	guerra	não	 foram	poucos:	o	

recrutamento	 de	 combatentes,	 o	 abastecimento	 das	 tropas	 e	 o	 retorno	 dos	 veteranos	 foram	

motivos	 de	 desentendimentos	 partidários.	 Comecemos	 por	 compreender	 as	 razões	 que	

obstruíram	os	 constantes	pedidos	do	Conde	d’Eu	para	 ir	 à	 guerra,	para	 em	seguida	analisar	o	

significado	político	da	atuação	militar	do	príncipe	consorte.	Haverá,	dessa	forma,	maior	clareza	

para	entender	os	embates	a	respeito	do	regresso	das	tropas.	
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1. A	partidarização	da	Guerra	do	Paraguai	
	

	 A	Guerra	do	Paraguai	estourou	pouco	após	a	celebração	da	união	entre	a	Princesa	Isabel	e	

o	Conde	d’Eu.	O	casal	encontrava-se	então	na	Europa,	para	onde	viajaram	em	lua	de	mel.	Para	

quem	havia	 lutado	 como	oficial	 subalterno	pela	 Espanha	na	 guerra	 contra	 o	Marrocos	 (1859-

1860),	 os	 apelos	 do	 Imperador	 para	 regressar	 imediatamente	 ao	 Brasil	 não	 poderiam	 ser	

ignorados.	O	Conde	d’Eu	regressou	rapidamente	ao	 Império.	No	 transcurso	dos	últimos	meses	

de	1865,	encontrou	seu	primo,	o	Duque	de	Saxe,	e	Dom	Pedro	II	em	Uruguaiana.	Em	novembro	

do	 mesmo	 ano,	 foi	 nomeado	 comandante	 geral	 de	 artilharia	 e	 presidente	 da	 Comissão	 de	

Melhoramentos	do	Exército.	Mas	a	participação	na	guerra	como	marechal	do	Exército	imperial,	

título	conferido	à	época	do	casamento	com	a	Princesa	Isabel,	demorou	mais	do	que	o	esperado,	

para	desconforto	do	Conde	d’Eu.	

	 	A	primeira	 solicitação	 formal,	 endereçada	em	24	de	maio	de	1866	a	 Silva	Ferraz,	 então	

Ministro	 da	 Guerra,	 foi	 negada	 sumariamente,	 para	 grande	 surpresa	 do	 príncipe	 consorte.	 A	

única	razão	alegada,	confessava	Gastão	a	seu	sogro,	era	a	necessidade	de	mantê-lo	no	comando	

da	artilharia	e	na	presidência	da	Comissão	de	Melhoramentos1	–	na	Corte,	portanto.	O	desgosto	

causado	por	essa	negativa	levou	o	Conde	a	insistir	no	pedido	perante	o	Imperador.	Dizia	que	a	

verdadeira	razão	não	era	a	alegada	por	Silva	Ferraz.	Acusava	a	pasta	da	Guerra	de	considerá-lo	

estrangeiro	e	de	evitar	seu	nome	em	razão	de	ciúmes	do	generalato	imperial2.		

Pedro	II,	em	tom	paternal,	buscou	acalmar	o	genro,	alegando	que	as	razões	que	tolhiam	o	

pedido	 não	 eram	 individuais,	 mas	 de	 ordem	 política.	 A	 participação	 do	 Conde	 d’Eu	 traria	

problemas	 para	 a	 Coroa,	 na	 opinião	 do	 Imperador,	 por	 três	 motivos.	 Em	 primeiro	 lugar,	 os	

recentes	desentendimentos	entre	o	general	Osório,	então	no	comando	das	forças	brasileiras,	e	o	

Presidente	Mitre	da	Argentina	indicavam	que	não	seria	adequado	substituir	o	general	brasileiro	

pelo	príncipe	 consorte.	 Caso	os	desentendimentos	persistissem	numa	hipotética	nomeação	do	

Conde	d’Eu	para	o	comando	das	forças	brasileiras,	a	oposição	entre	o	Império	e	a	Argentina	teria	

impactos	 mais	 severos	 sobre	 a	 aliança.	 Em	 segundo	 lugar,	 uma	 derrota	 militar	 das	 forças	

imperiais	traria	questionamentos	quanto	à	legitimidade	do	príncipe	consorte.	E,	por	último,	caso	

o	Conde	viesse	a	contrair	doença	qualquer	nos	acampamentos,	agravando	o	cenário	de	suspeita	

quanto	à	fertilidade	do	casal	real,		a	sucessão	dinástica	estaria	em	risco3.	

	 As	 ponderações	 de	 Dom	 Pedro	 II	 mostram-se	 acertadas.	 A	 cólera	 vitimou	 as	 tropas	

brasileiras,	 os	 desentendimentos	 entre	 Osório	 e	 Mitre	 não	 arrefeceram	 e,	 mais	 grave	 para	 o	

Império,	os	aliados	perderam	a	Batalha	de	Curupaiti	 em	setembro	de	1866.	 Insatisfeito	 com	a	

monopolização	 das	 estratégias	 militares	 pelo	 gabinete	 liberal	 de	 Zacarias	 de	 Góes	 e	

																																																								
1	AHMI	–	146,	doc.	7086.	Carta	conf.	do	Conde	d’Eu	a	Dom	Pedro	II,	Rio	de	Janeiro,	9/10/1866.	
2	Idem.	
3	AHMI	–	Maço	139	doc.	6811.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Pedro	II,	Rio	de	Janeiro,	10	/10/1866.	
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Vasconcellos,	 o	 partido	 conservador	 sugeriu	 a	 substituição	 de	 Osório	 por	 Caxias.	 O	 histórico	

militar	 do	 marechal	 chamado	 a	 assumir	 o	 comando	 das	 tropas	 brasileiras	 conferia-lhe	

credibilidade.	 Caxias	 fora	 vitorioso	 nas	 revoltas	 internas	 da	 Farroupilha	 (1835-1845)	 e	 da	

Balaiada	(1838-1840),	nas	insurreições	liberais	de	1842	e	na	guerra	contra	Oribe	e	Rosas	(1851-

1852).	Para	os	conservadores	do	Rio	de	 Janeiro,	a	reorganização	do	Exército	que	Caxias	então	

anunciava	promover	 seria	prova	da	 incapacidade	militar	do	 gabinete	 liberal	 e	 de	 seus	oficiais	

superiores,	como	Osório.	

	 Para	 o	 Conde	 d’Eu,	 o	 momento	 de	 indecisão	 era	 oportuno.	 Haveria	 possibilidade	 de	

renovar	a	solicitação	para	participar	na	guerra.	Buscou	primeiro	o	Imperador,	para	que	incidisse	

na	 pasta	 dos	 Negócios	 da	 Guerra	 a	 seu	 favor.	 A	 tradição	militar	 da	 família	 Orléans	 pesou	 no	

pedido	 do	 jovem	 Conde	 d’Eu,	 então	 com	 24	 anos,	 embora	 não	 fosse	 a	 razão	 principal	 de	 sua	

insistência.	Com	apenas	16	anos,	o	Duque	de	Montpensier,	tio	de	Gastão,	havia	sido	ajudante	de	

ordens	de	Luís	Felipe	I,	que,	aos	18,	fora	nomeado	coronel-general	da	infantaria	francesa,	para	

combater	 as	 tropas	 austríacas	 e	 prussianas	 nas	 batalhas	 de	 Valmy	 e	 de	 Jemappes,	 ambas	 em	

1792.	Luís	Felipe	I	de	Orléans,	cujo	reinado	durou	de	1830	e	1848,	era	avô	do	Conde	d’Eu.	O	fato	

era	constantemente	recordado	a	Pedro	II	por	seu	genro.	O	Conde	d’Eu	dizia-se	defensor	da	paix	

à	tout	prix,	assim	como	Luís	Felipe	I4.			

O	motivo	principal	da	insistência,	no	entanto,	era	outro.	O	comando	geral	de	artilharia	e	a	

presidência	 da	 Comissão	 de	 Melhoramentos	 do	 Exército	 eram	 sinecuras	 para	 o	 Conde	 d’Eu.	

Gastão	 alegava	 que	 “para	 chegar	 à	 massa	 da	 nação,	 [era]	 preciso	 outra	 coisa	 para	 além	 dos	

resultados	de	uma	comissão”5.	 Sua	participação	na	guerra,	dizia	ao	 Imperador,	era	 fundamental	

para,	a	um	só	tempo,	borrar	o	estigma	de	estrangeiro	e	demonstrar	quão	ligado	estava	ao	Brasil.	

A	 insistência	 do	Conde	 acompanhou-se	 de	 uma	 série	 de	promessas.	 Como	membro	da	 família	

real,	Gastão	 jurava	poder	 reanimar	o	patriotismo	das	 tropas.	Dizia	 ser	 capaz	de	 recrudescer	o	

alistamento	 de	 guardas	 nacionais	 e	 de	 Voluntários	 da	 Pátria.	 	 Para	 tanto,	 estaria	 disposto	 a	

sacudir	os	alunos	da	Escola	Central	e	a	empreender	viagem	às	províncias.	Incentivaria,	ainda,	os	

fazendeiros	do	Império	a	libertar	escravos	para	combater	no	Paraguai6.		

Temoroso	da	decisão	de	Pedro	II,	Gastão	encerrou	a	carta	a	seu	sogro	sugerindo	que,	caso	

houvesse	 deferimento	 do	 pedido,	 fosse	 nomeado	 comandante	 de	 artilharia	 do	 Exército,	 sob	

ordens	de	Caxias7.	O	que,	em	outras	palavras,	apontava	para	o	fato	de	o	Conde	d’Eu	saber	que	a	

indicação	de	Caxias	já	era	realidade	antes	do	anúncio	oficial.	A	dramaticidade	da	solicitação	teve	

por	 ato	 final	 ameaça	 de	Gastão:	 ele	 deixaria	 o	 comando	 geral	 de	 artilharia	 e	 a	 presidência	 da	

Comissão	 de	 Melhoramentos	 do	 Exército	 caso	 seu	 pedido	 fosse	 negado.	 O	 Imperador	 não	 se	

																																																								
4	Idem.	
5	AHMI	–	Maço	146	doc.	7086.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Pedro	II,	Rio	de	Janeiro,	9/10/1866.	
6	Idem.	
7	Ibidem.	
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mostrou	favorável,	embora	tampouco	tenha	mostrado	oposição	frontal.	Preferiu	que	a	questão	

fosse	resolvida	pelo	Conselho	de	Estado,	quiçá	antevendo	a	negativa	que	dali	viria.		

Em	sessão	de	12	de	outubro	de	1866,	um	mês	e	pouco	antes	de	Caxias	assumir	o	comando	

das	forças	brasileiras	no	Paraguai,	o	Conselho	de	Estado	negou	a	participação	do	Conde	d’Eu	na	

guerra8.	 Três	 motivos	 principais	 foram	 apresentados.	 Em	 primeiro	 lugar,	 os	 conselheiros	

alegaram	 possíveis	 desagrados	 por	 parte	 dos	 aliados,	 em	 especial,	 da	 Argentina.	 Segundo,	 a	

possibilidade	de	haver	desencontros	entre	Caxias	e	o	Conde	d’Eu	oporia	o	Exército	à	Coroa,	o	

que	deveria	ser	evitado	a	todo	custo	em	momento	no	qual	as	tropas	brasileiras	claudicavam	em	

campanha.	 Por	 fim,	 afirmou-se	 que	 o	 Conde	 não	 gozava	 da	 experiência	 militar	 do	 marechal	

Caxias.	 Dos	 doze	 conselheiros	 de	 Estado	 presentes	 na	 sessão,	 apenas	 Francisco	 Jê	 Acaiaba	 de	

Montezuma,	o	Visconde	de	Jequitinhonha,	votou	a	favor.	Não	por	acaso,	tratava-se	de	um	liberal.	

Os	pareceres	do	Visconde	de	Abaeté,	do	Visconde	de	Itaboraí,	do	Visconde	de	Sapucaí,	de	

Pimenta	Bueno	e	de	José	Maria	da	Silva	Paranhos,	todos	conservadores,	foram	orientados	pelos	

riscos	 que	 traria	 a	 participação	 do	 Conde	 d’Eu	 na	 guerra	 em	 relação	 aos	 aliados.	 Justificaram	

suas	 posições	 afirmando	 que,	 na	 Argentina	 e	 no	 Uruguai,	 havia	 grande	 preconceito	 contra	 o	

Brasil:	 existiriam	 planos	 de	 anexação	 territorial	 e	 de	 promoção	 da	 monarquia	 na	 região	 que	

antes	pertencia	ao	Vice-Reino	do	Rio	da	Prata.	A	desconfiança	não	era	infundada.	Felipe	Varela,	

caudilho	da	província	argentina	de	Catamarca	e	um	dos	mentores	da	sublevação	de	Cuyo	contra	

o	 governo	 de	Mitre	 em	 1866,	 acusava	 Buenos	 Aires	 de	 traição	 aos	 primados	 republicanos	 da	

Argentina	e	de	conluio	com	a	monarquia	brasileira9.		

Por	um	lado,	a	aliança	com	o	Império	do	Brasil	e,	por	outro,	a	negativa	da	ajuda	ao	Chile	e	

ao	Peru,	ameaçados	pela	armada	real	espanhola,	indicavam	que	Mitre,	pelo	menos	aos	olhos	de	

Varela,	estaria	fomentando	um	complô	monárquico	na	região.	Além	disso,	as	províncias	do	Norte	

argentino	suspeitavam	das	reais	intenções	brasileiras	quanto	ao	Paraguai:	a	presença	maciça	de	

forças	de	Império	dava	augúrios	de	permanência	na	região	e,	portanto,	de	possível	anexação	do	

Paraguai,	 Estado	 com	o	 qual	 o	Norte	 argentino	 tinha	 relações	 socioculturais	 intensas.	 Para	 os	

conselheiros	de	Estado,	portanto,	 ter	o	príncipe	consorte	na	 região	não	 traria	bons	presságios	

quanto	à	pacificação	da	Argentina.	

A	opinião	 conservadora	 foi	 redobrada	pelos	pareceres	de	Eusébio	de	Queiróz	 e	de	 Silva	

Ferraz,	antes	Ministro	da	Guerra	e	agora	senador	e	conselheiro	de	Estado.	Ambos	afirmaram	que	

a	partida	do	Conde	d’Eu	para	o	Paraguai	 iria	de	encontro	à	nomeação	de	Caxias.	Isso	porque	o	

																																																								
8	Sessão	de	Conselho	de	Estado	de	12	de	outubro	de	1866.	Atas	do	Terceiro	Conselho	de	Estado	1865-1867.	Brasília:	
Senado	 Federal.	 Disponível	 em:	
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp>.	 Acesso	 em:	 1	 de	 julho	 de	
2014.	
9	Ver:	PAZ,	Gustavo	L.	Buenos	Aires	y	 la	reacción	del	 interior	 (1862-1870).	 IN:	GELMAN,	 Jorge,	FRADKIN,	Raúl	O.	E	
CARAVAGLIA,	Juan	Calors	(orgs.),	Argentina,	 la	construcción	nacional.	América	latina	en	la	Historia	Contemporánea.	
Vol.	II	(1830-1880).	Buenos	Aires:	Fundación	MAPFRE	–	Taurus,	2011,	pp.	59-67.	
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Conde	não	possuía	a	experiência	militar	de	Caxias.	Não	estaria	maduro	o	suficiente	para	liderar	

as	tropas	brasileiras.	E,	caso	fosse	enviado	como	comandante	de	artilharia	sob	ordens	de	Caxias,	

haveria	 risco	de	quebra	de	hierarquia,	 opondo	a	Coroa	a	Caxias	 e,	 em	decorrência,	 ao	partido	

conservador.	 As	 posições	 de	 Eusébio	 de	 Queiróz	 e	 de	 Silva	 Ferraz,	 que	 já	 havia	 mostrado	

antipatia	pelo	Conde	d’Eu	em	carta	confidencial	a	Nabuco	de	Araújo10	e	na	primeira	negação	a	

seu	pedido	de	ir	à	guerra,	inclinaram-se	pelos	ganhos	políticos	que	traria	o	comando	absoluto	de	

Caxias	no	Paraguai.	 Embora	 seja	 certo	que	os	 conservadores	 vislumbravam	em	Caxias	 a	 força	

militar	 que	 requeria	 o	 difícil	momento	 na	 guerra,	 pesava	 o	 fato	 de	 o	Marquês	 e	marechal	 do	

Exército	 ser	 senador	 pelo	 partido	 conservador	 desde	 1845.	 Caxias,	 no	 fundo,	 era	 tão	 militar	

quanto	 civil,	 e	 a	 importância	 de	 sua	 nomeação	 para	 o	 comando	 das	 tropas	 estava	 no	

desequilíbrio	 a	 favor	 dos	 conservadores	 que	 causaria	 no	 gabinete	 liberal	 de	 Zacarias,	 caso	 a	

condução	da	guerra	viesse	a	melhorar.	

Os	liberais	que	votaram	contra	a	partida	do	Conde	d’Eu	foram	Nabuco	de	Araújo,	Bernardo	

de	Sousa	Franco	e	Francisco	de	Sales	Torres	Homem.	Embora	o	parecer	dos	liberais	girasse	em	

torno	de	Caxias,	o	argumento	foi	tomado	pelo	avesso.	A	primazia	no	comando	não	poderia	ser	de	

Caxias,	 caso	 o	 Conde	 d’Eu	 fosse	 para	 a	 guerra.	 Nabuco	 de	 Araújo	 fez	 questão	 de	 salientar	 o	

prestígio	que	conferiria	a	participação	do	Conde	d’Eu	na	guerra	ao	reinado	da	futura	Imperatriz:	

seria	 glória	 para	 a	 Coroa,	 e	 a	 glória	 “é	o	móvel	mais	poderoso	da	admiração	e	do	entusiasmo	do	

povo11”.	Em	seu	parecer,	Nabuco	de	Araújo	afirmou	que	fora	favorável,	em	1865,	à	nomeação	do	

Conde	d’Eu	para	comandante	em	chefe	do	Exército,	visto	que	a	qualidade	de	príncipe	 imporia	

silêncio	às	rivalidades	dos	generais	e	às	influências	políticas.	A	presença	do	príncipe	consorte	no	

Rio	 Grande	 do	 Sul,	 continuava	 Nabuco	 de	 Araújo,	 tinha	 dado	 provas	 no	 sentido	 da	

imparcialidade	 da	 Coroa	 no	 que	 se	 refere	 aos	 partidos	 políticos12.	 À	 indicação	 de	 Caxias,	 no	

entanto,	 sendo	prioridade	do	 Imperador	e	do	partido	conservador,	qualquer	posição	contrária	

traria	mais	prejuízos	ao	fragilizado	gabinete	liberal	de	Zacarias.	O	voto	contrário	de	Nabuco	de	

Araújo,	de	Sousa	Franco	e	de	Torres	Homem	era	menos	a	favor	de	Caxias	e	mais	em	benefício	do	

Conde.	Afinal,	o	príncipe	consorte	não	poderia	ser	um	general	de	papel.	

O	Visconde	de	Jequitinhonha,	no	entanto,	destoou	do	coro	liberal.	Para	ele,	a	participação	

do	 Conde	 d’Eu	 contribuiria	 para	 consolidar	 o	 espírito	 militar	 entre	 os	 brasileiros.	 Seria,	 em	

palavras	 não	 ditas,	 mecanismo	 para	 incentivar	 o	 alistamento	 de	 Voluntários	 da	 Pátria	 e	 de	

guarda	nacionais.	Dizia,	em	seu	parecer,	

																																																								
10	A	carta	encontra-se	parcialmente	reproduzida	em	NABUCO,	Joaquim.	Um	estadista	no	Império.	Nabuco	de	Araújo,	
sua	vida,	suas	opiniões,	sua	época.	Tomo	III.	Rio	de	Janeiro:	Ed.	H.	Garnier,	1899,	p.	266.	
11	Sessão	de	Conselho	de	Estado	de	12	de	outubro	de	1866.	Atas	do	Terceiro	Conselho	de	Estado	1865-1867.	Brasília:	
Senado	 Federal.	 Disponível	 em:	
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp>.	 Acesso	 em:	 1	 de	 julho	 de	
2014.	
12	NABUCO,	Joaquim.	Um	estadista	no	Império.	Nabuco	de	Araújo,	sua	vida,	suas	opiniões,	sua	época.	Tomo	III.	Rio	de	
Janeiro:	Ed.	H.	Garnier,	1899,	p.	261.	
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Senhor!	 O	 fim	 da	 guerra	 é	 o	 alvo	 das	 vistas	 do	 governo	 de	 Vossa	 Majestade	
Imperial	e	da	Nação	inteira.	A	guerra	deve	acabar	com	um	triunfo	completo;	e	
para	 este	 fim	 devem	 ser	 empregados	 todos	 os	 meios.	 Cumpre	 saber	 se	 a	
presença	 do	 príncipe	 contribuirá	 para	 sua	 feliz	 conclusão.	 [...].	 A	 Nação	
brasileira	é	brava,	senhores,	mas	não	tem	espírito	militar;	é	necessário	criá-lo.	
Ora,	nada	pode	melhor	concorrer	para	isso,	como	o	sacrifício	a	que	se	propõe	o	
Sr.	Conde	d’Eu13.		

	

A	 posição	 de	 Jequitinhonha	 deixava	 entrever	 que	 a	 vitória	 na	Guerra	 do	 Paraguai	 deveria	 ser	

atribuída	ao	príncipe	consorte.	Nisso,	concordava	com	Nabuco	de	Araújo,	Sousa	Franco	e	Torres	

Homem.	Ganharia	muito	o	 terceiro	 reinado	com	as	 louros	da	vitória	 colhidos	pelo	Conde	d’Eu	

nos	campos	de	batalha.		

	 A	decisão	do	Conselho	de	Estado	desconcertou	o	jovem	príncipe.	Em	carta	a	Dom	Pedro	II,	

rebateu,	 um	 por	 um,	 todos	 os	 argumentos	 apresentados	 pelos	 conselheiros.	 Dizia	 não	

compreender	por	que	sua	presença	nos	acampamentos	haveria	de	ser	pretexto	para	romper	os	

laços	que	unem	os	aliados	à	mesma	causa.	Era	 tolice,	para	ele,	pensar	que	haveria	pretensões	

imperiais	de	estabelecer	um	reino	em	Buenos	Aires	ou	em	Assunção.	O	Império	já	deixara	claro	

no	 Tratado	 da	 Tríplice	 Aliança,	 de	maio	 de	 1865,	 que	 não	 era	 do	 interesse	 brasileiro	 anexar	

região	qualquer,	 e	que	a	 guerra	era	 contra	López,	 e	não	 contra	o	Paraguai.	Prosseguiu	a	 carta	

recordando,	mais	uma	vez,	seu	tio	e	seu	avô,	que,	antes	dos	vinte	anos,	eram	oficiais	superiores.	

O	próprio	Solano	López	havia	sido	nomeado	marechal	aos	dezoito,	dizia	o	príncipe.	E	mais,	as	

acusações	sobre	a	experiência	de	combate	eram	infundadas,	visto	que	a	participação	na	guerra	

da	Espanha	contra	o	Marrocos	lhe	teria	conferido	maturidade	militar.	Descontente,	o	Conde	d’Eu	

concluiu	 a	 carta	 a	 seu	 sogro	 em	 tom	 de	 advertência:	 “se	tudo	for	em	vão,	 se	o	poder	executivo	

persistir	em	recursar	meus	serviços,	saberei	pelo	menos	a	quem	atribuir	o	propósito	de	meu	afagar	

e	a	ferida	dificilmente	se	fechará	no	meu	coração”14.	

	 Em	 que	 pese	 as	 tentativas	 de	 acalmar	 o	 genro,	 Pedro	 II	 não	 conseguiu	 impedi-lo	 de	

apresentar	ao	Ministério	da	Guerra,	em	16	novembro	de	1866,	pedido	de	demissão	da	Comissão	

de	Melhoramentos	do	Exército	e	do	comando	geral	de	artilharia.	Dois	dias	depois,	Paranaguá,	na	

pasta	da	Guerra,	negou	o	pedido	do	Conde	d’Eu,	compreendendo	que	se	tratava	mais	de	mostrar	

um	descontentamento	com	o	Conselho	de	Estado	do	que	uma	recusa	às	instituições	do	Exército.	

Paranaguá	 e	 o	 Imperador	 escreveram	 ao	 Conde,	 para	 deixar	 claro	 que	 não	 abandonariam	 o	

																																																								
13	Sessão	de	Conselho	de	Estado	de	12	de	outubro	de	1866.	Atas	do	Terceiro	Conselho	de	Estado	1865-1867.	Brasília:	
Senado	 Federal.	 Disponível	 em:	
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp>.	 Acesso	 em:	 1	 de	 julho	 de	
2014.	
14	AHMI	–	Maço	139	doc.	6811.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Pedro	II,	Rio	de	Janeiro,	13/10/1866.	
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príncipe	em	suas	pretensões	quanto	à	guerra,	mas	que,	por	ora,	era	precisa	acatar	as	vontades	

dos	conselheiros	da	Coroa15.	

	 Sem	explicitá-lo,	como	se	os	dois	o	soubessem	de	antemão,	Pedro	II	dizia	ao	genro	haver	

um	verdadeiro	motivo	da	oposição	no	Conselho	de	Estado16.	As	questões	das	alianças	platinas	

poderiam	gerar	embaraços,	mas	não	eram	suficientes	para	desfazer	a	aliança.	O	problema	era	a	

filiação	partidária	do	então	Marquês	de	Caxias.	Em	outubro	de	1866,	o	Conde	d’Eu	revelou	a	seu	

pai,	o	Duque	de	Nemours,	que	o	partido	representado,	em	maioria,	no	Conselho	de	Estado	tolhia	

seus	desejos	de	ir	à	guerra.		

	

Homens	 de	 um	 certa	 idade	 e	 pertencentes	 todos	 ao	 partido	 conservador,	 a	
preocupação	 constante	 dos	 conselheiros	 de	 Estado	 é	 afastar	 tudo	 que	 foge	 à	
rotina	ordinária.	São	eles	que,	consultados	sobre	a	questão	da	escravidão	e	da	
liberdade	de	navegação	do	Amazonas,	respondem	que	o	mais	sábio	é	postergar	
indefinidamente	essas	questões.	E	são	eles	que,	outrora,	rejeitaram	a	proposta	
da	companhia	Collins	para	estabelecer	um	telégrafo	daqui	aos	Estados	Unidos;	
e,	 para	particularizar	 as	 coisas,	 é	 bem	certo	que	o	 Imperador	não	 teria	 ido,	 o	
ano	 passado,	 libertar	 a	 província	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 se	 tivesse	 imaginado	
consultar	o	Conselho	de	Estado	antes	de	tomar	esta	resolução17.	

	

A	desconfiança	entre	o	Conde	d’Eu	e	o	partido	conservador	em	muito	se	relacionou,	num	

primeiro	momento,	à	preferência	por	Caxias,	manifestada	em	1866	pelo	Conselho	de	Estado.	O	

príncipe	 consorte	 confessou	 reiteradas	 vezes	 a	 Pedro	 II	 os	 ciúmes	 que	 sentiria	 ao	 ver	 Caxias	

liderando	a	vitória	brasileira	no	Paraguai18.	A	partir	de	então,	o	Conde	d’Eu	procurou	aproximar-

se	mais	de	políticos	liberais,	entre	eles,	Sousa	Franco,	Torres	Homem,	Jequitinhonha	e	Nabuco	de	

Araújo.	 Mas	 também	 com	 liberais	 de	 menor	 envergadura	 política,	 como	 André	 Rebouças	 e	

Joaquim	Manuel	 de	Macedo.	 A	 afinidade	 com	 os	 liberais,	 no	 entanto,	 não	 foi	 oportunismo	 da	

hora.	

Desde	 sua	 chegada	 ao	 Brasil,	 em	 1864,	 o	 Conde	 d’Eu	 mostrou	 sinais	 de	 mudança	

intelectual.	A	 correspondência	dele	 com	seu	pai	 revela	 inclinação	 liberal,	 o	 que	não	 foi	o	 caso	

durante	a	adolescência.	Um	de	seus	mais	admirados	educadores,	Jules	Gauthier,	certamente	não	

era	um	historiador	liberal.	As	aulas	giraram	em	torno	das	línguas	e	dos	ensinamentos	clássicos,	

não	indo	além	de	1789	quanto	às	lições	de	História19.	O	que	poderia	haver	de	liberal,	portanto,	

em	 alguém	 mais	 íntimo	 de	 Xenofonte,	 de	 Tucídides	 e	 de	 Tácito	 do	 que	 de	 Mirabeau,	 de	

Montesquieu	ou	de	Voltaire?		

Na	 França,	 a	 formação	 da	 Union	 Libérale,	 partido	 de	 oposição	 a	 Napoleão	 III,	 havia	

alcançado	 notória	 representação	 parlamentar	 em	 1863,	 elegendo	 ninguém	 menos	 do	 que	 o	
																																																								
15	AHMI	–	Maço	146	doc.	7086.	Carta	de	Pedro	II	ao	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	19/11/1866.	
16	Ibid.	
17	Apud	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935,	p.	
151.	
18	AHMI	–	Maço	139	doc.	6811.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Pedro	II,	Rio	de	Janeiro,	13/10/1866.	
19	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935,	p.	60-85.	
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liberal	orleanista	Adolphe	Thiers:	 a	própria	base	partidária	da	Union	Libérale	era	 francamente	

orleanista.	 Quando	 chegou	 ao	 Brasil,	 portanto,	 o	 Conde	 d’Eu	 havia	 deixado	 uma	 França	 em	

transição	 para	 um	 regime	 menos	 autoritário	 e	 mais	 liberal,	 no	 qual	 os	 bonapartistas	 eram	

contestados	 pelos	 orleanistas.	 A	 causa	 liberal	 influenciou	 o	 jovem	 príncipe	 consorte,	 que,	 no	

Brasil,	passou	a	advogar	projeto	de	Estado	liberal,	sobretudo,	no	que	diz	respeito	à	escravidão.	

Os	 políticos	 com	 os	 quais	 o	 Conde	 d’Eu	 desenvolveu	 vínculos	 pessoais	 eram	

emancipacionistas	 –	 ou	 seja,	 advogados	 da	 libertação	 gradual	 dos	 escravos,	 e	 não	 total	 e	

irrestrita,	 o	 que	 lhes	 daria	 marca	 abolicionista	 –,	 e	 isso	 em	 que	 pese	 possíveis	 mudanças	

partidárias,	como	foi	o	caso	do	liberal	Torres	Homem,	que	se	tornou	conservador	na	legislatura	

do	Senado	de	1868.	Para	Gastão,	a	aproximação	com	os	liberais	não	era	vínculo	manifesto	com	

as	Ligas	Progressistas,	coalizão	dos	liberais	no	poder	desde	maio	de	1862.	Era	maneira	de	levar	

adiante,	 a	 um	 só	 tempo,	 o	 projeto	 de	 participar	 na	 Guerra	 do	 Paraguai	 e	 na	 libertação	 dos	

escravos.	 Inclusive,	 maior	 aproximação	 com	 os	 raros	 conservadores	 emancipacionistas,	 tais	

como	 Pimenta	 Bueno,	 que	 votou	 contra	 a	 ida	 do	 Conde	 à	 guerra,	 poderia	 fazê-los	 mudar	 de	

opinião.	 Para	 os	 liberais,	 o	 fortalecimento	 político	 do	 Conde	 d’Eu	 serviria	 bem	 à	 causa	 da	

emancipação.	 O	 ponto	 de	 contato	 entre	 o	 príncipe,	 os	 liberais	 e	 os	 poucos	 conservadores	

emancipacionistas,	portanto,	era	a	condição	dos	cativos.	A	libertação	de	escravos	para	lutar	no	

Prata,	entabulada	em	novembro	de	1866,	viria	bem	a	calhar.	

Nos	 três	 primeiros	 meses	 de	 1867,	 o	 Conde	 d’Eu	 tornou	 a	 insistir	 a	 respeito	 de	 sua	

participação	 na	 Guerra	 do	 Paraguai.	 Mobilizou,	 para	 tanto,	 seus	 aliados	 emancipacionistas,	

obtendo	o	aval	dos	conselheiros	de	Estado	Sousa	Franco	e	Jequitinhonha20.	Procurou	igualmente	

o	 conselheiro	 Pimenta	 Bueno,	 que	 se	 mostrou	 inclinado	 a	 favorecer	 politicamente	 o	 Conde,	

embora	 desaconselhasse,	 pessoalmente,	 a	 ida	 do	 príncipe	 consorte	 ao	 Paraguai21.	 Pimenta	

Bueno	 prometeu	 enviar	 cartas	 aos	 demais	 conselheiros	 de	 Estado,	 o	 que	 provavelmente	 não	

tenha	 acontecido.	 Não	 era	 hora,	 acreditava	 o	 conselheiro,	 de	 suscitar	 entraves	 ao	 prestígio	

galgado	 por	 Caxias	 no	 combate.	 O	 Conde	 d’Eu	 buscou	 também	 estabelecer	 contatos	 com	 a	

oposição	 mais	 ferrenha	 a	 seu	 desejo	 de	 ir	 à	 guerra.	 Enviou	 carta	 pessoal	 ao	 conservador	

Visconde	de	Itaboraí,	que	rejeitou	o	pedido	sumariamente22.		

O	 renovado	 parecer	 desfavorável	 do	 Conselho	 do	 Estado,	 reunido	 em	 18	 de	 março	 de	

1867,	foi	do	tamanho	da	frustração	do	Conde	d’Eu.	Até	a	queda	do	gabinete	liberal	de	Zacarias	

de	 Góes	 e	 Vasconcellos,	 o	 príncipe	 consorte	 buscou	 afastar-se	 da	 Corte.	 Em	 março	 do	 1867,	

pouco	após	a	nova	decisão	do	Conselho	de	Estado,	solicitou	autorização	ao	Imperador	para	ir	à	

Europa,	 o	 que	 lhe	 foi	 negado.	O	 cenário	 de	 guerra,	 acreditava	 Pedro	 II,	 não	 era	 propício	 para	

gastos	extraordinários	com	a	Coroa.	O	Conde	renovou,	em	25	de	maio	de	1868,	pela	terceira	vez,	
																																																								
20	AHMI	–	Maço	140,	doc.	6862.	Carta	de	Bernardo	de	Sousa	Franco	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	18/03/1867.	
21	AHMI	–	Maço	140,	doc.	6867.	Carta	de	Pimenta	Bueno	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	18/03/1867.	
22	AHMI	–	Maço	140,	doc.	6868.	Carta	de	Conde	d’Eu	para	o	Visconde	de	Itaboraí,	18	de	março	de	1867.	
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o	 pedido	 de	 demissão	 da	 Comissão	 de	 Melhoramentos	 do	 Exército	 e	 do	 comando	 geral	 de	

artilharia.	 Assim	 como	 em	 16	 de	 outubro	 de	 1866	 e	 em	 21	 de	 janeiro	 de	 1867,	 teve	 nova	

negativa23.		

De	 março	 de	 1867	 a	 janeiro	 de	 1868,	 os	 jornais	 do	 Império,	 em	 especial	 os	 da	 Corte,	

polemizaram	sobre	a	vontade	do	casal	d’Eu	de	partir	para	a	Europa.	Boletins	de	protesto	foram	

distribuídos	nas	ruas	da	capital	contra	a	viagem	dos	herdeiros	da	Coroa.	A	esse	respeito,	alguns	

jornais	 acusaram	 o	 príncipe	 consorte	 de	 reiterados	 desentendimentos	 com	 o	 Imperador,	 que	

teriam	 sua	 raiz	 na	 negação	 à	 participação	 na	 Guerra	 do	 Paraguai24.	 Em	 meio	 ao	 frenesi	 que	

pairava	 sobre	 a	 família	 real,	 e	 por	 sugestão	 de	 Pedro	 II,	 o	 Conde	 d’Eu	 e	 a	 Princesa	 Isabel	

desistiram	da	viagem	à	Europa,	mas	empreenderam	em	1868	viagem	às	então	chamadas	Águas	

Virtuosas	de	Campanha	(mais	tarde,	Lambari),	passando	pela	Barra	do	Piraí,		pela	Barra	Mansa,	

por	Resende	 e,	 em	Minas	Gerais,	 por	Pouso	Alto.	Os	desconfortos	 com	o	partido	 conservador,	

apesar	 da	 viagem	 para	 espairecer,	 não	 foram	 esquecidos	 pelo	 Conde	 d’Eu.	 Deixava-o	 claro	 a	

Joaquim	Manuel	de	Macedo,	em	julho	de	1868:		

	

Desejaria	 ouvir	 de	 Vossa	 Excelência,	 como	 um	 dos	 representantes	
proeminentes	do	partido	liberal	e	um	dos	melhores	que	conta	nessas	distintas	
fileiras,	se	ou	a	vontade	do	governo,	ou	o	exclusivismo	do	partido	conservador	
ou	 enfim	 a	 repugnância	 nacional	 não	 me	 consentiram	 prestar	 à	 pátria	 que	
adotei	 e	 que	 tanto	 amo	 os	 serviços	 que	 eu	 desejaria	 [...],	 motivos	 de	 saúde	
impelir-me-ão	a	ir,	com	a	princesa,	fixar	por	algum	tempo	minha	residência	na	
província	de	Minas	Gerais,	e	é	o	que	impeliu	a	me	dirigir	a	Vossa	Excelência	por	
cartas	pedindo-lhe	aquelas	informações	por	quais	fico	grato25.	

	

	 A	bucólica	viagem	pela	província	 fluminense	e	a	 tranquilidade	de	Caxambu	 foram	breve	

parêntese	entre	dois	momentos	de	agitação	política	para	o	Conde	d’Eu.	Ao	regressar	à	Corte,	foi	

surpreendido,	 em	 20	 de	 fevereiro,	 com	 a	 indicação	 do	 Imperador	 para	 chefiar	 as	 tropas	

brasileiras	 no	 Paraguai.	 Em	 carta	 a	 seu	 pai,	 Gastão	 de	 Orléans	 mostrou-se	 desconfiado	 da	

impaciência	de	Pedro	II	para	que	partisse	tão	logo	fosse	possível:	“por	que,	agora,	ninguém	quer	

consultar	 o	 Conselho	 de	 Estado?”,	 concluía26.	 Para	 quem	 havia	 desistido	 de	 ir	 à	 guerra27,	 a	

nomeação	veio	realmente	de	supetão.		

	 Três	dias	depois	após	o	anúncio	informal,	o	Conde	d’Eu	escreveu	ao	conselheiro	Paranhos,	

solicitando	esclarecimentos	a	respeito	da	decisão	do	Imperador.	Comedido,	Paranhos	redarguiu	

que,	com	a	renúncia	de	Caxias	em	dezembro	de	1868,	ora	se	considerava	a	guerra	acabada,	como	

																																																								
23	AHMI	 –	 Maço	 143,	 doc.	 6999.	 Carta	 do	 Conde	 d’Eu	 o	 Barão	 de	 Muritiba,	 Rio	 de	 Janeiro,	 Quartel-General	 de	
Artilharia,	18/08/1868.	
24	Apud	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935,	p.	
179.	
25	AHMI	–	Carta	do	Conde	d’Eu	a	Joaquim	Manuel	de	Macedo,	Macaé,	4/07/1868.	
26	Apud	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935,	p.	
201.	
27	AHMI	–	Maço	146,	doc.	7056.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Dom	Pedro	II,	Rio	de	Janeiro,	fevereiro	de	1869.	
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queria	o	marechal	conservador,	ora	se	prosseguia	com	a	caça	a	Solano	López28.	A	resposta	não	

trazia	 mais	 elucidações	 do	 que	 essas.	 É	 possível	 que	 Pedro	 II	 buscasse	 evitar	 que	 novos	

desencontros	partidários	caracterizassem	a	nomeação	do	novo	comandante	em	chefe	das	tropas	

brasileiras.	Bastavam-lhe	os	dissabores	na	política	interna	causados	pela	dissolução	do	gabinete	

liberal	de	Zacarias	em	benefício	da	manutenção	de	Caxias	no	comando	das	 forças	 imperiais.	É	

razoável,	ainda,	que	o	Imperador	vislumbrasse	no	Conde	d’Eu	o	ânimo	que	faltava	aos	generais	

indicados	para	suceder	a	Caxias.	Polidoro	tinha	66	anos	e	encontrava-se	extenuado	pela	guerra.	

Porto	 Alegre	 e	 Osório,	 ambos	 também	 sexagenários,	 eram	 generais	 liberais,	 o	 que	 seria	

inconveniente	político	para	o	gabinete	conservador	de	 Itaboraí.	Por	sua	vez,	Guilherme	Xavier	

de	Souza,	o	nome	mais	cotado	para	assumir	o	comando	das	tropas,	tinha	51	anos,	e,	ferido,	não	

podia	montar	a	cavalo.	Todos	estavam	em	campanha	desde	o	início	da	guerra,	ou	quase.	

	 A	 razão	 mais	 provável,	 no	 entanto,	 relacionou-se	 à	 situação	 bélica.	 O	 Conde	 d’Eu,	 a	

respeito	 da	 impaciência	 do	 Imperador	 em	 vê-lo	 comandante	 em	 chefe	 das	 forças	 imperiais,	

ponderou,	junto	a	seu	pai,	que	não	haveria	glória	militar	em	ganhar	uma	guerra	que	se	parecia	

mais	 a	 uma	 caça.	 Não	 haveria	 manobras	 militares	 em	 campo	 aberto,	 não	 haveria	 investidas	

contra	fortalezas,	não	se	esperavam	estratégias	napoleônicas	dos	paraguaios29.	Os	últimos	meses	

da	 Guerra	 do	 Paraguai	 mostrariam	 que	 o	 Conde	 se	 enganara;	 contudo,	 nessas	 ponderações	

estava	a	razão	da	impaciência	do	Imperador.	Com	a	guerra	praticamente	terminada,	e	vencida,	a	

nomeação	 do	 príncipe	 consorte	 dar-lhe-ia	 popularidade.	 Melhor,	 a	 Coroa	 seria	 diretamente	

responsabilizada	pela	vitória,	e	um	membro	da	família	real,	pela	caça	a	Solano	López,	o	que	era	

obstinação	 de	 Pedro	 II.	 Pouco	 importavam	 as	 súplicas	 da	 Princesa	 Isabel	 junto	 ao	 Imperador	

para	impedir	a	nomeação	de	Gastão.	A	partida	do	príncipe	consorte	era	negócio	de	Estado,	e	não	

haveria	lugar	para	queixas	do	coração30.		

	

	

																																																								
28	Apud	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935,	p.	
201.	
29	Ibid.	
30	VIEIRA,	 Hermes.	 Princesa	 Isabel,	 uma	 vida	 de	 luzes	 e	 sombras.	 São	 Paulo:	 Edições	 GDR,	 1990,	 p.56;	 BARMAN,	
Roderick.	 Princess	 Isabel	 of	 Brazil:	 gender	 and	 power	 in	 the	 nineteenth	 century.	 Wilmington:	 SR	 Books,	 2002;	 e	
ECHEVERRIA,	Regina.	A	história	da	Princesa	Isabel:	amor,	liberdade	e	exílio.	Rio	de	Janeiro:	Versal,	2014.	
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2. A	política	em	torno	ao	Conde	d’Eu	

	
Figura	7:	Gastão	de	Orléans,	o	Conde	d’Eu,	em	campanha	militar	

Fonte:	AHMI	–	IP.0709.	Litografia	do	Imperial	Instituto	Artístico.	Rio	de	Janeiro,	s/d.	Atrás	do	Conde	d’Eu,	em	segundo	
plano,	nota-se	Manuel	Luís	Osório,	Marquês	de	Herval.	Em	terceiro	plano,	João	Antônio	Correia	da	Câmara,	Visconde	
de	Pelotas;	e,	em	quarto,	Luís	Alves	de	Lima	e	Silva,	o	Duque	de	Caxias.		
	

Para	 o	 Conde	 d’Eu,	 sua	 indicação	 a	 comandante	 em	 chefe	 guardava	 relação	 com	 os	

descontentamentos	 no	 Exército.	 Conforme	 relatou	 ao	 Duque	 de	 Nemours	 em	 abril	 de	 1869,	

apenas	 a	 imparcialidade	 de	 monarca	 poderia	 pôr	 termo	 às	 rusgas	 partidárias	 entre	 oficiais	

superiores	 e	 animar	 as	 tropas	 exauridas	 pelo	 combate31.	 Em	 que	 pese	 a	 desconfiança,	 a	

possibilidade	de	 liderar	as	tropas	à	vitória	animou-o	sobremaneira.	Ganharia	assim	aquilo	que	

Saldanha	da	Gama,	monarquista	convicto	e	oficial	da	Marinha,	dizia	ser-lhe	de	direito	em	abril	de	

1868:	 “a	 população	 da	 Corte	 [...]	 senti[u]	 a	 sua	 ausência	 por	 ocasião	 dos	 festejos	 grandiosos	 e	

																																																								
31	Apud	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935,	p.	
228.	
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essencialmente	patrióticos,	que	aqui	se	fizeram	pelo	triunfo	[...]	em	Humaitá.	Teria	sido	bom	para	

vossa	popularidade”32.		

A	 participação	 do	 príncipe	 consorte	 na	 guerra	 teve	 sentido	 político	 para	 ambos	 os	

partidos.	A	interferência	no	Exército	e	na	Marinha,	liderada	pelo	Conde	d’Eu,	poderia	ser	grande,	

já	 que,	 pelo	 ato	de	nomeação,	 eram	 conferidos	plenos	poderes	no	que	 concernia	 à	 escolha	de	

oficiais33.	Não	por	acaso,	o	 liberal	Osório	apressou-se	em	manifestar	desejo	de	voltar	à	guerra.	

Dizia-se	 recuperado	 das	 feridas	 que	 lhe	 partiram	 o	 maxilar	 na	 batalha	 do	 Avaí34.	 O	 príncipe	

consorte	mostrou-se	mais	do	que	disposto	a	cooperar	com	Osório,	general	que	gozava	de	grande	

popularidade	no	Exército35.	

	 A	sintonia	entre	o	Conde	d’Eu	e	o	general	Osório	simbolizava	uma	retomada	de	confiança	

das	 alas	 liberais	 pouco	 depois	 do	 gabinete	 de	 Zacarias	 de	 Goés	 e	 Vasconcellos	 ser	 alijado	 do	

poder.	 Embora	 Gastão	 de	 Orléans	 afirmasse	 que	 a	 alternância	 na	 presidência	 do	 Conselho	 de	

Ministros	 era	 saudável	 para	 a	 política	 imperial,	 não	 por	 isso	 deixou	de	 criticar	 o	 comando	de	

Caxias36.	A	esse	respeito,	faziam-lhe	coro	os	liberais	Sousa	Franco,	Nabuco	de	Araújo,	Francisco	

Otaviano	 –	 que	 dirigiu,	 pouco	 depois,	 o	 jornal	 A	 Reforma	 –,	 e	 Saldanha	 Marinho,	 um	 dos	

signatários	do	Manifesto	Republicano	de	1870.	Quando	o	Conde	d’Eu	 foi	nomeado	comandante	

em	 chefe	 das	 tropas	 brasileiras,	 os	 liberais	 não	 tardaram	 em	 apoiar	 a	 decisão	 do	 Imperador.	

Acreditava-se	que	a	legitimidade	perdida	com	a	dissolução	do	gabinete	de	Zacarias	seria,	quiçá,	

recobrada	com	o	príncipe	consorte.	

	 A	 reforma	 do	 partido	 liberal,	 após	 a	 assunção	 do	 conservador	 Itaboraí,	 fundava-se,	

precisamente,	 em	 questões	 de	 legitimidade.	 Dos	 púlpitos	 do	 Senado,	 Nabuco	 de	 Araújo	 não	

cessou	 de	 indicar	 que	 o	 Poder	Moderador,	 embora	 prerrogativa	 constitucional	 do	 Imperador,	

desfizera	 a	 legitimidade	 do	 poder,	 já	 que	 o	 gabinete	 conservador	 chamado	 a	 governar	 fora	

derrotado	 nas	 urnas	 em	 186737.	 A	 Câmara	 era	 de	maioria	 liberal,	 embora	 fosse	 uma	maioria	

magra	 e	 repleta	 de	 dissidências.	 O	 discurso	 de	 Nabuco	 de	 Araújo	 tinha	 como	 propósito	

conclamar	a	reunião	dos	liberais	históricos	e	dos	liberais	progressistas	contra	o	que	chamava	de	

abusos	do	Poder	Moderador.	A	intenção	era	pôr	em	xeque	a	legitimidade	do	partido	conservador	

agora	 no	 poder.	 Embora	 o	 discurso	 inflamado	 de	 Nabuco	 de	 Araújo	 tenha	 precipitado	 a	

dissolução	 da	 Câmara	 pelo	 Imperador,	 o	 que	 resultou	 numa	 composição	 legislativa	

conservadora,	 alcançou-se	 o	 objetivo	 esperado.	 Os	 liberais	 abstiveram-se	 do	 pleito	 que	 deu	

unanimidade	ao	partido	 conservador	na	Câmara	e	muitos	entre	eles	 reagruparam-se,	 em	3	de	

																																																								
32	AHMI	–	Maço	142,	doc.	6978.	Carta	de	Saldanha	da	Gama	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	10/04/1868.	
33	AHMI	–	Maço	145,	doc.	7064.	Carta	de	Dom	Pedro	II	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	20/02/1869.	
34	AHMI	–	Maço	154,	doc.	7236.	Carta	de	Osório	para	o	Conde	d’Eu,	Pelotas,	22/04/1869.	
35	AHMI	–	Maço	145,	doc.	7075.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Osório,	Rio	de	Janeiro	24/04/1869.	
36	Apud	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935,	p.	
200.	
37 Anais	 do	 Senado	 Federal,	 17	 de	 julho	 de	 1868.	 Brasília:	 Senado	 Federal.	 Disponível	 em:	
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais>.	Acesso	em:	1	de	julho	de	2014.	
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outubro	de	1868,	no	Centro	Liberal.	Em	março	de	1869,	quando	o	Conde	d’Eu	era	 chamado	a	

liderar	o	Brasil	no	Paraguai	em	momento	no	qual	Assunção	estava	tomada	e	em	que	não	havia	a	

turbulência	 política	 interna	 de	 julho	 de	 1868,	 o	 Centro	 apresentou	 manifesto	 ao	 gabinete	

Itaboraí,	reclamando	reformas	imediatas	no	que	concerne	ao	regime	representativo.	

	 Daí	 em	 diante,	 o	 Conde	 d’Eu	 passou	 a	 ser,	 pelo	 menos	 aos	 olhos	 dos	 liberais,	 a	 braço	

externo	do	Centro,	transformado	em	Partido	Liberal	em	16	de	maio	de	1869.	Nabuco	de	Araújo,	

ao	 longo	 desse	 ano,	 promoveu	 debates	 no	 Senado,	 nos	 quais	 o	 Conde	 d’Eu	 era	 exaltado	 em	

relação	 a	 Caxias.	 A	 suposta	 imparcialidade	 que	 lhe	 conferia	 ser	 membro	 da	 família	 imperial,	

pensavam	os	 liberais,	 somente	engrandeceria	o	príncipe	consorte38.	Na	Corte,	 Joaquim	Manuel	

de	Macedo	tornou-se	o	interlocutor	predileto	do	Conde	d’Eu	quanto	à	reorganização	dos	liberais.	

O	 Clube	 da	 Reforma,	 que	 surgiu	 do	 Centro	 Liberal	 em	 7	 de	 abril	 de	 1869,	 em	 alusão	 à	

constituição	 da	 regência	 em	 7	 de	 abril	 de	 1831	 e	 ao	 avanço	 liberal	 que	 sucedeu	 até	 1837,	

aplaudia	 o	 Conde,	 que,	 em	 resposta,	 desejava	 longa	 vida	 ao	 Clube39.	 No	 Paraguai,	 o	 príncipe	

consorte	comentava	a	seu	amigo	Macedo,	sem	dispensar	críticas	a	Caxias,	as	impressões	sobre	o	

Exército:	

	 	

A	 impressão	 causada	 por	minha	 chegada	 no	Exército	 tem	 sido,	 creio	 eu,	 boa:	
despertou	 esperanças	 de	 maior	 atividade	 nas	 operações	 e,	 sobretudo,	 de	
alguma	reparação	das	injustiças	passadas.	[...].	O	difícil,	na	minha	posição,	é	vir	
ao	conhecimento	de	todas	as	queixas,	de	todas	as	determinações	menos	justas,	
para	 poder	 atender	 aquelas,	 prevenir	 e	 corrigir	 estas.	 Procurei	 repartir	 as	
atribuições	 dos	 cargos	 principais,	 por	 forma	 a	 não	 ser	 reduzidas	 a	 um	 só	
ouvido:	 pois	 o	 tempo	 assaz	 longo	 que	 diariamente	 destino	 à	 audiência	 geral,	
nunca	 chegou	 para	 ouvir	 todas	 as	 representações,	 muitas	 vezes	 fúteis,	 de	
oficiais	 e	 soldados.	 [...].	 Esqueci-me	 de	 dizer	 que	 esta	 terrível	 falta	 de	
cavalgaduras	 teve	por	principal	origem	uma	célebre	ordem	que,	 entre	outras,	
se	 lembrou	o	Sr.	Caxias	de	expedir	em	janeiro,	reduzindo	à	metade	a	ração	de	
todos	os	animais40.	

	

	 De	 todos	as	propostas	de	 reforma	que	caracterizaram	o	programa	do	Partido	Liberal	de	

maio	de	1869	–	entre	essas,	também,	a	responsabilidade	ministerial,	a	descentralização	política	

e	 a	 extinção	 da	 vitaliciedade	 do	 Senado	 –,	 três	 delas	 encontraram	 eco	 no	 Conde	 d’Eu:	 a	

suspensão	do	recrutamento	forçado,	o	fim	da	Guarda	Nacional	e	a	emancipação	dos	escravos.	No	

que	concerniu	às	duas	primeiras,	elas	foram	motivo	de	repetidos	projetos	de	reforma	escritos	do	

punho	 do	 Conde	 após	 o	 fim	 da	 guerra.	 A	 terceira	 proposta,	 a	 mais	 delicada,	 começou	 a	 ser	

tratada	ainda	no	decurso	do	 conflito	pelo	príncipe	 consorte.	O	 interesse	de	Gastão	de	Orléans	

pelas	 propostas	 dos	 liberais	 dava	 claros	 indícios	 de	 que	 esses	 não	 haviam	 errado	 ao	 apoiar	 a	

																																																								
38	AHMI	–	Maço	145,	doc.	7238.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	30/06/1869.	
39	AHMI	–	Maço	147,	doc.	7120.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	14	de	outubro	
de	1869;	e,	carta	do	Conde	d’Eu	para	Joaquim	Manuel	de	Macedo,	Luque,	15	de	maio	de	1869.	
40	AHMI	–	Maço	147,	doc.	7120.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Joaquim	Manuel	de	Macedo,	Luque,	29/04/1869.	
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nomeação	 do	 Conde	 para	 o	 comando	 das	 forças	 brasileiras	 e	 que	 tampouco	 se	 enganaram	

quanto	à	expectativa	de	fortalecimento	político,	em	parte,	por	obra	do	príncipe.		

	 Celebrando	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 cada	 vitória	 do	 Conde	 na	 campanha	 do	 Paraguai,	 André	

Rebouças	 preparava	 o	 príncipe	 para	 torná-lo	 o	 artífice	 da	 libertação	 do	 ventre	 escravo.	

Certamente	 não	 era	 o	 único	 emancipacionista	 a	 buscar	 aliança	 com	 o	 Conde	 d’Eu,	 mas	 a	

interlocução	 constante	 entre	 os	 dois,	 de	 1868	 a	 1870,	 deixava	 entrever	 a	 importância	 de	

Rebouças	 nesse	 processo.	 A	 posição	 emancipacionista	 do	 príncipe	 consorte	 deixava	 poucas	

dúvidas	quanto	à	 liderança	que	poderia	exercer	nos	projetos	que	visavam	a	alforria	do	ventre	

escravo.	Em	fevereiro	de	1869,	o	príncipe	comentava	a	seu	preceptor	francês,	o	general	Dumas,	

que	 “no	que	diz	respeito	à	escravidão...se	voltar	vitorioso	do	Paraguai,	iremos	pôr	ordem,	em	que	

pese	todos	os	conservadores	desta	terra”41.	A	posição	política	não	era	desconhecida	de	Rebouças,	

que	propôs	ao	Conde	a	organização	de	uma	Sociedade	Protetora	dos	Emancipados	tão	logo	a	lei	

de	libertação	do	ventre	escravo	fosse	sancionada.	Concluía	suas	ponderações,	desejando	que	“se	

realiz[asse]	um	conjunto	de	circunstâncias,	que	lev[asse]	Vossa	Alteza	a	dirigir	com	tão	bom	êxito	

o	movimento	emancipador	como	a	conclusão	da	Guerra	do	Paraguai”42.	

	 A	lei	a	qual	Rebouças	se	referia	estava	em	tramitação	política.	Dom	Pedro	II	encarregara	o	

conselheiro	Pimenta	Bueno,	em	abril	de	1867,	de	apresentar	ao	Conselho	de	Estado	projeto	de	

emancipação	do	nascituros.	 Pouco	depois,	 provavelmente	 em	 razão	dos	 incômodos	que	 trazia	

aos	 conselheiros	 conservadores	 discutir	 a	 emancipação	 ou	 a	 abolição,	 Pimenta	 Bueno	 propôs	

aos	 príncipes	 imperiais	 levar	 a	 cabo	 projeto	 de	 lei	 para	 que	 pudessem	 ter	 participação	 no	

Conselho	de	Estado43.	Conselheiro	conservador	heterodoxo,	Pimenta	Bueno	queria	levar	a	termo	

o	projeto	emancipacionista;	para	tanto,	o	Conde	d’Eu	poderia	contribuir,	e	sua	ação	no	Paraguai,	

também.	

	 A	popularização	do	Conde	d’Eu	na	Corte,	 passados	os	primeiros	meses	no	 comando	das	

tropas	no	Paraguai,	causou	inquietações.	Joaquim	Manuel	de	Macedo	alertou	o	príncipe	consorte	

a	respeito	do	quão	problemático	que	era	a	manutenção	de	um	gabinete	conservador	ortodoxo,	

tal	 como	 o	 de	 Itaboraí.	 A	 popularidade	 do	 Conde	 teria	 de	 agir	 no	 sentido	 contrário,	 já	 que,	

segundo	 Macedo,	 o	 domínio	 conservador	 intranquilizava	 demais	 os	 liberais	 de	 feição	 mais	

radical.	 Em	 que	 pese	 os	 esforços	 do	 Clube	 da	 Reforma	 em	 agrupar	 liberais	 históricos	 e	

progressistas,	 desenhava-se	 uma	 ala	 francamente	 radical,	 oriunda	 de	 alguns	 poucos	

progressistas.	Alicerçavam-se,	e	o	nome	não	era	um	acaso,	no	Clube	Radical,	fundado	em	maio	de	

1868.	Eram	jovens	descrentes	quanto	à	manutenção	da	monarquia.	Para	eles,	a	popularidade	do	

Conde	d’Eu	poderia	vir	a	ser	problemática.	Foi	nesse	sentido	que	Macedo	vislumbrava	no	Conde	
																																																								
41	Apud	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935,	p.	
369.	
42	AHMI	–	Maço	152,	doc.	7229.	Carta	de	André	Rebouças	para	o	Conde	d’Eu,	s/l,	s/d.	
43	Apud	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935,	p.	
167.	
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a	 possibilidade	 de	 reverter	 o	 gabinete	 conservador	 e,	 assim,	 acalmar	 os	 ânimos	 dos	 liberais	

radicais.	Nas	palavras	de	Macedo,	em	carta	de	abril	de	1869,	

	

Considero	que	a	monarquia	brasileira	precisa	apoiar-se	franca	e	decididamente	
no	 partido	 liberal-monarquista,	 e	 isso	 sem	 longa	 demora,	 porque	 os	 radicais	
serão	 republicanos.	 [...].	 Nós	 estamos	 fazendo	 o	 que	 podemos.	 A	 7	 de	 abril,	
fundamos	o	Clube	da	Reforma,	para	juntar	liberais	históricos	e	progressistas.	A	
monarquia	constitucional	deve	apoiar-se	nas	reformas	liberais44.	

	

E	continuava,	em	carta	de	julho	de	1869,	

	

Vossa	Alteza	populariza-se	na	Corte.	[...].	As	conferências	do	Clube	Radical	vão	
perdendo	 o	 interesse	 que	 excitavam.	 [...].	Mas	 o	 domínio	 conservador	 unifica	
ainda	as	ideias	mais	exageradas.	Vossa	Alteza	há	de	ver	que	em	prazo	mais	ou	
menos	breve	a	salvação	da	monarquia	no	Brasil	dependerá	somente	do	partido	
liberal	 moderado.	 Deus	 queira	 que	 os	 cálculos	 da	 sabedoria	 humana	 não	
fervam,	excedendo	os	limites	da	oportunidade45.	

	

	 O	ano	de	1869	fechou-se	com	um	pequena	revolta	de	estudantes,	críticos	de	uma	série	de	

reformas	nos	exames	gerais	de	Medicina,	que	redundou	em	vivas	à	república	no	Clube	Radical46.	

Embora	não	fosse	fator	de	alarme,	como	tampouco	o	era,	por	enquanto,	a	efervescência	política	

dos	liberais	radicais,	Joaquim	Manuel	de	Macedo	acertava	ao	acusar	o	domínio	conservador	pelo	

menos	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 radicalização	 na	 política	 interna	 e	 à	 morosidade	 da	 externa.	

Internamente,	os	 radicais	viam	pouco	sentido	no	prolongamento	de	uma	guerra	que	 julgavam	

vencida;	externamente,	e	agindo	no	sentido	contrário,	os	conservadores	não	trabalhariam	pela	

renovação	de	ânimos	nas	tropas	comandados	pelo	Conde	d’Eu.	

	 As	inquietações	do	partido	conservador	quanto	à	popularidade	do	Conde	d’Eu	tonaram-se	

visíveis	nas	medidas	de	recrutamento	e	de	abastecimento	dos	combatentes.	De	abril	a	junho	de	

1869,	o	Conde	d’Eu	queixou-se	repetidamente	das	escassas	remessas	de	soldados	para	a	guerra.	

Dizia	 ter	 conhecimento	 de	 mais	 de	 500	 recrutas	 prontos	 nos	 quartéis	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 e,	

todavia,	as	Forças	Armadas	 imperiais	não	tinham	recebido,	“desde	que	se	retirou	Caxias,	[...]	um	

só	recruta”47.	Joaquim	Manuel	de	Macedo	justificou	o	fato,	alegando	que	o	governo	era	contra	o	

envio	de	novas	levas:	a	influência	de	Caxias,	continuava	o	interlocutor	do	Conde	d’Eu	na	Corte,	

era	grande	no	que	concernia	aos	comandos	do	Exército48.	Apesar	da	dificuldade	em	promover	

novas	ondas	de	recrutamento	na	última	etapa	da	guerra,	visto	o	pouco	entusiasmo	que	causava,	

e	 em	 que	 pese	 a	 dificuldade	 orçamentária	 do	 Império	 após	 quatro	 anos	 em	 combate,	 as	

solicitações	do	Conde	d’Eu	eram	recebidas	com	frieza	pelo	gabinete	de	Itaboraí,	assim	como	suas	

																																																								
44	AHMI	–	Maço	147,	doc.	7120.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	26/04/1869.	
45	AHMI	–	Maço	147,	doc.	7120.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	29/07/1869.	
46	AHMI	–	Maço	147,	doc.	7120.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	29/11/1869.	
47	AHMI	–	Maço	147,	doc.	7120.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Joaquim	Manuel	de	Macedo,	sem	lugar,	13/06/1869.	
48	AHMI	–	Maço	154,	doc.	7238.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	29/07/1869.	



	 86	

vitórias	no	Paraguai.	Joaquim	Manuel	de	Macedo,	presente	nas	sessões	do	Senado	de	agosto	de	

1869,	 comentou	 ao	 Conde	 sobre	 a	 desinteligência	 entre	 senadores	 liberais	 e	 conservadores	 a	

respeito	dos	logros	e	dos	requerimentos	das	Forças	Armadas	em	campanha49.			

	 A	 questão	 do	 abastecimento	 das	 tropas	 não	 era	 distinta	 daquela	 do	 recrutamento.	 As	

queixas	do	Conde	d’Eu	sobre	a	falta	de	víveres,	de	cavalaria	e	de	equipamento	militar	marcaram	

a	quase	integralidade	de	seus	primeiros	meses	em	campanha.	O	partido	conservador	mostrou-se	

lento	 em	 atender	 aos	 pedidos	 do	 príncipe,	 novamente.	 Mais	 delicado,	 contudo,	 era	 a	

interferência	do	Conde	nos	assuntos	da	Forças	Armadas.	Em	junho	de	1869,	Gastão	de	Orléans	

propôs	 ao	 ministro	 da	 Guerra,	 o	 conservador	 Barão	 de	 Muritiba,	 reformas	 na	 regras	 de	

promoção,	 o	 imediato	 pagamento	 dos	 soldos	 atrasados	 e	 o	 retorno	 dos	 primeiras	 levas	 de	

Voluntários	 da	 Pátria,	 caso	 houvesse	 outras	 enviadas	 ao	 Paraguai50.	 Pouco	 depois,	 o	 Conde	

queixou-se	junto	ao	general	Dumas	da	lentidão,	no	Senado,	na	concessão	de	pensões	a	militares	

feridos	e	a	viúvas51.	Eram	todas	propostas	que	se	relacionavam	ao	regresso	dos	veteranos.	Até	o	

início	 de	 1870,	 as	 solicitações	 de	 reformas	 de	 Conde	 d’Eu	 permaneceram	 letra	 morta.	 Não	

restava	dúvida,	o	príncipe	consorte	era	problemático	para	o	gabinete	de	Itaboraí,	que,	inclusive,	

cogitou	retirá-lo	da	campanha	em	agosto	de	1869,	depois	da	vitória	em	Peribebuí52.	

Cuidar	 da	 popularidade	 alcançada	 em	 campanha	 era	matéria	 de	 preocupação	 constante	

tanto	 para	 Gastão	 quanto	 para	 os	 liberais	 reformistas.	 Na	 Corte,	 Joaquim	Manuel	 de	 Macedo	

encarregou-se	 de	 excitar	 os	 ânimos.	 O	 Conde,	 dizia-se	 então,	 teria	 mostrado	 capacidade	 de	

estrategista,	 de	 administrador	 militar	 e	 de	 afabilidade	 com	 os	 inferiores53.	 Cada	 vitória	 era	

parabenizada	 publicamente:	 “a	 pátria	 e	 a	 monarquia	 constitucional	 agradecem”,	 arrematava	

Macedo54.	Francisco	Otaviano,	a	seu	turno,	assinava	artigo	após	artigo	nos	jornais,	comparando	o	

príncipe	 consorte	 a	 Henrique	 IV	 da	 França	 (1553-1610).	 E	 isso	 não	 sem	 alfinetar	 a	 gestão	

pretérita	 de	 Caxias55.	 O	 próprio	 Conde	 buscou	 evitar	 qualquer	 deslocamento	 de	 tropas	 que	

pudesse	 ser	 julgado	 excessivo	 pelos	 conservadores	 do	 Rio	 de	 Janeiro.	 Em	 janeiro	 de	 1870,	

quando	 empreendia	 movimento	 decisivo	 em	 direção	 a	 Cerro	 Corá,	 a	 alta	 oficialidade	 militar	

preconizou	chamar	reforços	de	Assunção,	o	que	o	príncipe	descartou	imediatamente,	conforme	

se	 lê	 em	 seu	 diário	 de	 campanha56:	 o	 movimento	 de	 tropas	 seria	 explorado	 no	 gabinete	 de	

Itaboraí,	para	assinalar	fraquezas	militares.		

																																																								
49	Idem.	
50	AHMI	–	Maço	148,	doc.	7185.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	o	Barão	de	Muritiba,	sem	lugar,	5/06/1869.	
51	Apud	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	o	último	Conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	Editora	Nacional,	1935,	p.	
131.	
52	AHMI	–	Maço	154,	doc.	7238.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	15/08/1869.	
53	AHMI	–	Maço	147,	doc.	7120.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	12/06/1869.	
54	AHMI	–	Maço	154,	doc.	7238.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	29/08/1869.	
55	Idem.	
56	GOYENA	SOARES,	Rodrigo	(org.).	Conde	d’Eu:	Diário	do	comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	
na	República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017.	



	 87	

	 O	 tamanho	 do	 problema	 que	 representava	 o	 Conde	 d’Eu	 para	 os	 conservadores	 veio	 à	

baila	quando	o	 regresso	dos	combatentes	 se	 tornou	a	principal	pauta	do	dia.	De	 setembro	e	a	

outubro	de	1869,	Gastão	de	Orléans	alertou	Muritiba	que	tão	logo	o	governo	imperial	expedisse	

ordens	 para	 retirar	 as	 tropas,	 deveriam	 ser	 privilegiados	 os	 Voluntários	 da	 Pátria	 em	

cumprimento	às	promessas	feitas	quando	do	alistamento	em	janeiro	de	186557.	Nas	entrelinhas,	

o	 comandante	 em	 chefe	 deixava	 claro	 que	 desejava	 voltar	 com	 as	 primeiras	 levas	 dos	

Voluntários.	Caso	assim	se	procedesse,	pensaram	os	conservadores,	não	somente	as	vitórias	de	

Caxias	 poderiam	 perder-se	 na	 memória	 da	 guerra,	 mas	 o	 êxito	 final	 seria	 angariado	 por	 um	

liberal,	que,	agravando	a	situação,	era	membro	da	 família	 imperial.	Nesse	sentido,	o	 terremoto	

político	 que	 causou	 a	 nomeação	 do	ministério	 de	 16	 de	 julho	 de	 1868,	 o	 de	 Itaboraí,	 poderia	

reverter-se	 contra	 os	 conservadores.	 O	 retorno	 do	 Conde	 d’Eu	 e	 das	 primeiras	 levas	 de	

Voluntários	não	era	assunto	de	logística	de	guerra,	mas	de	embate	partidário.	Não	era,	portanto,	

matéria	de	política	externa,	mas	de	política	interna,	se	é	que	há	diferença	entre	elas.	

	 Os	 liberais	 apressaram-se	 em	 organizar	 o	 regresso.	 Em	 dezembro	 de	 1869,	 André	

Rebouças	enviou	carta	ao	Conde	d’Eu	na	qual	se	dizia	pronto	para	auxiliar	o	desembarque	dos	

Voluntários	 na	 Praia	 Vermelha,	 conforme	 solicitara	 o	 príncipe	 a	 Pedro	 II	 e	 a	 Macedo	 pouco	

antes58.	Gastão	 sabia	que	a	guerra	não	estava	 inteiramente	 terminada,	mas	a	oportunidade	de	

comandar	 o	 regresso	 não	 poderia	 escapar	 das	 mãos.	 Em	 novembro,	 consultou	 o	 Imperador	

sobre	concessão	de	licença	para	o	Rio	de	Janeiro.	Não	se	tratava	de	abandonar	definitivamente	o	

comando	 das	 Forças	 Armadas:	 o	 próprio	 Conde	 deixava	 claro	 a	 seu	 sogro	 que	 voltaria	 ao	

Paraguai	 depois	 de	 desembarcar	 os	 primeiros	 Voluntários	 na	 Praia	 Vermelha.	 Dizia	 que	 as	

tropas	 não	 estavam	 prontas	 para	 perder	 a	 força	 moral	 de	 alguém	 que	 falava	 alto	 contra	 o	

governo.	O	general	Câmara	poderia	 ficar	em	seu	 lugar,	até	que	ele	voltasse	para	consolidar	as	

bases	 do	 Governo	 Provisório	 paraguaio,	 cujo	 protocolo	 de	 fundação	 datava	 de	 2	 de	 junho	 de	

186959.	A	questão	essencial	era	não	perder	o	primeiro	ato	do	fim	da	guerra.	

	 A	insistência	do	Gastão	de	Orléans	em	liderar	o	retorno	dos	combatentes	devia-se	a	duas	

razões.	Em	primeiro	 lugar,	não	era	qualquer	grupo	de	soldados	que	 inauguraria	o	regresso	ao	

Brasil.	 Teriam	 de	 ser	 os	 Voluntários	 da	 Pátria,	 conforme	 queria	 o	 príncipe,	 o	 que	 significava	

reconhecimento	 público	 a	 cidadãos	 comuns.	 Seria	 maneira	 de	 vincular	 o	 príncipe	 ao	

cumprimento	 das	 promessas	 feitas	 aos	 Voluntários	 no	 início	 da	 guerra:	 empregos	 públicos,	

gratificações,	pensões,	soldos	e	terras.	Nada	mais	importante	para	a	legitimidade	de	um	eventual	

terceiro	reinado.	Em	segundo	lugar,	nas	próprias	palavras	do	Conde,	caso	não	voltasse	com	eles,	

																																																								
57	AHMI	 –	 Maço	 148,	 doc.	 7160.	 Carta	 do	 Conde	 d’Eu	 a	 Muritiba,	 quartel-general	 em	 Assunção,	 17/09/1869;	 e,	
mesmos,	quartel-general	em	potreiro	Capivari,	20/10/1869.	
58	AHMI	–	Maço	152,	doc.	7229.	Carta	de	André	Rebouças	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	29/12/1869.	
59	AHMI	–	Maço	147,	doc.	7120.	Carta	do	Conde	d’Eu	a	Pedro	II,	potreiro	Capivari,	5/11/1869.	
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“o	assunto	[do	 regresso]	 se	gastar[ia]	e	 já	não	causar[ia]	 impressão	favorável”	60.	Dizia	 o	 Conde	

bastarem	4.000	soldados	para	vigiar	o	lado	da	Capivari,	3.000	para	proteger	Conceição	e	outros	

5.000	ou	6.000	para	a	operação	principal61.	

	 A	resposta	conservadora	veio	a	galope.	Quem	teve	de	refrear	os	anseios	do	Conde	d’Eu	foi	

o	conselheiro	Paranhos,	então	em	missão	especial	em	Assunção.	A	habilidade	do	diplomata	teria	

de	ser	usada	para	impedir	que	os	liberais	usassem	a	proveito	próprio	o	regresso	do	Conde	d’Eu.	

O	que	não	era	tarefa	fácil,	visto	que,	desde	setembro	de	1869,	Gastão	buscava	diálogo	constante	

com	Paranhos	para	entabular	os	primeiros	festejos	do	final	da	guerra62.	Entre	finais	de	outubro	e	

começo	de	novembro,	certo	de	que	o	retorno	dos	Voluntários	ocorreria	prontamente,	o	príncipe	

ordenou	 reorganização	das	 tropas,	 para	 separar	 os	 praças	 de	 linha	 dos	Voluntários	 da	 Pátria.	

Grande	 número	 de	 batalhões	 regulares,	 naquela	 altura,	 estavam	 compostos	 por	 Voluntários.	

Para	além	da	melhor	identificação	destes,	e,	assim,	dos	direitos	que	cabiam	a	cada	grupo	militar,	

a	 reorganização	 permitiria,	 nas	 ponderações	 do	 Conde	 d’Eu,	 resolver	 as	 recorrentes	 crises	 de	

fome.	 	As	 tropas	que	partissem	para	o	Brasil	 deixariam	maior	número	de	víveres	para	 as	que	

ficassem;	afinal,	pedia-se	para	retornar	com	5.000	ou	6.000	Voluntários	da	Pátria63.	

	 O	Conde	estava	certo	de	que	uma	vez	ocupado	o	Panadero,	nada	mais	poderia	fazer	contra	

López,	 pelo	 menos	 por	 enquanto,	 pois	 o	 marechal	 paraguaio	 encastelar-se-ia	 na	 Serra	 de	

Maracajú.	Previa-se	longa	demora	até	a	captura	de	López,	visto	que	as	novas	posições	inimigas	

requereriam	 às	 tropas	 aliadas	 montar	 cerco,	 quiçá,	 tão	 laborioso	 quanto	 aquele	 de	 Humaitá.	

Portanto,	acreditava	o	príncipe	consorte,	

	

[...]	está	é	a	ocasião	que	quero	aproveitar	para	 ir	ao	Rio	de	 Janeiro.	Eu	desejo	
ardentemente,	 como	disse	 ao	 senhor	Muritiba.	 Também	 confio	 em	que	Vossa	
Excelência	ajudará	a	conseguir	que	façamos	no	Rio	de	Janeiro	entrada	triunfal	
com	os	Voluntários	da	Pátria,	e	que	assim	daremos	ao	povo	o	dia	de	alegria	que	
tivemos	 a	 infelicidade	 de	 não	 achar	 nem	na	 tomada	 de	Humaitá,	 nem	nas	 de	
Lomas	Valentinas,	nem	na	ocupação	de	Assunção,	nem	tampouco	na	de	Azcurra	
ou	 na	 de	 Iguatemi.	 Se	 me	 for	 negado	 voltar	 ao	 Rio	 de	 Janeiro	 com	 estes	
primeiros	Voluntários,	o	tomarei	como	uma	ofensa	gratuita64	

	 	 	

A	habilidade	de	Paranhos,	para	quem	o	príncipe	endereçou	a	 carta,	 foi	 testada	a	 ferro	e	

fogo.	Por	um	lado,	o	diplomata	não	poderia	dizer	ao	Conde	que	a	guerra	ainda	estava	em	pleno	

curso	e	que,	assim,	não	seria	conveniente	que	o	comandante	em	chefe	retornasse	ao	Brasil.	Seria,	

a	 um	 só	 tempo,	 deslegitimar	 a	 ação	militar	 de	 Caxias,	 julgado	 pelo	 gabinete	 de	 Itaboraí	 como	

aquele	 que	 realmente	 terminou	 a	 guerra,	 e	 sobrestimar	 a	 essencialidade	 do	 Conde	 d’Eu,	

																																																								
60	AHMI	–	Maço	146,	doc.	7056.	Carta	do	Conde	d’Eu	a	Pedro	II,	Curuguati,	12/12/1869.	
61	Idem.	
62	AHMI	–	Maço	145,	doc.	7065.	Carta	do	Conde	d’Eu	a	Paranhos,	Paraguari,	1/09/1869.	
63	AHMI	–	Maço	145,	doc.	7065.	Carta	do	Conde	d’Eu	a	Paranhos,	s/l,	6	de	novembro	de	1869;	e	AHMI	-		Maço	145,	doc.	
7065.	Carta	do	Conde	d’Eu	a	Paranhos,	Rio	Corrientes,	5	de	dezembro	de	1869.	
64	AHMI	-		Maço	148,	doc.	7185.	Carta	do	Conde	d’Eu	a	Paranhos,	quartel-general	de	Pacová,	10/12/1869.	
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precisamente,	 o	 que	 os	 conservadores	 queriam	 evitar.	 Por	 outro	 lado,	 Paranhos	 não	 poderia	

desagradar	completamente	o	príncipe,	ofuscando-o	na	primeira	leva	do	regresso.	

	 O	pedido	formal	do	Conde	d’Eu	para	retirar-se	com	os	Voluntários	da	Pátria	chegou	ao	Rio	

de	 Janeiro	 em	 10	 de	 dezembro	 de	 1869.	 Paranhos,	 no	 entanto,	 desde	 novembro	 de	 1869,	

preparava	o	 terreno	para	 acalmar	o	príncipe.	Dizia-se	 contrário	 ao	plano	de	 redistribuição	de	

tropas	e	de	víveres.	Se	para	o	Conde	d’Eu	a	posição	parecia	retratar	a	“loucura	instantânea	que	se	

tem	 apoderado	 de	 Paranhos”65,	 para	 o	 diplomata	 era	 maneira	 de	 enfatizar	 que	 a	 captura	 de	

Solano	López	ainda	estava	em	curso.	Poderia	haver	remoção	de	combatentes	ao	Brasil,	mas	nos	

limites	do	que	exigia	o	suposto	encastelamento	de	López	na	Serra	de	Maracajú.	Não	se	tratava	

mais	de	uma	guerra,	mas	de	uma	caça:	os	riscos	da	imprevisibilidade	eram	grandes.		

Quanto	 à	 essencialidade	 do	 Conde	 d’Eu	 no	 comando	 das	 tropas,	 Paranhos	 encontrou	 a	

estratégia	de	confrontá-lo	ao	alto	oficialato	do	Exército.	A	permanência	do	príncipe	à	frente	das	

tropas	 era	 fundamental	 para	 evitar	 rusgas	 entre	 os	 oficiais	 Câmara	 e	 Vitorino,	 que	 poderiam	

trazer	 inconvenientes	 ao	 desenrolar	 da	 caça	 a	 Solano	 López.	 Nada	 poderia	 parecer	 mais	

inverossímil	aos	olhos	do	príncipe,	já	que	Câmara	e	Vitorino,	ambos	de	tendência	liberal,	além	de	

se	 entenderem	 bem,	 eram,	 respectivamente,	 brigadeiro	 e	 marechal	 de	 campo	 –	 distintos	 em	

ordem	 hierárquica,	 portanto.	 Paranhos	 concluía	 suas	 considerações	 alarmando	 o	 príncipe:	

haveria	quem	desconfiasse	de	seu	comando	militar	no	Exército66.	De	alguma	forma,	o	diplomata	

dizia	a	Gastão	que	não	era	o	estágio	atual	da	caça	a	López	que	exigia	sua	presença	no	Paraguai,	

nem	sua	 capacidade	de	 estrategista	militar,	mas	os	desajustes	 logísticos	que	poderia	produzir	

sua	retirada.	O	objetivo	era	político,	mas	o	argumento,	técnico.		

A	 intensa	 troca	 de	 cartas	 terminou	 com	 o	 diplomata	 pedindo	 paciência	 ao	 príncipe.	 As	

tropas	seriam	retiradas	brevemente,	mas	o	deslocamento	não	poderia	dar	ares	de	debandada.	

Recomendou	que	as	 remoções	não	 se	 fizessem	sem	antes	haver	 fiscalização	de	munições	e	de	

arsenais.	Os	veteranos	não	poderiam	voltar	armados	ao	Brasil.	Exigiu	que	se	constituísse	força	

militar	própria	ao	Governo	Provisório	do	Paraguai,	para	acostumar	os	paraguaios	a	lutar	contra	

López.	 Paranhos	 reconfortou	o	príncipe	dizendo	que	 seu	 retorno	não	 seria	 imediato,	mas	que	

viria	 em	algum	momento;	 e	que,	 enfim,	não	haveria	 razão	em	preocupar-se	 com	as	 glórias	do	

retorno,	 visto	 que	 “o	 povo	 brasileiro	 não	 é	 belicoso,	 as	 festas	 militares	 não	 são	 as	 que	 mais	

exaltam”67.	

	 Os	desentendimentos	entre	o	Conde	d’Eu	e	Paranhos	apenas	começavam.	Nos	últimos	dias	

de	dezembro	de	1869,	o	vapor	Galgo	trouxe	ofício	de	Muritiba	que	muito	explicou	o	mau	humor,	

atribuído	pelo	príncipe,	em	seu	diário	de	campanha,	aos	calos	nos	pés	e	às	malfadadas	festas	de	
																																																								
65	AHMI	-		Maço	148,	doc.	7185.	Carta	do	Conde	d’Eu	a	Pedro	II,	Capivari,	26/11/1869.	
66	Ibid.	
67	AHMI	 -	 	 Maço	 149,	 doc.	 7212.	 Carta	 de	 Paranhos	 ao	 Conde	 d’Eu,	 Missão	 Especial	 do	 Brasil	 em	 Assunção,	
10/12/1869;	 e	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans,	 o	 último	Conde	d’Eu.	 São	Paulo:	 Companhia	Editora	Nacional,	
1935,	p.	282.	
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boi-bumbá	nas	vésperas	do	natal68.	O	Ministério	da	Guerra	informava	que	a	retirada	das	tropas	

se	daria	por	fragmentos	de	batalhão,	e	não	por	batalhões	inteiros.	Nenhum	oficial	poderia	vir	à	

frente	das	tropas	de	veteranos,	mas	atrás	dos	retalhos	de	batalhão,	que,	quanto	ao	mais,	seriam	

formados	por	Voluntários	e	por	praças	de	linha.	Para	os	conservadores,	era	maneira	de	evitar	a	

politização	dos	batalhões	e,	 sobretudo,	de	seus	oficiais,	que	poderiam	vislumbrar	nos	vivas	da	

população	fermento	para	a	autonomia	política.	O	Conde	d’Eu	não	silenciou	sua	frustração.	Em	21	

de	dezembro,	endereçou	ríspida	carta	a	Paranhos,	cujas	palavras	destoam	em	muito	da	prática	

epistolar	de	então.	

	

Mas	aí	não	se	quer	que	vá	nem	um	só	batalhão	[ao	Rio	de	Janeiro],	senão	troços	
de	batalhão	desorganizados.	A	 explicação	mais	 favorável	 que	 se	possa	dar	de	
semelhante	 aberração	 é	 a	 que	 Vossa	 Excelência	 indica:	 um	 pensamento	 de	
economia.	Mas	assim	mesmo	é	uma	economia	mesquinha	e	indigna,	quando	se	
trata	de	uma	ocasião	única	na	história	do	Brasil.	 Infelizmente,	porém,	ela	não	
basta	 para	 explicar	 certas	 prescrições,	 como,	 por	 exemplo,	 ficarem	 atrás	 os	
comandantes	 com	 as	 bandeiras	 e	 os	 músicos,	 para	 irem	 nos	 segundos	
contingentes,	 e	 intercalar-se	 uma	 remessa	 de	 tropa	 de	 linha	 entre	 duas	 de	
Voluntários	[...].	Tudo	isso	ou	é	uma	paixão	política	que	repugno	supor:	o	desejo	
de	tirar	a	todo	custo	a	aureola	da	instituição	dos	Voluntários	da	Pátria,	ou	então	
é	 uma	 desconfiança	 ofensiva	 e	 injustificável,	 porque	 não	 tem	 motivo	 e	 nem	
razão	de	ser;	mas,	em	um	ou	outro	caso,	é	uma	das	maiores	ingratidões	que	a	
história	possa	registrar.	[...].	O	partido	conservador,	já	que	não	teve	a	felicidade	
de	 ser	 quem	provocou	 e	 acoroçoou	 esse	 grande	 e	 nobre	movimento	nacional	
[da	 retirada	 das	 tropas],	 não	 há	 de	 querer	 atrair	 sobre	 si	 a	 nódoa	 odiosa	 de	
forcejar	para	extinguir	a	 lembrança	daqueles	dias	de	entusiasmo.	Uma	coisa	é	
certa,	 é	 que	 eu	 não	 serei	 quem	 dê	 ordens	 para	 o	 embarque	 como	 se	 acha	
prescrito	nas	tais	instruções69.		

	

Não	era	um	pensamento	de	economia,	o	Conde	d’Eu	entendeu-o	corretamente.	Sabia	que	o	

Conselho	de	Ministros	não	desejava	que	os	batalhões	voltassem	organizados	e,	muito	menos,	sob	

liderança	imperial...	e	liberal.	Ele	mesmo	tinha	escrito	ao	pai,	pouco	antes	da	famigerada	carta	de	

21	de	dezembro	da	Paranhos,	que	o	Ministério	enxergava-o	como	elemento	perigoso,	visto	seu	

“prestígio	nos	campos	de	batalhas	e	suas	ideias	revolucionárias”70.	O	retorno	de	levas	espaçadas	e	

desorganizadas	 de	 1.600	 homens,	 conforme	 exigia	 o	 ofício	 de	 Muritiba,	 era	 pouco,	 ou	 quase	

nada,	 para	 quem	 vislumbrava	 grande	 festa	 cívica	 para	 o	 retorno	 dos	 Voluntários.	

Despreocupado	quanto	à	López,	que	julgava	derrotado	após	as	vitórias	de	Peribebuí	e	de	Campo	

Grande,	em	agosto	de	1869,	o	Conde	d’Eu	colocou	seu	comando	militar	e	político	à	prova:	pediria	

exoneração	do	cargo	caso	as	disposições	de	Muritiba	não	fossem	flexibilizadas71.		

	 Quinze	dias	depois,	o	príncipe	retraiu-se.	Escreveu	formal	pedido	de	desculpas	a	Paranhos	

pelas	 duras	 palavras	 do	 21	 de	 dezembro,	 culpando	 a	 febre	 e	 a	 fome.	 Dizia	 que	 a	 hipótese,	

																																																								
68	GOYENA	SOARES,	Rodrigo	(org.).	Conde	d’Eu:	Diário	do	comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	
na	República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017.	
69	AHMI	-		Maço	145,	doc.	7065.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Paranhos,	Curuguati,	21/12/1869.	
70	AHMI	–	XL-II-3	(17-19).	Carta	do	Conde	d’Eu	ao	Duque	de	Nemours,	s/l,	16/12/1869.	
71	AHMI	-		Maço	145,	doc.	7065.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Paranhos,	Curuguati,	21/12/1869.	
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aventada	por	Paranhos,	de	crise	ministerial	oriunda	da	questão	dos	Voluntários	feria-o	como	um	

raio.	Cedeu	em	sua	posição,	embora	parcialmente.	O	número	de	egressos	poderia	ser	menor	e	

ele	permaneceria	no	Paraguai,	conforme	queria	o	Conselho	de	Ministros,	mas	os	comandantes,	

as	bandeiras	e	os	músicos	teriam	de	vir	em	primeira	 linha.	Somente	consentiria	 integralmente	

com	o	ofício	de	Muritiba,	para	surpresa	e	desconforto	de	Paranhos,	caso	os	Voluntários	fossem	

consultados	por	sufrágio72.			

	 Enquanto	aguardava	a	resposta	de	Paranhos,	o	Conde	d’Eu	voltou-se	para	seu	conselheiro	

pessoal,	 Joaquim	Manuel	de	Macedo,	que,	a	seu	turno,	e	como	prova	de	incondicional	amizade,	

mandava-lhe	os	originais	de	A	luneta	mágica73.	Buscava	o	Conde	maiores	esclarecimentos	sobre	

o	desenrolar	da	política	interna	no	Rio	de	Janeiro.	Macedo	preconizou	evitar	maior	desgaste	com	

o	partido	conservador;	para	tanto,	nada	melhor	do	que	propor	ao	gabinete	de	Itaboraí	a	entrada	

na	 Corte	 dos	 Voluntários	 acompanhados	 por	 Paranhos74.	 Quiçá	 assim,	 queria	 Macedo,	 os	

conservadores	 cederiam,	 e	 o	 príncipe	 poderia,	 também,	 retornar	 com	 as	 primeiras	 levas.	 Era	

essencial	 garantir	 que	 o	 regresso,	 conforme	 conjeturas	 feitas	 quando	 da	 indicação	 de	 Gastão	

para	o	comando	em	chefe,	redundasse	na	consolidação	da	popularidade	dos	herdeiros	da	Coroa.	

	 As	 posições	 de	 Macedo	 pareceram	 sensatas	 aos	 olhos	 do	 príncipe	 consorte.	 Uma	

incondicional	 vinculação	 aos	 liberais	 reformistas	 apenas	 radicalizaria	 a	 posição	 dos	

conservadores.	 Em	 caso	de	 crise	ministerial,	 havia	dito	 o	Conde	d’Eu	 a	Paranhos,	 não	haveria	

preferência	por	nenhum	dos	partidos:	romper	com	os	conservadores	não	era	o	melhor	a	se	fazer	

para	 ganhar	 espaço	 na	 política	 imperial.	 No	 entanto,	 o	 retraimento	 completo	 na	 hora	 de	

encaminhar	ao	Rio	de	Janeiro	os	primeiros	veteranos	do	Prata	desfiguraria	a	popularidade	que	o	

Conde	d’Eu	desejava	robustecer	para	vindouro	terceiro	reinado.		

Gastão	 sabia	 que	 Domingo	 Faustino	 Sarmiento,	 então	 Presidente	 da	 Argentina,	 já	 tinha	

festejado	o	regresso	de	seus	soldados75.	E	era	mais	do	que	mero	respeito	ao	convênio	de	24	de	

novembro	de	1869,	assinado	por	Paranhos	e	por	Mariano	Adrián	Varela,	ministro	das	Relações	

Exteriores	da	Argentina,	para	a	redução	das	forças	aliadas	no	Paraguai.	Tratava-se	de	evitar	que,	

valendo-se	 de	 um	 descaso	 com	 os	 soldados	 argentinos,	 os	 caudilhos	 do	 Norte	 promovessem	

nova	 resistência	 federalista	 contra	os	 liberais	de	Buenos	Aires.	O	 temor	de	Sarmiento	não	era	

infundado;	afinal,	no	fim	da	década	de	1860,	a	primazia	liberal-nacionalista,	ligada	a	Bartolomé	

Mitre,	foi	corroída	nas	províncias	do	interior	argentino.	Os	governos	provinciais	alinharam-se	a	

uma	 coalização	 de	 governadores,	 cuja	 tradição	 política	 era	 federalista,	 vinculada	 ao	 Partido	

Nacional.	

																																																								
72	AHMI	–	Maço	145,	doc.	7065.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Paranhos,	Vila	do	Rosário,	14/01/1870.	
73	GOYENA	SOARES,	Rodrigo	(org.).	Conde	d’Eu:	Diário	do	comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	
na	República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017.	
74	AHMI	–	Maço	154,	doc.	7238.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Itaboraí,	29/12/1869.	
75	AHMI	–	Maço	145,	doc.	7065.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Paranhos,	Vila	do	Rosário,	14/01/1870.	
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	 Muito	 influenciado	 por	 Macedo,	 o	 Conde	 d’Eu	 vislumbrava	 nos	 festejos	 do	 regresso	 a	

preservação	das	 instituições	monárquicas.	No	Brasil,	a	ameaça	não	vinha	de	província	alguma,	

mas	da	capital,	onde	os	radicais	poderiam	recrudescer	a	posição	republicana.	Em	relação	a	esses,	

Macedo	 voltou	 a	 sugerir	 que	 o	 Conde	 mostrasse	 seu	 rosto	 liberal	 atrás	 de	 uma	 máscara	

politicamente	imparcial:	

	

O	desembarque	de	Vossa	Alteza	com	os	Voluntários	na	Praia	Vermelha	[...]	me	
parece	 muito	 bem	 pensando,	 principalmente,	 se	 o	 Senhor	 Conselheiro	
Paranhos	 vier	 com	Vossa	 Alteza,	 a	 quem	muito	 convém	não	 parecer	 ligado	 a	
nenhum	dos	partidos	políticos.	[...].	Eu	pressinto	cada	dia	mais	grave	a	situação	
política	no	Brasil,	e	os	mínimos	sintomas	da	decadência	do	poder	de	Napoleão	
III	e	a	possibilidade	de	revolução	em	sentido	republicano	na	França	muito	me	
assustam	 hoje,	 embora	 seja	 um	 dos	 irreconciliáveis	 com	 Luiz	 Napoleão.	 Em	
meu	egoísmo,	não	desejaria	tão	cedo	o	governo	para	meu	partido,	mas,	ou	me	
engano	muito,	ou	a	monarquia	brasileira	precisa,	para	salvar-se,	dos	sacrifícios	
dos	liberais	moderados	no	governo.	No	Brasil	não	havia,	e	agora	há,	nascente	e	
já	numeroso	partido	republicano.	O	comando-em-chefe	de	Caxias	na	Guerra	do	
Paraguai	e	o	consequente	16	de	julho	ainda	podem	ser	fatais.	No	meio	do	furor	
dos	 partidos,	 Vossa	 Alteza	 provou	 ser	 liberal	 de	 ideias;	 mas	 sem	
comprometimentos	com	partidos	pode	prestar	grandes	serviços	ao	Imperador	
e	ao	trono,	que	será	algum	dia	de	sua	augusta	esposa.	Depois	de	trazer	a	fronte	
coroada	com	os	louros	das	vitórias,	Vossa	Alteza	tem	outra	campanha	em	que	
entrar,	é	a	da	fácil	conquista	da	nova	geração,	da	mocidade	herdeira	do	futuro,	
exaltando-a	 na	 animação	 das	 letras	 e	 das	 artes,	 e	 Vossa	 Alteza	 e	 a	 princesa	
imperial	têm,	eu	o	asseguro,	o	condão	de	avassalar	todos	os	corações76.	

	 	

	 Não	resta	dúvida	que	Joaquim	Manuel	de	Macedo	enxergava	na	aproximação	com	o	Conde	

d’Eu	 possibilidade	 de	 alcançar	 maior	 quinhão	 político;	 mas	 não	 era	 inócua	 a	 estratégia	 de	

angariar	 apoio	 dos	 radicais.	 Assim	 como	 ocorreu	 quando	 da	 nomeação	 do	 Conde	 para	 o	

Paraguai,	os	festejos	do	regresso,	com	um	príncipe	liberal	à	frente,	seria	maneira,	para	Macedo,	

de	 evitar	 a	 definitiva	 cisão	 entre	 os	 liberais.	 E	 caso	 os	 festejos	 não	 ocorressem,	 fustigar	

continuadamente	 os	 conservadores	 seria	 forma	 de	 aproximar	 os	 radicais	 dos	 reformistas.	 O	

instrumento	predileto	para	promover	uma	união	por	oposição	comum	ao	gabinete	conservador	

foi	 o	 jornal	A	Reforma.	Órgão	 do	 Partido	 Liberal,	 o	 periódico	 surgiu	 com	o	 Centro	 Liberal,	 em	

outubro	de	1868,	e	seu	objetivo	era	evitar	a	divisão	definitiva	entre	radicais	e	 liberais,	 julgada	

artificial	e	prejudicial	à	causa	democrática	por	Nabuco	de	Araújo77.	A	trama	política	dos	radicais	

e	dos	 liberais	 teria	de	ser	vista	como	equivalente.	Muitas	das	reivindicações	eram	comuns	aos	

dois	 grupos:	 promover	 reformas	 servis,	 desligar	 o	 Estado	 da	 Igreja,	 universalizar	 a	 instrução,	

promover	as	eleições	diretas	e	o	fim	da	vitaliciedade	do	Senado.	

																																																								
76	AHMI	–	Maço	154,	doc.	7238.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Itaboraí,	29	de	dezembro	de	
1869.	
77	Ver:	SALLES,	Ricardo.	Joaquim	Nabuco,	um	pensador	do	Império.	Rio	de	Janeiro:	Topbooks,	2002,	p.	86;	CARVALHO,	
José	Murilo.	Radicalismo	e	republicanismo.	In:	 _____________	 e	NEVES,	 Lúcia	 Bastos	 Pereira	 das	 (orgs.).	 Repensando	 o	
Brasil	do	Oitocentos.	Cidadania,	política	e	liberdade.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2009,	p.	33;	e	CARVALHO,	
José	Murilo,	SANDRONI,	Cícero	e	BETHELL,	Leslie	(orgs.).	Joaquim	Nabuco,	correspondente	internacional,	1882-1889.	
Vol.	1.	São	Paulo:	Global	Editora,	2013,	pp.	21-22.	
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	 Os	redatores	de	A	Reforma	sabiam,	no	entanto,	que	havia	matizes	entre	radicais	e	liberais,	

a	 começar	pelo	 republicanismo	daqueles.	Nada	poderia	 ser	melhor	do	que	usar	a	questão	dos	

Voluntários	para	dar	coloração	única	ao	bloco	anticonservador.	Pelo	menos	assim	pensavam	os	

redatores	 principais	 do	 jornal,	 o	 futuro	 Visconde	 de	 Ouro	 Preto	 Afonso	 Celso	 de	 Assis	

Figueiredo,	Anfrísio	Fialho,	 Joaquim	Manuel	de	Macedo,	Silveira	Martins	e	Francisco	Otaviano.	

Em	janeiro	de	1870,	o	periódico	 liberal	 tomou	a	questão	do	regresso	dos	combatentes	para	si.	

Diariamente,	 escreveram-se	 artigos,	 expostos	 em	 primeira	 página,	 nos	 quais	 se	 açoitava	 o	

partido	conservador	pela	demora	na	remessa	das	levas.	

	 Os	 15.000	 praças	 de	 linha	 que,	 segundo	 os	 redatores,	 estavam	 no	 teatro	 de	 operações	

eram	 suficientes	 para	 concluir	 uma	 guerra	 contra	 paraguaios	 mal	 armados,	 famintos	 e	

extenuados	pela	fuga:	“não	é	a	resistência	de	López,	nem	a	defesa	de	nossa	bandeira	o	que	retarda	

a	volta	dos	Guardas	Nacionais	e	dos	Voluntários	da	Pátria”,	concluía	o	periódico	em	18	de	janeiro	

de	1870,	assim	como	o	 fez	semanas	antes	e	semanas	depois78.	A	cada	 justificativa	elencada	no	

Jornal	do	Comércio	ou	no	Diário	do	Rio	de	Janeiro	sobre	atrasos	na	realização	do	convênio	de	24	

de	novembro	de	1869,	que	dizia	respeito	à	redução	da	tropas	aliadas,	os	redatores	de	A	Reforma	

vislumbravam	artifício	político	contra	os	liberais,	fossem	eles	reformistas	ou	radicais.		

	 A	ladainha	sobre	os	porquês	do	Conde	d’Eu	não	poder	regressar	à	frente	dos	Voluntários	

da	 Pátria	 foi	 matéria	 constante	 no	 Jornal	 do	 Comércio.	 Dizia-se,	 também,	 que	 os	 gastos	 do	

deslocamento	de	6.000	ou	mais	veteranos	seriam	altos	demais	para	o	Tesouro	Imperial,	muito	

endividado	pelos	cinco	anos	de	combate.	Ou,	ainda,	que	o	retorno	apressurado	de	combatentes	

redundaria	 em	 surtos	 de	 febre	 amarela	 e	 de	 cólera	 morbus	 na	 capital,	 como	 acontecera	 em	

Buenos	 Aires.	 O	 caso	 argentino	 era	 por	 demais	 emblemático	 para	 os	 redatores	 do	 Jornal	 do	

Comércio.	 Sem	soldos	e	 inclinados	naturalmente	à	 embriaguez,	dizia	o	periódico,	 os	veteranos	

argentinos	 teriam	 tornado-se	 marginais:	 “os	 portenhos	 estão	 sentindo	os	 inconvenientes	 desses	

1.000	 que	 regressaram,	 o	 que	 dizer	 dos	 cariocas	 quando	 receberem	 um	 corpo	 de	 6.000?”79;	

potenciais	criminosos,	poderia	ter	concluído	o	jornal	mais	explicitamente.	

	 Em	resposta,	os	liberais	metralhavam	palavras	de	enaltecimento	ao	Conde	d’Eu,	zeloso	de	

seus	oficiais	e	popular	entre	os	soldados,	e	aos	Voluntários	da	Pátria,	que,	depois	de	dar	o	sangue	

para	defender	o	Brasil,	voltariam	agora,	nos	porões	das	embarcações,	a	um	país	escravocrata	e	

pouco	afeito	a	cumprir	suas	promessas,	a	começar	por	aquelas	de	186580.	A	referência	ao	navio	

negreiro	era	evidente.	Secundava-a	suposta	intenção	do	Conde	d’Eu	de	promover	reformas	com	

vistas	a	 libertar	os	escravos	brasileiros.	A	 chegada	do	príncipe	Luís	Felipe,	Conde	de	Paris,	 ao	

Paraguai	em	março	de	1870	somente	reforçou	a	certeza	dos	liberais.	Primo	de	Gastão	e	primeiro	

na	 linha	de	sucessão	orleanista	na	França,	Felipe	atracou	em	Assunção	depois	de	combater	os	
																																																								
78	BN	–	A	Reforma,	18/01/1870.	
79	BN	–	Jornal	do	Comércio,	28/01/1870.	
80	BN	–	A	Reforma,	20/01/1870.	
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Estados	 escravocratas	 na	 Guerra	 de	 Secessão	 americana	 (1861-1865)	 junto	 às	 tropas	 de	

Abraham	 Lincoln,	 presidente	 dos	 Estados	 Unidos	 durante	 o	 conflito.	 Felipe	 era	 ferrenho	

abolicionista81.	

	 Quanto	 aos	 argumentos	 do	 Jornal	 do	 Comércio	 sobre	 as	 doenças	 e	 o	 caos	 público	 que	

poderiam	 engendrar	 os	 veteranos	 brasileiros,	 os	 liberais	 respondiam	 que	 eram	 falácias	 para	

evitar	irremediável	ajuste	de	contas:	

	 	 	

Como	 Buenos	 Aires,	 o	 Brasil	 tem	 goivos	 e	 saudades	 para	 espargir	 sobre	 as	
sepulturas,	e	loiros	e	coroas	para	cingir	a	fronte	dos	bravos	que,	mutilados	ou	
sãos,	 voltam	 do	 campo	 de	 batalha.	 O	 governo	 sabe	 disso,	 e	 outros	 são	 os	
motivos,	por	que	afasta	da	Corte	os	soldados	valentes,	que	ela	tanto	festejou	na	
hora	da	partida,	 e	não	poderá	ver	 indiferente	em	sua	entrada	 triunfante.	Não	
seria	 necessário	 que	 saísse	 dos	 cofres	 públicos	 a	 despesa	 injustificável	 dos	
foguetes	 e	 das	 flores,	 dos	 hinos	 e	 das	 palmas.	 A	 despesa	 do	 transporte	 seria	
quase	 a	 mesma,	 porque	 raros	 navios	 dos	 que	 conduzirem	 os	 Voluntários,	
deixarão	 de	 tocar	 na	 Corte;	 e	 os	 bravos	 que	 tantos	 sacrifícios	 fizeram	 pela	
honra	da	nação,	merecem	de	ela	também	algumas	migalhas	do	grosso	cabedal	
que	 o	 governo	 reparte	 pelos	 parentes	 e	 amigos.	Muito	 diversa	 é	 a	 razão	pela	
qual	 foi	 rejeitada	 a	 ideia	 patriótica	 que	 dizem	 sugerida	 pelo	 Conde	 d’Eu.	 Na	
Corte	 é	que	os	Voluntários	deveriam	ajustar	 as	 suas	 contas;	 e	 o	 governo	 lhes	
prepara	 um	 calote.	 Cada	 um	 deles	 tem	 direito	 não	 só	 a	 uma	 gratificação	
pecuniária,	 como	a	uma	posse	de	 terra	nas	colônias	militares	ou	agrícolas.	As	
reclamações	de	alguns	milhares	de	homens	poderiam	 incomodar	ao	gabinete,	
que,	 absorvido	 pelos	 cuidados	 de	 arranjar	 a	 parentela,	 ainda	 não	 cuidou	 dos	
meios	 de	 satisfazer	 aquelas	 dívidas	 sagradas.	 Não	 convém,	 pois,	 reuni-los	 na	
Corte,	 onde	 a	 opinião	 pública	 poderia	 apoiá-los	 contra	 a	 deslealdade	 do	
governo.	Disseminados	pelas	províncias,	hão	de	reconhecer	a	conveniência	de	
poupar	o	selo	dos	requerimentos82.	

	 	

Em	poucas	palavras,	os	liberais	mostravam	aos	conservadores	que	tinham	o	Exército	a	seu	

lado.	 Pelo	 menos	 assim	 acreditavam.	 Seriam	 a	 voz	 política	 dos	 veteranos	 quando	 viesse	 o	

momento	de	reivindicar	as	promessas	de	campanha.	Havia	alguma	razão	para	se	pensar	assim.	

As	 principais	 lideranças	 de	 terra	 eram	 liberais:	 Osório,	 Porto	 Alegre,	 Câmara	 e	 Vitorino.	 A	

Reforma	era	o	 jornal	mais	popular	entre	as	 tropas	brasileiras	no	Paraguai83.	E,	 ainda,	o	Conde	

d’Eu	mostrava-se	empenhado	em	dar	as	recompensas	de	guerra84.	

	 Paranhos	voltou	à	carga	com	a	questão	do	regresso,	embora,	desta	vez,	menos	defensivo	

quanto	à	posição	conservadora.	Durante	as	últimas	duas	semanas	de	janeiro	de	1870,	Paranhos	

estranhou-se	 com	Muritiba85.	 O	 retorno	 dos	 veteranos	 teria	 de	 ocorrer,	 em	 que	 pese	 a	 cólera	

morbus	 ou	 a	 falta	 de	 acomodação	 para	 recebê-los.	 Manter	 o	 oficialato	 em	 segunda	 linha	 nos	

cortejos	 festivos,	 separar	 os	 corpos	 de	 Voluntários	 em	 brigadas	 constituídas,	 também,	 por	

praças	 de	 linha	 ou	 enviá-los	 diretamente	 para	 suas	 províncias,	 como	 queria	Muritiba,	 seriam	

																																																								
81	KEEGAN,	John.	La	Guerre	de	Sécession.	Paris:	Éditions	Perrin.	2009,	p.213.	
82	BN	–	A	Reforma,	18/01/1870.	
83	AHMI	–	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Pedro	II,	Capivari,	11/11/1869.	
84	AHMI	–	Maço	175,	doc.	7065.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Paranhos,	Caraguataí,	1/09/1869.		
85	AHMI	–	Maço	158,	doc.	7384.	Carta	do	Paranhos	para	o	Conde	d’Eu,	Assunção,	15/01/1870;	e	Idem,	31/01/1870.	
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tiros	 pela	 culatra.	 Essas	 medidas	 não	 resultariam	 em	 menor	 politização	 do	 Exército,	 mas,	

precisamente,	no	contrário.		

	 Mais	 grave	 ainda	 era	 a	 questão	 das	 promessas.	 A	 enxurrada	 de	 requerimentos	 que	

acompanharia	o	retorno	dos	Voluntários	seria	inevitável.	Ignorá-la,	mais	do	que	reforçar	o	laço	

entre	o	Exército	e	os	liberais,	seria	dar	voz	própria	aos	militares.	Essa	era	a	questão	central	para	

Paranhos,	que,	diferentemente	de	Muritiba,	estava	no	Paraguai,	 trafegando	de	Assunção	a	Vila	

do	 Rosário	 constantemente.	 O	 contato	 do	 diplomata	 com	 o	 oficialato	 brasileiro	 permitiu-lhe	

compreender	 que	 as	 rusgas	 partidárias	 quanto	 ao	 regresso	 dos	 Voluntários	 não	 eram	

desconhecidas	 no	 Exército	 e,	 quanto	 ao	 mais,	 	 que	 oficiais	 e	 soldados	 tinham	 posição	

independente	no	assunto86.	Consultá-los	por	 sufrágio	 sobre	o	 regresso,	 consoante	 sugestão	do	

Conde	 d’Eu,	 era	 a	 última	 das	 opções.	 Ou	 melhor,	 não	 era	 opção,	 porque	 seria	 dar	 canal	 de	

expressão	à	insatisfação	já	vislumbrada	no	Exército.	

	 Qual	não	foi	o	espanto	de	Paranhos	ao	ver,	no	decurso	do	mês	de	fevereiro,	a	sucessão	de	

peças	teatrais	protagonizadas	por	oficiais	e	por	soldados	brasileiros.	Narrava-se	a	guerra	ainda	

nos	 acampamentos	 do	 Paraguai,	 e	 os	 temas	 e	 os	 enredos	 eram	 escolhidos	 com	 cuidado.	

Encenaram-se	vitórias	 comandadas	pelas	briosos	filhos	do	Norte,	 cujos	 atores	 faziam	parte	dos	

batalhões	 do	 Voluntários	 do	 Norte	 e	 do	 Nordeste.	 Não	 eram	 representações	 inocentes.	 Entre	

acrobacias	e	sátiras,	os	roteiros	improvisados	deixavam	entrever	que	as	expectativas	quanto	ao	

regresso	eram	altas.	E,	mais	do	que	isso,	que	a	politização	dos	batalhões	não	era	mera	suspeita	

de	 Paranhos.	 Poucos	 dias	 antes	 de	 embarcar	 para	 o	 Brasil	 o	 30o	 Batalhão	 de	 Voluntários	

pernambucanos,	 o	 major	 Francisco	 Rodrigues	 Pessoa	 Mello	 enalteceu	 as	 figuras	 de	 Felipe	

Camarão	e	de	Henrique	Dias,	heróis	da	Batalha	dos	Guararapes	(1648-1649)	durante	a	ocupação	

do	Recife	por	tropas	da	Companhia	Neerlandesa	das	Índias	Ocidentais87.		

As	louvações,	para	maior	inquietação	de	Paranhos,	também	eram	dirigidas	a	Pedro	Ivo	e	a	

Nunes	 Machado,	 ambos	 líderes	 da	 Revolução	 Praieira	 (1848-1850),	 que	 irrompeu	 contra	 a	

nomeação	 do	 gabinete	 conservador	 de	 Pedro	 Araújo	 Lima,	 então	 Visconde	 de	 Olinda,	 para	 o	

Conselho	 de	Ministros.	 Em	 1849,	 os	 praieiros	 lançavam	mão	 do	Manifesto	ao	Mundo,	 no	 qual,	

algo	 imbuídos	 pelo	 socialismo	 utópico	 corrente	 na	 Europa,	 exigiram	 a	 adoção	 do	 sufrágio	

universal	 (masculino)	 no	Brasil,	 a	 liberdade	 de	 imprensa,	 a	 extinção	 do	Poder	Moderador	 e	 a	

organização	 federativa	 do	 Estado,	 entre	 outras	 reivindicações	 não	 menos	 relevantes,	 como	 o	

encaminhamento	da	questão	servil88.	A	mobilização	das	memórias	não	só	da	Guerra	do	Paraguai	

poderia	redundar	em	organização	política	do	Exército	com	o	retorno	das	tropas;	a	concessão	das	

																																																								
86	AHMI	–	Maço	146,	doc.	7086.	Carta	de	Conde	d’Eu	para	Pedro	II,	Vila	do	Rosário,	28/02/1870.	
87	Os	episódios	teatrais,	assim	como	as	louvações	dos	e	aos	veteranos	quando	do	regresso,	foram	descritos	pelo	Conde	
d’Eu	em	seu	diário	de	campanha,	em	fevereiro	de	1870.	Ver:	GOYENA	SOARES,	Rodrigo	(org.).	Conde	d’Eu:	Diário	do	
comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	na	República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017.	
88	Ver:	 CARVALHO,	 Marcus	 J.	 M.	 Movimentos	 sociais:	 Pernambuco	 (1831-1848).	 IN:	 GRINBERG,	 Keila	 e	 SALLES,	
Ricardo	(orgs.),	O	Brasil	Imperial,	1831-1870.	Vol.	II.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2011,	pp.	121-185.	
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recompensas	de	guerra,	nesse	 sentido,	 seria	 forma	de	acalmar	as	vozes	do	Exército.	Paranhos	

sabia	 disso.	 Não	 por	 acaso,	 buscou	 acelerar	 o	 ritmo	 do	 cumprimento	 das	 promessas	 aos	

veteranos	quando	presidiu	o	Conselho	de	Ministros	entre	1871	e	1875.	

O	 exemplo	 argentino	 era	 instrutivo	 a	 respeito	 do	 retorno	 dos	 combatentes.	 A	 guerra	

externa	 não	 foi	 suficiente	 para	 amarrar	 o	 Exército	 argentino,	 muito	 disperso	 em	 rivalidades	

provinciais.	 A	 atenção	 de	 Sarmiento	 aos	 veteranos	 argentinos,	 no	 entanto,	 tinham	 dado	 bons	

frutos,	pelo	menos	em	Buenos	Aires.	Era	estratégia	política	para	disciplinar	a	caserna.	Embora	as	

lideranças	federalistas	de	Córdoba	e	de	Corrientes	tivessem	sido	sufocadas	em	1868,	Entre	Ríos	

causou	nova	preocupação	em	1870.	A	política	de	apaziguamento	promovida	por	Urquiza	entre	

Paraná,	capital	de	Entre	Ríos,	e	Buenos	Aires,	muito	simbolizada	pela	recepção	de	Sarmiento	no	

Palácio	San	José,	resultou	no	levante	de	Ricardo	López	Jordán.	Urquiza	foi	assassinado	em	abril	

de	1870.	Sarmiento	respondeu	à	altura,	mobilizando,	não	por	acaso,	os	antigos	combatentes	do	

Paraguai.	Docilizados	pelos	festejos	patrióticos	e,	ainda	em	1869,	pela	criação	do	Colegio	Militar	

de	la	Nación,	os	veteranos	argentinos	não	se	opuseram	a	tomar	Entre	Ríos	das	mãos	de	Jordán89.	

Em	fevereiro	de	1870,	Paranhos	não	poderia	saber	dos	acontecimentos	de	abril	em	Entre	

Ríos.	Mas	não	era	indiferente	à	estratégia	política	de	Sarmiento,	entabulada	a	partir	de	1869.	A	

tão	 aguardada	 resposta	 de	 Paranhos	 às	 inquietações	 do	 Conde	 d’Eu	 veio	 nos	 últimos	 dias	 de	

janeiro	de	1870.	Entre	um	charuto	e	outro,	o	velho	ministro	da	Guerra,	Muritiba,	havia	cedido.	

Pelo	menos	parcialmente.	A	decisão	de	19	de	janeiro	de	1870	confirmava	que,	embora	viessem	

em	 levas	 de	 1.500	 homens,	 os	 Voluntários	 regressariam	 à	 Corte,	 armados	 e	 organizados	 em	

batalhões,	com	a	pompa	de	seus	comandantes	à	frente,	para	depois	serem	redistribuídos	pelas	

províncias90.	 E	 as	 promessas	 seriam	 atendidas.	 A	 questão	 do	 Conde	 d’Eu	 ficaria	 intocada,	 no	

entanto.	Visto	que	o	Imperador	não	interferiu	a	favor	do	genro,	preferindo	evitar	imiscuir-se	no	

debate	partidário,	os	conservadores	julgaram	possível	deixar	o	príncipe	consorte	em	seu	lugar,	

isto	é,	no	Paraguai91.	

	 A	 decisão	 de	Muritiba,	 como	 era	 de	 se	 esperar,	 frustrou	 os	 liberais.	 Joaquim	Manuel	 de	

Macedo	e	André	Rebouças	 lamentaram	a	permanência	do	príncipe	 longe	da	Corte	e	as	magras	

levas	 a	 serem	 remetidas	 ao	 Brasil.	 Haviam	 organizado	 espetáculos	 gratuitos	 no	 Teatro	 Lírico	

para	 receber	 6.000	 Voluntários,	 repartidos	 entre	 os	 23o	 e	 27o	 batalhões	 da	 Corte,	 o	 30o	 de	

Pernambuco	e	os	40o	e	46o	da	Bahia92.	Os	planos	foram	por	água	abaixo.		

																																																								
89	PAZ,	 Gustavo	 L.	 Buenos	 Aires	 y	 la	 reacción	 del	 interior	 (1862-1870).IN:	 CELMAN,	 Jorge,	 FRADKIN,	 Raúl	 e	
GARAVAGLIA,	 Juan	 Carlos	 (orgs.).	 Argentina,	 la	 construcción	 nacional,	 1830-1880,	 América	 latina	 en	 la	 Historia	
Contemporánea.	Vol.	II.	Buenos	Aires:	Fundación	MAPFRE	–	Taurus,	2011,	pp.59-67.	
90	AHMI	–	Maço	155,	doc.	7250.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Paranhos,	Vila	do	Rosário,	27/01/1870.	
91	AHMI	–	Maço	157,	doc.	7342.	Carta	de	Pedro	II	ao	Conde	d’Eu,	Petrópolis,	15/01/1870.	
92	AHMI	–	Maço	152,	doc.	7229.	Carta	de	Rebouças	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	 Janeiro,	20/02/1870;	e	AHMI	–	Maço	
155,	doc.	7250.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Joaquim	Manuel	de	Macedo,	13/01/1870.	
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Dos	treze	transportes	solicitados	para	o	retorno	dos	combatentes,	somente	rumaram	três	

para	o	Paraguai,	o	São	José,	o	Galgo	e	o	Presidente,	nos	quais	foram	embarcados	os	batalhões	17o,	

de	Minas	Gerais;	o	40o,	da	Bahia;	e	o	53o,	de	Pernambuco93.	Atrás	do	Rio	Grande	do	Sul,	 cujos	

batalhões	de	Voluntários	 encaminharam-se	diretamente	para	Porto	Alegre,	 a	Bahia,	 a	 Corte,	 o	

Rio	 de	 Janeiro	 e	 Pernambuco	 foram	 as	 províncias	 e	 o	 município	 que	 mais	 contribuíram	 em	

número	 de	 tropas	 (ver	 Quadro	 4,	 p.	 61).	 Era	 natural,	 portanto,	 que	 a	 escolha	 dos	 primeiros	

batalhões	a	retornar	à	Corte	mirasse	essas	províncias.	A	exceção	foi	Minas	Gerais:	visto	que	as	

tropas	do	17o	batalhão	estavam	arregimentadas	em	Humaitá,	decidiu-se	que	os	fluminenses	e	os	

cariocas	ficariam	para	a	segunda	leva94.	

Em	3	de	fevereiro	de	1870,	os	três	vapores	deixaram	o	Paraguai	em	direção	ao	Brasil.	Os	

Voluntários	 embarcaram	 entusiasmados	 com	 discursos	 patrióticos	 proferidos	 pouco	 antes.	

Fizeram	rápida	escala	em	Desterro	no	dia	15	de	 fevereiro.	Ao	chegarem	à	Baia	de	Guanabara,	

debaixo	de	um	sol	de	6	horas	da	tarde,	no	dia	23	de	fevereiro	de	1870,	a	Fortaleza	de	Santa	Cruz	

disparou	salva	de	21	tiros.	A	diretoria	do	Arsenal	de	Guerra	fez	zarpar	conduções,	para	que	os	

Voluntários	 desembarcassem	 no	 Arsenal	 da	 Marinha,	 localizado	 na	 Ilha	 das	 Cobras.	 Ali,	 foi	

erguido	 um	 arco	 triunfal,	 em	 cujas	 fachadas	 lia-se,	 em	 letras	 de	 ouro:	 a	pátria	agradecida	às	

falanges	vitoriosas,	e,	no	reverso,	viva	o	Imperador	(ver	Figura	7,	p.	98).	O	arco	era	prolongado	

até	 o	 porão	 do	 Arsenal	 por	 20	 colunas,	 cada	 uma	 representando	 vitórias	 na	 guerra.	

Imediatamente	 após	 o	 desembarque,	 a	 Fortaleza	 de	 Villegagnon	 respondeu	 com	 outros	 21	

tiros95.		

Uniformizados	 e	 acompanhados	 por	 bandas	militares,	 em	meio	 à	 multidão	 exaltada,	 os	

Voluntários	 foram	 recebidos	 pelo	 Imperador	 sob	 o	 arco	 triunfal.	 Com	 sóbrias	 palavras,	 o	

Imperador	agradeceu	aos	combatentes	em	nome	do	Brasil:	

	

Senhores	comandantes	de	brigada	e	comandantes	de	batalhões	de	Voluntários.	
Aceitai	 este	 abraço,	 que	 transmitireis	 a	 vossos	 camaradas,	 em	 testemunho	de	
meu	júbilo	ao	ver-vos	de	volta,	com	tanta	glória	à	nossa	pátria.	Queira	Deus	que	
este	sucesso	seja	o	feliz	prenúncio	da	breve	terminação	da	guerra,	como	tanto	
merecem	 os	 brasileiros	 por	 seus	 constantes	 esforços	 em	 defesa	 da	 honra	
nacional96.	

	

Depois	disso,	 Pedro	 II	 abraçou	os	 três	 comandantes,	 o	 que	não	 era	de	 sua	 índole	 comedida,	 e	

exclamou	vivas	aos	Voluntários	da	Pátria,	ao	Exército	e	à	Marinha.	Alguns	devem	ter	pensando	

que,	 apesar	 das	 discretas	 palavras,	 o	 Imperador	 se	 deixara	 levar	 pelo	 momento.	 Ruidosa,	 a	

																																																								
93	AHMI	–	Maço	155,	doc.	7250.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Paranhos,	Vila	do	Rosário,	27/01/1870.	
94	AHMI	–	Maço	155,	doc.	7250.	Carta	do	Conde	d’Eu	para	Joaquim	Manuel	de	Macedo,	13/01/1870.	
95	As	descrições	sobre	a	entrada	dos	Voluntários	no	Rio	de	Janeiro	foram	extraídas	da	comparação	feita	entre	artigos	
publicados	em	A	Reforma,	no	Jornal	do	Comércio	e	no	Diário	do	Rio	de	Janeiro.	Ver:	BN	–	A	Reforma,	Jornal	do	Comércio	
e	Diário	do	Rio	de	Janeiro;	24,	25	e	26	de	fevereiro	de	1870.	
96	BN	–	A	Reforma,	24/02/1870.	
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multidão	acompanhou	as	salvas	do	Imperador.	Subiram	girandolas	e	foguetes	ao	ar,	tocaram-se	

os	sinos	e	dois	coretos	repicaram	o	hino	nacional.	Então,	os	Voluntários	empreenderam	marcha	

entre	 as	 colunas	 sob	 aplausos	 inflamados.	 Na	 saída	 do	 Arsenal	 da	 Marinha,	 alguns	 poucos	

inválidos	de	guerra	os	esperavam	com	os	braços	abertos.	Começava	assim	o	desfile	oficial.		

Marcharam	em	direção	à	rua	Direita,	atual	rua	Primeiro	de	Março,	dia	da	morte	de	Solano	

López.	 Dali,	 passaram	 pela	 rua	 São	 Pedro,	 atual	 lado	 par	 da	 Avenida	 Presidente	 Vargas,	 até	

alcançarem	 o	 Campo	 da	 Aclamação,	 hoje	 Campo	 de	 Santana.	 	 O	 cortejo	 passou	 em	 frente	 à	

Câmara	Municipal	e,	depois,	pela	praça	da	Constituição,	que	mais	tarde,	após	a	proclamação	da	

República,	 ganhou	 o	 nome	 de	 Tiradentes.	 Seguiram	 pela	 Largo	 de	 São	 Francisco,	 pela	 rua	 do	

Ouvidor	e,	finalmente,	estacionaram	no	Largo	do	Paço,	onde	foram	apanhados,	para	recolherem-

se	nos	quarteis.	As	ruas	e	as	praças	do	Rio	de	Janeiro	estavam	apinhadas	de	gente.	Das	janelas	

adornadas,	as	senhoras	 lançaram	pétalas	de	rosas	e	agitaram	lenços	brancos.	Donos	de	cafés	e	

de	 quitandas	 ornaram	 seus	 espaços	 com	 grinaldas	 de	 flores	 e	 quadros	 comemorativos	 das	

batalhas.	Naquele	começo	de	noite,	a	cidade	tinha-se	iluminado,	em	ambos	os	sentidos.	

	
Figura	8:	Arco	triunfal	do	Arsenal	da	Marinha,	prolongado	por	21	colunas	representativas	das	vitórias	no	

Paraguai	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fonte:	BN	–	Fotógrafo:	Marc	Ferrez,	Rio	de	Janeiro,	1870.	
	

O	espírito	de	união,	que	transeunte	qualquer	pôde	verificar,	 tinha	sua	face	partidária,	no	

entanto.	Ainda	quando	passavam	pela	rua	do	Ouvidor,	às	9	horas	da	noite,	os	Voluntários	foram	
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convidados	pelos	 liberais	para	atos	comemorativos	na	redação	de	A	Reforma.	Ali,	o	recifense	e	

ainda	 estudante	 Joaquim	 Nabuco,	 filho	 de	 Nabuco	 de	 Araújo,	 saudou	 os	 batalhões,	

especialmente,	o	pernambucano:	rememorava-se,	mais	uma	vez,	a	guerra	contra	os	holandeses.	

Concluiu	 dizendo:	 “há	 uma	 cruzada	 tão	 nobre	 como	 essa	 que	 vocês	 terminaram	 no	 Sul”.	 E	

continuava:	 “os	povos	que	 se	dizem	 livres	 também	precisam	de	quem	 lhes	quebre	os	 ferros.	Esse	

valor,	essa	energia,	essa	coragem	que	vocês	mostraram	no	Sul	devem	ser	garantia	para	a	pátria	de	

que	está	próxima	a	revolução	tranquila,	a	revolução	das	ideais”	97.		

Caso	 um	político	 conservador	 estivesse	 presente	 naquele	momento,	 os	 vivas	 ao	 Partido	

Liberal	 que	 acompanharam	 o	 discurso	 emancipacionista	 de	 Joaquim	 Nabuco	 poderiam	 ter	

redundado	 em	 confronto.	 Naquela	 hora,	 parecia	 haver	 uma	 quase	 intimidade	 entre	 os	

Voluntários	e	os	liberais	reformistas,	que	tomavam	para	si	a	causa	dos	veteranos.	Ainda	ali,	na	

rua	 do	 Ouvidor,	 panfletos	 começaram	 a	 correr	 entre	 as	 mãos	 dos	 Voluntários,	 trazendo	

informações	 sobre	 a	 cobrança	 das	 promessas.	 Advogados	 distribuíram,	 também,	 cartões	 de	

visita	 especialmente	 feitos	 para	 a	 ocasião.	 Ofereciam	 serviços	 jurídicos	 gratuitos	 para	 os	

Voluntários,	oficiais	e	soldados,	que	tivessem	petições	e	reclamações	a	fazer	perante	o	governo	

imperial98.	

Dois	 dias	 depois,	 Muritiba	 deu	 ordens	 para	 proceder	 à	 redistribuição	 provincial	 dos	

batalhões.	 Enviou	 ofício	 aos	 presidentes	 das	 províncias	 da	 Bahia,	 de	 Minas	 Gerais	 e	 de	

Pernambuco,	 para	 que	 se	 oferecesse	 transporte	 imediato	 dos	 Voluntários	 às	 diferentes	

localidades	de	origem,	uma	vez	desembarcados	nas	capitais	provinciais.	As	armas	deveriam	ser	

recolhidas	 nos	 arsenais	 de	 guerra,	 e	 os	 batalhões	 definitivamente	 dissolvidos99.	 O	 temor	 do	

ministro	 da	 Guerra	 não	 era	 infundado.	 Havia	 ocorrido	 incidentes	 com	 os	 Voluntários,	 que	 se	

negaram	 a	 entregar	 as	 armas	 num	primeiro	momento.	 Ainda	 em	16	 de	 fevereiro,	 prevendo	 o	

pior,	Muritiba	tinha	ordenado	que	o	material	militar	do	Arsenal	de	Guerra	fosse	distribuído	na	

Fortaleza	de	Santa	Cruz	e	de	Tamandaré	da	Lage100;	longe,	portanto,	dos	quartéis	onde	ficaram	

os	hóspedes	do	Prata.		

Enquanto	preparava	o	 envio	de	novas	 remessas	de	 combatentes,	 o	Conde	d’Eu	ouviu	os	

ecos	da	 chegada	dos	primeiros	Voluntários.	O	príncipe	 recebeu	os	 exemplares	de	A	Reforma	e	

dos	 rivais,	 o	 Jornal	do	Comércio	e	 o	Diário	do	Rio	de	Janeiro101.	Sabia,	 portanto,	 do	 discurso	 de	

Joaquim	Nabuco,	da	questão	referente	material	militar	e	das	tensões	sobre	o	encaminhamento	

das	promessas.	Seu	retorno,	certo	com	a	morte	de	López	em	1o	de	março	de	1870,	teria	de	servir	

não	 só	 para	 serenar	 as	 disputas	 partidárias,	 mas	 também	 para	 arrefecer	 o	 possível	

																																																								
97	Idem.	
98	BN	–	A	Reforma,	25/02/1870.	
99	APEB	–	Seção	Colonial	e	Provincial.	Ministério	da	Guerra,	maço	832.	
100	BN	–	A	Reforma,	16/02/1870.	
101	GOYENA	SOARES,	Rodrigo	(org.)	.	Conde	d’Eu:	Diário	do	comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	
na	República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017.	
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descontentamento	 nas	 Forças	 Armadas.	 Assim	 como	 Paranhos,	 Joaquim	 Manuel	 de	 Macedo	

notou	 que	 os	militares	 se	 politizavam,	 o	 que,	 embora	 servisse	 para	 fragilizar	 o	 já	 desgastado	

ministério	conservador	de	Itaboraí,	poderia	favorecer	a	exaltação	radical	e	republicana.	Com	voz	

própria,	as	Forças	Armadas	seriam	menos	controláveis:	

	

Deus	 queira	 que	 os	 bálsamos	 da	 paz	 curem	 algumas	 das	 grandes	 feridas	 do	
Estado.	 Tenho	 poucas	 esperanças.	 A	 ruina	 do	 tesouro	 é	 profunda,	 os	 ódios	
políticos	são	ardentes;	o	desgosto	do	Exército,	ou	pelo	menos	de	muitos	oficiais,	
vai	 talvez	 fazer-se	 sentir;	 ideias	 exageradas,	 perigosas,	 espalham-se	 pela	
população,	 e	 o	 vento	que	 vem	 soprando	da	Europa	não	 é	 favorável	 à	 derrota	
que	está	levando	a	nau	do	Estado102.			

	

Anos	 mais	 tarde,	 em	 1899,	 Joaquim	 Nabuco	 enxergou	 no	 retorno	 dos	 veteranos	 do	

Paraguai	uma	das	causas	da	Proclamação	da	República.	Dizia	que	as	 tropas	brasileiras	haviam	

sido	 contagiadas,	 ainda	 na	 guerra,	 pelo	 modelo	 republicano	 dos	 aliados,	 a	 Argentina	 e	 o	

Uruguai103.	 	 A	 bem	 da	 verdade,	 a	 associação	 de	Nabuco	 foi	 rápida	 demais.	 Não	 havia	 espírito	

republicano	 entre	 os	 veteranos	 em	 1870,	 mas,	 sim,	 a	 possibilidade	 das	 Forças	 Armadas	

sentirem-se	acolhidas	pelos	radicais	tão	bem	quanto	pelos	reformistas.	Era	o	que	Macedo	estava	

dizendo	em	fevereiro	de	1870;	foi	o	problema	que	Nabuco	sobrestimou	em	1899.		

A	calorosa	recepção	que	a	Corte	organizou	para	o	regresso	do	Conde	d’Eu,	em	29	de	abril	

de	1870,	não	escondeu	as	dificuldades	políticas	que	o	esperavam.	O	fato	de	Muritiba	ter	enviado	

seu	 filho	 para	 receber	 o	 Conde	 na	 escala	 em	 Desterro	 era	 por	 demais	 simbólica.	 Quando	 o	

príncipe	consorte	chegou	ao	Rio	de	 janeiro,	militares	vieram	saudá-lo,	assim	como	estudantes,	

professores,	 vereadores,	 presidentes	 de	 província,	 parlamentares	 e,	 naturalmente,	 a	 família	

imperial.	Uma	multidão	ovacionou-o	nas	ruas.	Organizaram-se	declamações	de	poesia,	cantou-se	

um	 te-déum	 e	 emanciparam-se	 crianças	 cativas.	 Alguns	 outros	 organizaram	 subscrições	 para	

adquirir	 uma	 espada	 de	 ouro	 que	 seria	 presenteada	 ao	 príncipe.	 “Vossa	Alteza	 é	 um	Osório”,	

disseram-lhe	em	tom	alto	e	forte104.	O	Rio	de	Janeiro	parecia	estar	em	festa.	

	No	 entanto,	 uma	 vez	 mais,	 o	 espírito	 de	 união	 era	 apenas	 aparente.	 Herói	 de	 guerra,	

príncipe	 consorte	e	 conselheiro	de	Estado	em	6	de	 julho	de	1870,	o	Conde	d’Eu	 teria	 à	 frente	

difícil	agenda	política.	Em	primeiro	lugar,	levar	adiante	a	questão	servil	contra	os	conservadores	

ortodoxos.	Era	o	que	esperavam	os	reformistas	daquele	que	alforriou	o	Paraguai	da	escravidão.		

A	 segunda	 tarefa	era	docilizar	os	 radicais,	 contagiados	pela	onda	republicana	na	França.	

Em	 maio	 1869,	 Paris	 foi	 palco	 de	 motins	 sangrentos.	 Os	 100.000	 exemplares	 de	 jornais	

republicanos	 que	 circulavam	 na	 capital	 francesa	 deram	 seus	 resultados,	 assim	 como	 o	

																																																								
102	AHMI	–	Maço	155,	doc.	7263.	Carta	de	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	o	Conde	d’Eu,	Itaboraí,	28/02/1870.	
103	NABUCO,	Joaquim.	Um	estadista	no	Império.	In:	CABRAL	DE	MELLO,	Evaldo	(org.).	Joaquim	Nabuco.	Essencial.	São	
Paulo:	Companhia	das	Letras	&	Penguin,	2010,	pp.	435-6.	
104	AHMI	–	Maço	159,	doc.	7387.	O	pacote	é	composto	por	uma	série	de	presentes	dados	ao	Conde	d’Eu	por	ocasião	de	
seu	regresso	ao	Brasil.	
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Programme	 de	 Belleville,	 que,	 em	 muitos	 aspectos,	 se	 assemelhava	 ao	 temário	 dos	 radicais	

brasileiros:	aplicação	do	sufrágio	universal,	ampliação	da	instrução	pública	e	separação	entre	o	

Estado	e	a	Igreja.	Nas	eleições	francesas	de	1869,	os	bonapartistas	voltaram	a	perder	cadeiras	na	

Assembleia	em	benefício	dos	republicanos	e	dos	 liberais.	A	nomeação	do	 liberal	Émile	Ollivier	

para	 a	 chefiar	 informalmente	 o	 parlamento	 francês	 em	 janeiro	 de	 1870,	 todavia,	 alijou	 os	

republicanos	do	governo.	O	movimento	operário	francês,	descontente	com	a	ilegalidade	da	seção	

francesa	da	Internacional	Comunista,	não	tardou	em	aliar-se	com	a	oposição	republicana	contra	

Ollivier	e	contra	os	liberais.	Poucos	anos	depois,	Émile	Zola	faria	sucesso	ao	lançar	Germinal,	em	

notória	 referência	 à	 primavera	 no	 calendário	 republicano	 e,	 não	 por	 acaso,	 ao	 despertar	 da	

consciência	operária.	

Os	 relatos	 sobre	 a	 situação	 política	 francesa	 transitaram	 da	Bushy	House,	 na	 Inglaterra,	

onde	 vivia	 o	 pai	 do	 Conde	 d’Eu,	 até	 o	 Paraguai.	 Junto	 a	 eles,	 eram	 assuntos	 prementes	 as	

referências	de	Macedo	a	Napoleão	III	e	à	potencialidade	explosiva	dos	radicais	brasileiros.	Como	

boa	 parte	 dos	 liberais	 franceses	 que	 expulsaram	 os	 republicanos	 do	 governo,	 Gastão	 era	

orleanista.	Sua	origem	dinástica,	nesta	hora,	não	era	o	que	lhe	servia	de	melhor	no	Brasil.		

O	terceiro	tema	da	agenda	política	ligava-se,	também,	à	questão	dos	radicais	brasileiros.	O	

vínculo	 oposicionista	 entre	 os	 operários	 e	 os	 republicanos	 franceses	 poderia,	 ainda	 que	 com	

grupos	políticos	diferentes,	 reproduzir-se	no	Rio	de	 Janeiro.	É	certo	que	não	havia	movimento	

operário	 organizado	 no	 Brasil,	 nem	 eram	 os	 radicais	 tão	 numerosos	 quanto	 os	 republicanos	

franceses.	 Mas	 caso	 ocorresse	 a	 possibilidade	 vislumbrada	 por	 Macedo	 de	 uma	 união	 entre	

militares	e	radicais,	as	semelhanças	entre	a	França	e	o	Brasil	seriam	mais	profundas.	Quiçá,	mais	

graves	para	este	 lado	do	Atlântico,	visto	que,	por	definição,	militares	estão	armados,	enquanto	

operários,	não.	Daí	a	preocupação	do	Conde	d’Eu,	após	o	 regresso,	em	evitar	a	politização	das	

Forças	Armadas,	atendendo	à	ressocialização	civil	dos	veteranos	e	às	reivindicações	da	caserna.	

Era	o	que	o	Conde	escreveu	em	sua	última	ordem	do	dia105.	Os	veteranos	não	eram	potenciais	

																																																								
105	O	 última	 ordem	 do	 dia	 do	 Conde	 d’Eu	 foi	 escrita	 nos	 termos	 seguinte:	 “Comando-em-chefe	 de	 todas	 as	 forças	
brasileiras	na	República	do	Paraguai.	Quartel-general	em	Humaitá,	16	de	abril	de	1870.	Ordem	do	dia	número	47.	Em	
virtude	do	aviso	do	Ministério	da	Guerra,	que	ora	 transcrevo,	passo	nesta	data	ao	Excelentíssimo	marechal	de	campo,	
Visconde	de	Pelotas	o	comando	deste	Exército:	 ‘Ministério	dos	Negócios	da	Guerra,	Rio	de	 Janeiro,	 em	19	de	março	de	
1870;	Senhor,	os	gloriosos	acontecimentos	do	1o	do	corrente	contra	as	últimas	forças	de	Solano	López,	destroçadas	pelas	
do	Exército	brasileiro	a	mando	do	general	Câmara,	hoje	Visconde	de	Pelotas,	na	margem	esquerda	de	Aquidabã,	puseram	
o	desejado	termo	à	Guerra	do	Paraguai.	Achando-se	assim	satisfeita,	da	maneira	mais	completa,	a	alta	missão	de	Vossa	
Alteza	Real	no	comando-em-chefe	de	todas	as	forças	do	Brasil	nessa	República,	tive	ordem	de	Sua	Majestade	o	Imperador	
para	declarar	a	Vossa	Alteza	Real	que	pode	entregar	o	mesmo	comando	ao	marechal	de	campo	Vitorino	José	Carneiro	
Monteiro	 e,	 na	 falta	 deste,	 ao	 também	marechal	 de	 campo	 Visconde	 de	 Pelotas;	 e	 regressar	 ao	 Império,	 conforme	 os	
desejos	manifestados	 por	 vossa	 Alteza	 Real	 ao	 receber	 sua	 nomeação.	 O	mesmo	 Augusto	 Senhor	manda	 agradecer	 e	
louvar	os	relevantes	serviços	prestados	por	Vossa	Alteza	Real	no	dito	comando	e	determina	que	assim	seja	publicado	em	
ordem	do	dia.	Deus	guarde	a	Vossa	Alteza.	Assina	–	Barão	de	Muritiba.’	
Não	é	sem	profunda	emoção	que	me	despeço	dos	meus	companheiros	de	armas.	Este	sentimento	mistura-se	hoje	à	intensa	
alegria	 de	 poder	 regressar	 ao	 seio	 da	 pátria	 e	 da	 família,	 e	 de	 fazê-lo	 precedendo	 por	 pouco	 tempo	 àqueles	 meus	
camaradas	que	ainda	se	acham	nesta	 terra,	e	deixando	assim	cumpridas	as	esperanças	que	há	um	ano,	em	 igual	data	
enunciei.	 Ano	 foi	 este	 de	 trabalhos	 para	 todos	 nós	 e,	 por	 vezes,	 de	 amargos	 desenganos:	 mas	 não	 findou	 sem	 deixar	
assegurado	o	descanso	do	Brasil	e	totalmente	aniquilado	o	inimigo	que	se	tornara	incompatível	com	a	paz	e	segurança	
de	nosso	país.	Soldados	do	Exército	em	operações	no	Paraguai!	Depois	que	a	vós	me	dirigi	em	Luque,	muito	tivestes	ainda	
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que	 trabalhar,	 muito	 que	 sofrer	 para	 conseguir	 o	 fim	 que	 anelávamos.	 Vãos	 foram	 porém	 os	 obstáculos	 que	 se	 vos	
antepunham,	quer	os	multiplicados	pela	astúcia	e	atividade	de	vossa	adversário,	quer	aqueles,	por	ventura	mais	temíveis,	
que	vos	opunha	uma	natureza	quase	virgem.	16.000	homens	teve	o	ditador	do	Paraguai	em	armas	no	ano	de	1869	(*A	
13.000	 homens	 subia,	 segundo	 a	 declaração	 do	 general	 Resquín	 e	 de	 outros	 paraguaios,	 o	 Exército	 com	 que	 López	
ocupava	Ascurra	e	Peribebuí.	Calculados	em	3.000	os	soldados	em	que	anteriormente	o	tinham	privado	as	expedições	dos	
generais	Câmara,	Portinho	e	José	Manuel,	e	bem	assim	os	destacamentos	que	ainda	depois	ele	conservava	nos	distritos	de	
Vila	 Rica,	 São	 Joaquim,	 São	 Estanislao,	 São	 Pedro	 e	 Conceição,	 ficar-se-á	 seguramente	 antes	 aquém	 do	 que	 além	 da	
verdade);	eles	desapareceram	pelos	vossos	esforços,	sem	quase	deixarem	vestígios	de	si,	não	contudo	sem	abrir	em	vossas	
fileiras	 claros,	 embora	 comparativamente	 poucos,	 por	 demais	 sensíveis.	 A	 desmoralização	 impressa	 no	 ânimo	 dos	
soldados	de	López,	por	aquela	longa	série	de	vitórias	com	que,	debaixo	do	comando	dos	meu	beneméritos	antecessores,		
haveis	 sabido	 enobrecer	 o	 nome	 brasileiro,	muito	 contribuindo,	 sem	 dúvida,	 para	 a	 rapidez	 dos	 nossos	 triunfos	 neste	
último	período	da	guerra.	De	nada	valeram	ao	tenaz	ditador	mais	de	100	bocas	de	fogo	que	em	breves	meses,	novamente,	
acumulara	sua	 frenética	energia.	O	território,	até	então	 incógnito,	da	República	do	Paraguai	 foi	percorrido	por	vossas	
armas	 triunfantes	em	todos	os	 sentidos	e	até	nos	 seus	extremos	mais	 recônditos.	De	maio	a	 fevereiro	 fizestes	 recuar	o	
inimigo	desde	as	portas	de	Assunção	deserta,	desde	as	barrancas	com	que	em	Itapuã	ele	dominava	o	caudaloso	Paraná,	
até	aquela	região	ainda	inculta	de	nosso	Brasil,	onde,	longe	de	toda	a	habitação	humana,	tem	suas	nascentes	o	Apa	e	o	
Amambai.	A	 Serra	de	Maracajú,	 aquela	 cordilheira	áspera,	 cujos	 serros	medonhos	atravessam	em	 sua	 comprimento	a	
República	em	três	pontos	distantes,	 foi	por	vós	 transposta	 impunemente	em	São	 Joaquim,	no	Espadim	e	no	Chiriguelo.	
Alguns	 de	 vós	 sofreram	 os	 frios	 de	 julho	 nas	 margens	 do	 Tibiquari;	 maior	 número	 arrostou,	 através	 do	 distrito	 de	
Conceição,	 	os	calores	opressivos	de	verão	da	zona	tórrida;	outros	beberam	a	 febre	com	as	águas	maléficas	do	 Jejui.	A	
fome	por	vezes	não	vos	poupou	e	compartilhastes	vossos	sofrimentos	com	aqueles	fragmentos	do	infeliz	povo	paraguaia	
que,	 a	marchas	 forçadas,	 íeis	 arrancar	aos	 ermos	mortíferos.	Mas	 vossa	 coragem	 foi	 sobranceira	àquelas	 sofrimentos,	
como	o	fora	às	cargas	de	lanças	e	à	metralha.	Nesta	hora	de	nossa	separação,	mais	uma	vez	vos	agradeço	o	muito	que	
vos	esforçastes	pela	causa	de	nossa	pátria;	a	abnegação	com	que	oficiais	generais,	 superiores,	 subalternos,	 inferiores	e	
soldados,	quer	em	frente	aos	canhões	inimigos,	quer	em	frente	ao	sertão,	cumpristes	minhas	ordens;	a	imensa	satisfação	
que	me	destes.	Também	as	repartições	não	combatentes,	de	saúde,	trabalhando	a	remediar	os	padecimentos	inerente	à	
guerra.	Na	expressão	destes	sentimentos,	não	esqueço	a	nossa	benemérita	Esquadra,	que,	privada	pela	natureza	da	nova	
fase	 da	 guerra	 de	 compartilhar	 nossos	 perigos,	 nem	 por	 isso	 deixou	 de	 ser-nos	 um	 auxiliar	 tanto	 mais	 essencial	 e	
prestimoso,	quanto	nossas	operações	tiveram	de	abranger,	de	um	extremo	a	outro,	os	litorais	do	rio	Paraguai	e	Paraná.	
Muito	devemos	à	atividade	de	 seus	dignos	 chefes	Elisiário	 e	Lomba,	à	boa	vontade	de	 seus	oficiais	 em	desempenhar	o	
árduo	 quão	 monótono	 serviço	 de	 transportes.	 Os	 nossos	 aliados,	 sempre	 nos	 ajudando	 na	 medida	 de	 suas	 forças,	
novamente	nos	deram	provas	de	sua	constância	e	bravura	e	fizeram	jus	a	nosso	reconhecimento.	Me	comprazo	em	aqui	
atestá-lo.	Os	mais	 esplendidos	 resultados	 coroaram	este	 concurso	de	esforços	pela	mais	 legítima	das	 causas.	As	hostes	
inimigas	que	se	ocultavam	detrás	das	gargantas	da	cordilheira	de	Ascurra,	em	breves	dias,	se	dissolveram	ao	impulso	de	
vossa	bravura.	López,	conhecendo	que	não	podia	resistir	pelas	armas,	em	seu	orgulho	pensou	vencer-nos	pelo	deserto	e	
pela	 fome;	 mas	 graças	 a	 vossa	 tenacidade,	 o	 deserto	 e	 a	 fome	 se	 voltaram	 contra	 ele	 e	 ceifaram	 às	 centenas	 seus	
desventurados	 sequazes.	 Não	 tendo	 ao	 redor	 de	 si	 senão	 bem	 poucos	 homens	 dos	 muitos	 milhares	 que	 ele	 armara,	
cercado	pelos	nossos,	expirou;	morreu,	talvez	por	não	compreender	a	generosidade	do	perdão	oferecido,	perdão	que	ele	
nunca	fora	capaz	de	outorgar.	Livre	de	seu	domínio,	a	população	paraguaia	que	sucessivamente	conseguistes	libertar	dos	
martírios	 da	 fome	 e	 das	 peregrinações	 forçadas,	 recuperou	 seus	 lares;	 voltou	 às	 ocupações	 da	 paz	 e,	 a	 olhos	 vistos,	
renasce	 da	 terrível	 crise	 por	 qual	 passou	 encaminhando-se,	 se	 for	 sabiamente	 guiada,	 para	 a	 futura	 prosperidade,	
firmada	nas	conquistas	da	civilização.	Com	ela	foram	por	vós	subtraídos	aos	mais	cruéis	sofrimentos		aqueles	de	nossos	
compatriotas	que,	aprisionados	à	falsa	fé,	sobreviveram	às	crueldades	do	seu	cativeiro.	Não	poucos	cidadãos	de	nações	
amigas	também	foram	restituídos	ao	mundo	civilizado.	As	Repúblicas	nossas	aliadas,	não	menos	interessadas	do	que	nós	
na	 extinção	 de	 um	 poder	 que	 ainda	 mais	 talvez	 a	 elas	 do	 que	 ao	 Brasil	 ameaçara,	 na	 hora	 do	 triunfo	 unem	 suas	
expressões	de	júbilo	às	nossas,	prenuncio	certeiro	de	uma	era	de	sólida	concórdia	e	fraternidade.	O	Brasil	inteiro,	por	fim,	
para	quem	conquistastes	a	paz,	 exulta	de	 vossos	 feitos.	Exulta	 com	razão	por	 ver	afinal	 voltar	a	 seu	 seio,	 trazendo	os	
louros	 da	 vitória,	 não	 poucos	 milhares	 de	 seus	 filhos.	 Já	 perto	 de	 7.000	 Voluntários	 da	 Pátria,	 heroicamente	
desempenhado	 o	 encargo	 que	 haviam	 tomado,	 atingiram	 as	 praias	 do	 Império	 ou	 para	 elas	 navegam;	mais	 de	 3.000	
denodados	 Guardas	 Nacionais	 da	 província	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 cumprindo	 igual	 dever	 com	 não	 menor	 valentia,	
encaminham-se	para	o	solo	natal.	Já	embarcaram	para	o	Brasil	os	batalhões	de	Voluntários	da	Pátria	17O,	23O,	26O,	27O,	
30O,	35O,	39O,	49O,	41O,	42O,	44O,	46O	e	53O,	 regulando	o	 termo	médio	de	um	batalhão	em	500	homens	perfazem	eles	o	
indicado	total	de	7.000	homens;	seguiram	para	o	Brasil	por	terra	os	corpos	de	cavalaria	6o,	7o,	9o,	10o,	11O,	12O,	13O,	14O,	
16O,	18O,	21O,	22O,	23O,	e	24O;	o	termo	médio	deles	é	superior	a	200	homens,	e	portanto,	o	total	é	de	3.000	homens.	Ficam	
existindo	no	Paraguai	com	ordens,	porém	para	seguirem	na	primeira	oportunidade,	os	batalhões	de	Voluntários	31O,	36O,	
37O,	50O	e	54O,	e	os	corpos	de	cavalaria	1O,	8O,	17O,	20O,	25O	e	26O).	Dentro	de	breves	dias,	os	mais	o	seguiram:	e	o	valente	e	
resignado	Exército	de	linha	também	não	tardará,	assim	o	espero,	a	obter,	no	remanso	da	pátria	a	compensação	que	tanto	
merecem	suas	prolongadas	fadigas.		Ao	ter	de	separar-me	de	todos,	resta-me	a	satisfação	de	ver	que	eu	não	podia	deixá-
los	 entregues	 a	 mãos	 mais	 sábias	 do	 que	 às	 do	 ínclito	 general	 a	 quem	 coube	 a	 glória,	 por	 todos	 os	 títulos	 por	 ele	
merecida,	de	escrever	a	última	página	desta	guerra.	No	sossego	da	paz,	 restituídos	ao	seio	da	sociedade	civil,	 sabereis	
concorrer	 com	 vossos	 concidadãos	 para	 o	 desenvolvimento	 pacífico	 dos	 elementos	 vitais	 do	 país	 e	 de	 suas	 liberdades,	
levando	 desta	 longa	 cruzada	 a	 lembrança	 da	 muita	 força	 que	 dá	 a	 união	 e	 da	 grande	 crise	 que	 nação	 brasileira	
atravessou	incólume	e	airosa,	graças	sem	dúvida	aos	sábios	laços	que	prendem	suas	diferentes	frações,	e	uniram	em	um	
comum	esforço	seus	filhos	espalhados	na	vasta	zona	limitado	pelo	Oiapoque	e	o	Chuí.	Tenho	procurado	no	exercício	de	
minha	 autoridade	 aliviar,	 quanto	 possível,	 vossos	 sofrimentos	 e	 fazer	 justiça,	 na	 alçada	 de	 minhas	 atribuições,	 aos	
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criminosos,	 como	 dizia	 Muritiba	 e	 a	 Junta	 de	 Higiene	 do	 Rio	 de	 Janeiro106,	 mais	 potenciais	

rebeldes.	Em	abril	de	1870,	 a	política	parecia	dar	hora	e	vez	para	o	Conde	d’Eu.	A	querela	do	

regresso	apenas	começava.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																																																																																																																																													
serviços	de	cada	um	de	vós.	Ser-me-á	a	mais	grata	das	recompensas	se	reconheceres	minhas	intenções	e	delas	guardardes	
benévola	 lembrança.	Quanto	a	mim,	 em	qualquer	parte	 a	 que	as	 circunstâncias	me	 conduzirão,	 hei	 de,	 sempre	ufano,	
conservar	a	consciência	de	que	tive	a	honra	de	vos	guiar	ao	termo	de	vossas	provanças	e	a	memória,	seja-me	lícito	dizê-
lo,	 do	 que	 convosco	 fiz	 e	 do	muito	 que	 vos	 devo;	 e,	 se	 por	 ventura	minha	 voz	 ainda	 tiver	 ocasião	 de	 ser	 fazer	 ouvir,	
ninguém	com	mais	empenho	advogará	vossos	 interesses	do	que	vosso	antigo	general	 e	 constante	amigo.	Viva	a	nação	
brasileira!	Viva	Sua	Majestade	o	Imperador!	Viva	a	Constituição	política	do	Império!	Viva	o	Exército	e	a	Armada!	Viva	os	
Voluntários	da	Pátria!	Viva	nossos	aliadas!	Assina	–	Gastão	de	Orléans.”.	Ver:	 GOYENA	 SOARES,	Rodrigo	 (org.).	 Conde	
d’Eu:	Diário	do	comandante	em	chefe	das	 tropas	brasileiras	em	operação	na	República	do	Paraguai.	Rio	de	 Janeiro:	
Paz	&	Terra,	2017.	
106	BN	–	A	Reforma,	1/02/1870.	
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Capítulo	IV	–	Os	destinos	dos	veteranos	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	9:	Templo	da	Vitória,	construído	em	comemoração	ao	fim	da	Guerra	do	Paraguai	

Fonte:	BN	–	Fotógrafo:	Marc	Ferrez,	Rio	de	Janeiro,	1870.	
	

“Vem	até	nós,	 famoso	Ulisses,	glória	maior	
dos	 Aqueus!	 Detenha	 a	 nau,	 para	 que	 nos	
possas	 ouvir!	 Pois	 nunca	 por	 nós	 passou	
nenhum	homem	na	sua	escura	nau	que	não	
ouvisse	 primeiro	 o	 doce	 canto	 de	 nossas	
bocas;	 depois	 de	 se	 deleitar,	 prossiga	
caminho,	 já	 mais	 sabedor.	 Pois	 nós	
sabemos	 todas	 as	 coisas	 que	 na	 ampla	
Troia	 Argivos	 e	 Troianos	 sofreram	 pela	
vontade	 dos	 deuses;	 e	 sabemos	 todas	 as	
coisas	que	aconteceram	na	terra	fértil!			

		
Homero,	Odisseia,	Canto	XII.	

	

Conta	o	duodécimo	canto	da	Odisseia	que,	após	retornaram	à	ilha	de	Circe,	os	remadores	e	

demais	marinheiros	da	nau	de	Ulisses	 foram	objeto	de	sedução	das	sereias.	Os	seduziam,	para	

que	a	nau	se	desnorteasse,	e	o	destino	de	Ulisses	e	de	seus	marinheiros	se	perdesse	no	passado.	

Deixariam	 então	 de	 ser	 senhores	 de	 seus	 destinos.	 O	 recurso	 de	 Ulisses	 foi	 colocar	 cera	 nos	
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ouvidos	de	seus	soldados,	aconselhando-os	a	remar	até	a	exaustão	dos	músculos.	Ele,	no	entanto,	

amarrou-se	ao	mastro	do	navio.	Ouviria	o	canto,	mas	não	poderia	se	aproximar	das	sereias.	

Qual	 não	 foi	 o	 assombro	 do	 veterano,	 naquele	 primeiro	 semestre	 de	 1870,	 ao	 perceber	

que,	após	anos	de	combate	e	apesar	da	vitória,	não	era	sua	reinserção	na	sociedade	o	que	estava	

em	 jogo,	 mas	 o	 desenrolar	 da	 história	 dos	 gabinetes.	 Ou	 melhor,	 não	 era	 a	 ressocialização	

desmilitarizada	 do	 combatente	 o	 que	 estava	 em	 discussão,	 mas	 dirimir	 a	 qual	 partidos	 os	

militares	pertenceriam.	A	legião	de	reformistas	não	foi	a	única	que	buscou	nas	Forças	Armadas	o	

suporte	 político	 que	 lhe	 faltava.	 Radicais	 procederam	 no	mesmo	 sentido.	 E	 os	 conservadores	

também,	 apesar	do	 contrassenso:	 afinal,	 não	 foram	eles	 os	 entusiastas	 de	um	 rápido	 regresso	

dos	veteranos.		

A	querela	do	retorno	atravessou	o	ano	de	1870.	As	comemorações	e	festividades	públicas	

foram	mais	motivo	 de	 enaltecimento	 ou	 crítica	 ao	 governo	 do	 que	 uma	 passagem	 das	 Forças	

Armadas	ao	primeiro	plano.	O	governo	conservador	de	Itaboraí	desconfiava	da	politização	dos	

militares.	O	mais	 adequado,	 julgava,	 era	 ganhar	 as	 Forças	Armadas	mediante	 a	 concessão	das	

promessas	 de	 campanha,	 e	 isso	 apesar	 da	 política	 de	 contenção	 de	 gastos	 promovida	 após	 a	

guerra.	 Com	 as	 vantagens,	 os	 conservadores	 assegurariam	 que	 as	 Forças	 Armadas	 não	

ultrapassem	as	fronteiras	de	seu	lugar	constitucional:	servir	ao	Estado,	e	ao	governo	também.	

Sujeitar	as	Forças	Armadas	era	de	maior	importância,	tendo	em	vista,	em	primeiro	lugar,	a	

ação	dos	 reformistas.	 É	 certo	 que	 os	 conservadores	 não	 enxergavam	grande	 risco	 nos	 oficiais	

liberais	do	Exército,	mas	não	por	isso	deixariam	que	o	reformismo,	sobretudo	por	iniciativa	dos	

civis,	se	alastrasse	na	caserna.	Caxias	e	os	demais	oficiais	conservadores	de	alta	patente	fariam	o	

trabalho	 hierárquico	 nesse	 sentido.	 Quantos	 aos	 radicais,	 estimava	 o	 gabinete	 que	 havia	mais	

palavras	inflamadas	do	que	possibilidades	de	ação	concreta.	Eram	poucos,	e	não	tinham	grandes	

capacidades	de	incidir	nas	eleições.	O	que	não	quer	dizer,	por	outro	lado,	que	os	radicais	tenham	

poupado	esforços	para	republicanizar	as	tropas.		

Vejamos,	portanto,	como	se	deu	o	embate	pelo	apoio	das	Forças	Armadas	e	em	que	medida	

o	 efeito	 desse	 embate	 foi,	 quiçá	 menos	 paradoxalmente	 do	 que	 possa	 parecer,	 realçar	 a	

autonomia	da	caserna,	quase	como	se	o	oficialato	superior	tivesse	colocado	a	cera	de	Ulisses	nos	

ouvidos	 de	 praças	 e	 de	 oficiais	 inferiores.	 E,	 no	 processo	 de	 análise,	 buscar-se-á	 o	 lugar	 de	

retorno	dos	veteranos:	o	emprego,	o	salário,	o	sobrado,	o	asilo	e	a	ordem.	Ou	o	desemprego,	a	

mendicância,	o	cortiço,	o	hospício	e	a	desordem,	condições	estas	que,	tão	cedo	quanto	em	26	de	

fevereiro	de	1870	–	 ou	 seja,	 três	dias	 após	 a	 chegada	da	primeira	 leva	de	Voluntários	 –	 eram	

visíveis	da	janela	do	palácio	imperial	de	São	Cristóvão.	À	data,	Nicolau	Antônio	Nogueira	Vale	da	

Gama,	 mordomo-mor	 da	 Quinta	 da	 Boa	 Vista,	 queixou-se	 junto	 ao	 comando	 da	 infantaria	

imperial	 a	 respeito	 de	 um	 volumoso	 grupo	 de	 Voluntários	 que	 lavava	 suas	 roupas	 e	 tomava	

banho	nos	rios	e	lagos	da	imperial	Quinta.	Pior,	dizia	Nicolau,	os	veteranos	faziam-no	despidos	
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ou	 apenas	 trajando	 roupas	 íntimas.	 Exigiu	 que	 se	 colocasse	 uma	 sentinela	 junto	 à	 porta	 da	

passagem	pública,	para	controlar	o	acesso	daqueles	que	considerava	vadios1.	Iniciava-se	então	o	

segundo	ato	do	regresso	dos	veteranos	ao	Brasil.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
1	AN	 –	 OO,	 Casa	 Real,	 Mordomia-mor,	 cód.	 1,	 vol.	 44.	 Carta	 de	 Nicolau	 Antônio	 Nogueira	 Vale	 da	 Gama	 para	 o	
comandante	 do	 destacamento	 de	 infantaria	 imperial,	 Rio	 de	 Janeiro,	 26/02/1870	 e;	 carta	 de	 Nicolau	 Antônio	
Nogueira	Vale	da	Gama	para	o	tenente-coronel	João	Frederico	Caldwell,	Rio	de	Janeiro,	15/05/1870.	
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1. Os	partidos	à	procura	das	Forças	Armadas	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	10:	Ângelo	Agostini	sobre	o	retorno	dos	veteranos	ao	Império	(I)	

Fonte:	 BN	 –	 A	 Vida	 Fluminense,	 23/04/1870.	 Legenda:	 “Ao	 que	 se	 arriscam	 os	 oficiais	 de	 Voluntários	 que	 se	
aproximaram	 dos	 teatros	 de	 São	 Luiz	 e	 Ginásio.	 Ter	 escapado	 dos	 paraguaios	 para	 serem	 assaltados	 aqui	 por	
empresários!”.	O	Teatro	Ginásio	era	tradicional	reduto	dos	conservadores,	ao	passo	que	o	Teatro	São	Luiz,	dos	liberais.		
	

	

Os	liberais	reformistas	desconfiaram	significativamente	mais	da	ação	dos	radicais	do	que	

os	conservadores.	Em	que	pese	as	tentativas	para	formar	com	eles	um	bloco	oposicionista	único	

contra	 Itaboraí,	os	radicais	não	cederam.	O	garboso	retorno	do	Conde	d’Eu	ao	 Império	não	 foi	
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cimento	denso	o	suficiente	para	unir	os	radicais	ao	grupo	reformista.	Pelo	contrário,	os	radicais	

enxergaram	no	príncipe	consorte	o	principal	tolhimento	ao	que,	em	abril	de	1870,	já	era	mote	de	

ação	política:	instituir	a	república	no	Brasil.		

Inclusive	 após	 o	 politizado	 retorno	 dos	 Voluntários	 da	 Pátria,	 alguns	 reformistas,	 como	

Joaquim	 Nabuco,	 ainda	 guardavam	 esperança	 na	 união	 com	 os	 radicais.	 Dizia	 Nabuco,	 assim	

como	seu	pai,	que	a	divisão	entre	republicanos	e	liberais,	ou	radicais	e	reformistas,	era	um	tanto	

artificial,	 prejudicial	 à	 causa	 democrática	 e,	 sobretudo,	 do	 interesse	 dos	 conservadores.	

Monarquias,	 escreveu	 em	 A	 Reforma	 no	 dia	 19	 de	 junho	 de	 1873,	 poderiam	 ser	 várias,	 e	

repúblicas,	também:	venezianas,	cesaristas	e	militaristas2.	Outros,	como	Francisco	José	Furtado,	

não	 acreditaram	 um	 segundo	 na	 ligação	 com	 os	 radicais,	 e	 isso,	 aliás,	 antes	 do	 retorno	 dos	

veteranos.	Não	obstante	a	formação	do	Centro	Liberal,	em	1868,	Furtado	não	vislumbrava	força	

no	reformismo.	Previa	o	pior	na	silenciosa	intimidade	de	seu	diário	pessoal:	um	golpe	de	Estado.	

	
A	 revolução	 triunfante	 será	 a	 divisão	 do	 Império,	 e	 a	 anarquia	 será	 a	
consequência.	 Teremos	 grandes	 desgraças,	 mais	 cedo	 ou	 mais	 tarde,	 e	 a	
monarquia	sucumbirá.	[...].	As	ideias	republicanas,	que	eram	apenas	partilhadas	
por	mui	poucos	homens,	alguns	moços	entusiastas,	que	não	formaram	partido,	
vão	ganhando	terreno,	assim	como	o	ódio	ao	Imperador.3	

	

Entre	 crédulos	 e	 incrédulos,	 cabia	 ao	 Conde	 d’Eu,	 pelo	 menos	 assim	 o	 fez	 acreditar	

Joaquim	Manuel	de	Macedo,	o	papel	de	docilizar	os	radicais.	E	nisso	fracassou	inteiramente.	De	

alguma	forma,	o	próprio	Conde	sabia,	ainda	quando	em	campanha,	que	a	hercúlea	tarefa	estava	

mais	para	a	mitologia	do	que	para	a	realidade	política.	Em	abril	de	1869	–	portanto,	poucos	dias	

após	 ter	 deixado	 o	 Império	 em	 direção	 ao	 Paraguai	 –,	 o	 Conde	 d’Eu	 enviou	 carta	 à	 Princesa	

Isabel,	 na	 qual	 comentava,	 não	 sem	 alguma	 dose	 de	 exagero,	 a	 respeito	 de	 uma	 certa	

efervescência	política	no	Exército	que	se	devia,	principalmente,	a	Quintino	Bocaíuva4.	Era	aquela	

uma	efervescência	 radical,	 não	 restava	dúvida,	 promovida	por	quem	viria	 a	 ser	um	principais	

redatores	do	Manifesto	Republicano	de	dezembro	de	1870.	

Ao	chegar	à	Corte,	em	abril	de	1870,	e	passada	a	exaltada	comemoração	por	seu	regresso,	

o	Conde	compreendeu	que	os	radicais	haviam	tomado	rumo	próprio.	Bastava	ler	as	inflamadas	

páginas	da	Opinião	Liberal,	principal	órgão	dos	radicais.	O	 jornal	havia	sido	 fundado	em	21	de	

abril	de	1866	por	Francisco	Rangel	Pestana,	Henrique	Limpo	de	Abreu	e	José	Luiz	Monteiro	de	

Souza.	E	seu	principal	objetivo	era	combater	os	reformistas,	entre	eles,	o	Conde	d’Eu.		

Com	o	retorno	dos	veteranos	ao	Império,	a	distinção	entre	radicais	e	reformistas	tornou-

se	 menos	 artificial.	 Assim	 quiserem	 os	 radicais.	 Não	 era	 o	 mesmo	 ser	 emancipacionista	 ou	

abolicionista,	 nem	 tampouco	 advogado	 da	 descentralização	 ou	 da	 federação.	 E	 muito	 menos,	

																																																								
2	SALLES,	Ricardo.	Joaquim	Nabuco,	um	pensador	do	império.	Rio	de	Janeiro:	Topbooks,	2002,	p.	86-7.	
3	IHGB	–	DL	466.30.	Diário	pessoal	de	Francisco	José	Furtado.	
4	AHMI	–	XLII-3	(17-19).	Conde	d’Eu	para	Princesa	Isabel,	Legação	do	Brasil	em	Montevidéu,	6/04/1869.	



	 109	

monarquista	ou	republicano.	Entres	os	radicais,	não	se	discutia	a	reponsabilidade	dos	ministros,	

reclamava-se	 a	 extinção	 do	 Poder	 Moderador.	 No	 lugar	 de	 preconizar	 a	 reforma	 da	 Guarda	

Nacional,	aconselhava-se	sua	erradicação5.		

Certo	 é	 que,	 antes	 do	 regresso	dos	 combatentes,	 as	 agendas	 reformista	 e	 radical	 não	 se	

superpunham	 completamente.	 Mas,	 com	 a	 volta,	 as	 diferenças	 deixaram	 de	 ser	 matizes.	 De	

alguma	 forma,	 os	 radicais	 perceberam	 que	 os	 reformistas	 usariam	 tanto	 o	 retorno	 dos	

Voluntários	 da	 Pátria	 quanto	 a	 posição	 política	 do	 Conde	 d’Eu	 para	 formar	 frente	 única	 de	

oposição	a	Itaboraí.	Julgaram	que,	no	decurso	do	processo,	terminaram	perdendo	suas	vagas	em	

eventual	 queda	 do	 gabinete	 conservador.	 Não	 por	 acaso,	 aproveitaram	 o	 regresso	 para	 fazer	

valer	as	diferenças	entre	os	programas	políticos	e	para	maldizer	o	príncipe	consorte.	Haviam-se	

enganado	Afonso	Celso	de	Assis	Figueiredo,	Anfrísio	Fialho,	Joaquim	Manuel	de	Macedo,	Silveira	

Martins	e	Francisco	Otaviano:	A	Reforma	não	era	a	Opinião	Liberal.	

Dois	 dias	 antes	 do	 trânsito	 dos	 veteranos	 pelo	 arco	 triunfal	 do	 Arsenal	 da	 Marinha,	 e	

entrando	na	querela	do	regresso,	os	radicais	estamparam	na	primeira	página	da	Opinião	Liberal	

a	 existência	 de	 dois	 partidos	 no	 Brasil.	 Não	 falavam	 em	 partidos	 como	 instâncias	meramente	

político-eleitorais,	mas	 como	organizações	 capazes	de	 tornar	 real	o	que	existe	em	potencial6	–	

partidos	como	ferramenta	de	classe,	ora	para	consolidar	uma	situação	socioeconômica	dada,	ora	

para	derrubar	essa	situação	em	proveito	de	uma	nova.	Sentiam-se,	de	alguma	forma,	autorizados	

a	falar	em	nome	de	uma	classe	que	chamavam	de	oprimida.	

O	primeiro	seria	o	partido	imperialista,	aquele	que	dominava,	que	estava	satisfeito	com	a	

escravidão,	que	conservava	preconceitos	coloniais	e	privilégios	dos	senhores	e	dos	patrões.	Que	

julgava	possível	um	Brasil	sem	indústria.	Que	se	vestia	de	fraque	e	de	botina	com	bico	fino.	E	que	

se	alimentava	de	produtos	importados.	Reformistas	e	conservadores	seriam	tão	simplesmente	a	

voz	eleitoral	desse	partido.	O	segundo	seria	o	dos	oprimidos.	Voz	da	esmagadora	maioria,	que	

vivia	sem	ou	de	pequenos	salários,	que	morava	onde	podia,	que	trabalhava,	manualmente,	onde	

surgisse	 emprego,	 que	 vestia	 camisa	 de	 chita	 e	 calça	 de	 brim,	 algumas	 vezes,	 sem	 sapatos.	

Desorganizados,	 propunha	 a	 Opinião	Liberal,	 teriam	 lugar	 na	 política	 unicamente	 mediante	 a	

ação	dos	radicais,	que	eram	os	que	enxergavam	mudança	somente	na	queda	da	monarquia7.		

O	 caso	 é	 que	 os	 radicais	 viam	 nesses	 oprimidos,	 também,	 os	 veteranos	 da	 Guerra	 do	

Paraguai.	 Oprimidos	 pela	 guerra,	 voltariam	 à	 casa	 oprimidos	 por	 uma	 sociedade	 desigual.	 O	

momento	 não	 poderia	 ser	 mais	 adequado	 para	 ressaltar	 a	 visão	 política	 dos	 radicais,	

diferenciando-a	cada	vez	mais	daquela	dos	reformistas.	Mas	não	só.	A	oportunidade	era	boa	para	

ganhar	o	apoio	das	Forças	Armadas,	que,	pensava-se,	poderiam	ser	o	espelho	armado	das	alas	
																																																								
5	CARVALHO,	 José	 Murilo.	 Radicalismo	e	republicanismo.	 In:	 _____________	 e	 NEVES,	 Lúcia	 Bastos	 Pereira	 das	 (orgs.).	
Repensando	o	Brasil	do	Oitocentos.	Cidadania,	política	e	liberdade.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2009,	p.	33	
6	GRAMSCI,	Antonio.	Os	intelectuais	e	a	organização	da	cultura.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	1982;	e	PIOTTE,	
Jean-Marie.	La	pensée	politique	de	Gramsci.	Québec:	Lux	Éditeur,	2010.	
7	BN	–	Opinião	Liberal,	21/02/1870.	
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radicais,	 já	marcadamente	 republicanas.	 Ou,	 no	 pior	 dos	 casos,	 a	 hora	 era	 oportuna	 para	 não	

deixar	 que	 as	 Forças	 Armadas	 assumissem	 coloração	 reformista.	 Em	 longo,	 porém	 revelador,	

editorial	do	dia	28	de	fevereiro	de	1870,	arguia	a	Opinião	Liberal:	

	

Depois	 de	 cinco	 anos	 de	 sofrimento	 acerbos,	 volvem	 ao	 seio	 da	 pátria	 as	
preciosas	 relíquias	 das	 legiões	 brasileiras.	 Volvem	 com	 o	 peito	 transpassado	
pelo	 aguilhão	 da	 eterna	 saudade	 dos	 bravos	 companheiros,	 cujos	 ossadas	
alvejam	 os	 esteiros	 paraguaios;	 volvem	 com	 o	 coração	 cheio	 de	 presságios	
funestos,	que	 lhes	 suscita	 a	 fisionomia	angustiada	desta	nova	Roma.	Esperam	
eles	 por	 ventura	 repousar	 sobre	 os	 louros	 conquistados	 ao	 chefe	 bárbaro?	
Retalhado	 pelo	 intriga	 latente	 dos	 eunucos	 do	 poder,	 este	 baixo	 Império	 não	
lhes	 pode	 senão	 oferecer	 desolação	 e	 penúria,	 que	 é	 a	 partilha	 do	 povo	 no	
governo	 dos	 césares.	 E	 essa	 intriga	 latente	 dos	 eunucos	 prende-se	 à	
conspiração	 que	 lá	 se	 trama	 nos	 campos	 da	 caçada	 militar	 de	 Caraguataí.	
Aclamado	 imperator	[grifado	no	original],	depois	de	Peribebuí,	pela	 turba	dos	
cortesãos	da	campanha,	o	novo	César,	que	tem	pressa	de	construir	as	bases	de	
seu	futuro	reinado,	conta	apoiar-se	nas	briosas	legiões	brasileiras,	pretendendo	
rebaixar	 estes	 bravos	 ao	 papel	 de	 instrumentos	 de	 seu	 futuro	 domínio.	 O	
suspeitoso	 Tibério,	 porém,	 corre	 ao	 encontro	 das	 falanges	 vitoriosas,	
prescreve-lhes	um	itinerário	longo	e	cerimonioso,	obriga-as	a	forçadas	estações	
que	 lhes	 reprimem	 o	 ardor	 marcial,	 como	 o	 cansaço	 do	 corpo,	 que	 abate	 a	
altivez	 do	 espírito.	 [...].	 Os	 infectos	 acampamentos	 do	 curtume,	 as	 imundas	
planícies	 de	 São	 Cristóvão	 serão	 para	 ele	 [o	 Conde	 d’Eu]	 os	 campos	 de	
Hebdomem,	 onde	 os	 eunucos	 da	 Corte	 decadente	 irão	 semear	 a	
contraconspiração.	Mas	 enquanto	 os	 dois	 césares	 e	 seu	 eunucos	 se	 disputam	
amigavelmente	[grifado	no	original]	a	influência	militar;	enquanto	as	ambições	
divinas	[grifado	 no	 original]	 ousam	 converter	 o	 heroísmo	 em	 instrumento	 de	
seus	vis	interesses;	enquanto,	finalmente,	os	cortesãos	do	senhor	Dom	Pedro	e	
os	 do	 senhor	 Gastão	 disputam	 a	 posse	 deste	 país	 através	 das	 sombras	 do	
reposteiro,	 supondo	 envolver	 os	 filhos	 queridos	 da	 pátria	 neste	 oceano	 de	
tétricas	 intrigas,	o	que	se	tem	passado	no	coração	destes	bravos	ao	pisarem	o	
solo	 devastado	 de	 sua	 pátria	 querida?	 Vítimas	 de	 injúrias	 e	 de	 sofrimentos;	
preteridos	no	seus	mais	sagrados	e	incontestáveis	direitos;	vilipendiados	pelas	
mais	 falazes	 promessas;	 sem	 soldo	 e	 sem	 recompensa,	 esses	 corações	
patrióticos	divisam	na	 fisionomia	 entristecida	do	povo	brasileiro	 o	 reflexo	da	
opressão	que	lhes	vai	na	alma.	Filhos	do	povo,	deparam	com	os	traços	da	mais	
funda	pobreza	na	face	angustiada	do	povo:	denodados	libertadores	da	pátria	no	
estrangeiro,	 contemplam-na	manietada	 e	 agonizante	no	 interior!	 [...].	Não	 vos	
espera	 o	 repouso,	 mas	 as	 atribulações	 do	 espírito!	 As	 primeiras	 efusões	 do	
entusiasmo	 e	 do	 delírio,	 que	 inspira	 o	 aspecto	 venerando	 das	 falanges	
vitoriosas,	 cessarão	 brevemente,	 para	 vos	 deixar	 cair	 na	 triste	 contemplação	
dos	 mais	 fundos	 desgostos!	 Em	 face	 do	 declínio	 das	 liberdades	 pátrias,	
envolvidos	pelas	privações	que	virão	encontrar	no	lar	doméstico,	esses	valentes	
filhos	da	democracia	saberão	reagir	contra	as	ambições	e	intrigas	do	palácio	e	
salvar	 a	 causa	 do	 futuro.	 Os	 zangões	 coroados	 serão	 severamente	 castigados	
pelo	 soberano	desprezo	dos	 dignos	 filhos	 do	Brasil,	 e	 os	 eunucos	 do	 rei	 e	 do	
pretendente	serão	esmagados	pela	planta	vitoriosa	dos	bravos	 filhos	do	povo.	
Voluntários	 da	 Pátria!	 A	 vossa	 missão	 de	 soldado	 cessou,	 para	 recomeçar	 a	
tarefa	 de	 cidadão!	 Apóstolos	 da	 liberdade!	 Desfraldai	 o	 estandarte	 da	
democracia,	e	combatamos	todos	pela	felicidade	e	grandeza	da	pátria!8	

	

Certamente	 havia	 algo	 de	 exagero	 na	 linguagem	 barroca	 da	 Opinião	 Liberal.	 Ainda	 no	

gabinete	 de	 Itaboraí,	 que	 durou	 até	 setembro	 de	 1870,	 as	 promessas	 foram	 motivo	 de	

																																																								
8	BN	–	Opinião	Liberal,	28/02/1870.	
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preocupação.	Mas	também	havia	algo	de	premonição:	afinal,	a	República	se	fez.		O	caso	é	que	os	

radicais	 se	 queriam	 autônomos	 em	 relação	 à	 disputa	 partidária	 pelos	 veteranos.	 Alheios,	

portanto,	 às	 tétricas	 intrigas	 dos	 cortesãos	 –	 que	 não	 eram	 senão	 os	 reformistas	 e	 os	

conservadores	 –,	 mas	 não	 à	 sociedade.	 Diziam-se	 a	 voz	 dos	 que	 não	 tinham	 voz	 em	 São	

Cristóvão,	incluindo,	não	por	acaso,	os	militares.		

O	editorial	deixava	claro	que	os	veteranos,	especialmente	os	Voluntários	da	Pátria,	eram	

aqueles	 em	 nome	 de	 quem	 os	 radicais	 falavam:	o	povo	brasileiro,	os	filhos	do	povo,	os	filhos	da	

democracia.	As	expressões	não	eram	recurso	estilístico.	Eram	recurso	político,	isto	é,	maneira	de	

não	 cindir	 o	 bloco	 dos	 oprimidos.	Ou	 antes,	 de	 dar	 suporte	 a	 esses	 que	 diziam	oprimidos.	De	

alguma	forma,	o	editorial	equiparava	a	condição	de	Voluntários	da	Pátria	–	ou	simplesmente	a	

das	 Forças	 Armadas	 –	 com	 aquela	 do	 povo	 brasileiro:	 eram	 os	 de	 fisionomia	 entristecida,	 as	

vítimas	de	injúrias	e	de	sofrimentos,	os	preteridos	em	seus	mais	sagrados	e	incontestáveis	direitos.		

Forçar	o	traço	das	semelhanças	entre	os	oprimidos	e	os	veteranos	era	maneira	de	evitar	

que	 as	 Forças	 Armadas	 fossem	 cooptadas	 pelos	 reformistas.	 Era	 fundamental	 então	 deixar	

indefinições	 sobre	 a	 identidade	 desses	 oprimidos.	 De	modo	 contrário,	 seria	mais	 fácil	 não	 se	

sentir	 parte.	 Era	melhor	 o	 eles,	 cortesãos,	 contra	nós,	 o	 povo.	Os	 radicais	 alertavam	a	 caserna	

sobre	 a	 caçada	 pelos	 militares	 que	 estava	 em	 marcha	 por	 obra	 do	 principal	 reformista:	 o	

aclamado	imperator,	o	novo	césar,	o	Tibério9.		

Falavam	do	Conde	d’Eu.	 Esse	que	abateria	a	altivez	de	espírito	do	veterano,	 sua	 força	de	

ação	 autônoma.	 Esse	 que	 regeria	 a	 contraconspiração,	 ou	 a	 contrarrevolução,	 à	 revolução	que	

queriam	os	radicais.	A	revolução	era	a	república,	 trocando	em	miúdos.	Terminaram	o	editorial	

conclamando	 pela	 ação	 conjunta:	 os	 radicais	 e	 as	 Forças	 Armadas	 saberiam	 reagir	 contra	 as	

ambições	e	intrigas	do	palácio,	e	salvar	a	causa	do	futuro.	Cabia	agora	desfraldar	o	estandarte	da	

democracia	e	combater,	todos,	pela	felicidade	e	grandeza	da	pátria,	e,	 poderiam	 ter	 continuado,	

por	uma	república	civil,	embora	feita	com	os	militares.	

Naquela	altura,	parecia	claro	que	havia,	pelos	menos	no	entender	dos	radicais,	três	forças	

políticas	no	Império	do	Brasil:	os	conservadores,	os	liberais	(em	referência	aos	reformistas)	e	os	

republicanos	(que	eram	os	radicais).	Seguiram-se	semanas	de	editoriais	da	Opinião	Liberal	que	

fustigavam	os	 liberais	 e	 os	 conservadores.	 Dois	 alvos	 constantes	 eram	o	Duque	 de	 Caxias	 e	 o	

Conde	 d’Eu.	 Na	 luta	 entre	 duquistas	 e	 condistas,	 dizia-se	 na	Opinião	Liberal,	o	melhor	 era	 ser	

contra	os	dois,	porque,	ao	fim	e	ao	cabo,	eram	os	mesmos10.		

Malgrado	o	verbo	 inflamado,	os	republicanos	não	pareciam	estar	ganhando	a	batalha	do	

retorno.	Longe	disso.	Transitou	nas	mesas	de	deputados,	senadores	e	conselheiros	de	Estado	o	

número	de	fevereiro	de	1870	da	Revue	des	Deux	Mondes,	no	qual	se	trazia	a	público	o	que	já	era	
																																																								
9	Tibério	Nero	César	 (42	a.	C.	–	37	d.	C)	 foi	 Imperador	romano	de	18	de	setembro	de	14	até	sua	morte,	em	37.	Foi	
durante	seu	reinado	que,	na	província	romana	da	Palestina,	Jesus	de	Nazaré	foi	crucificado.		
10	BN	–	Opinião	Liberal,	30/04/1870.	
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sabido	 entre	 muitos	 liberais:	 o	 Conde	 d’Eu	 era	 emancipacionista11.	 Os	 radicais	 mostraram-se	

surpresos	com	a	notícia,	temendo	perder	espaço	na	caserna.	Sabiam	da	vertente	abolicionista	de	

algumas	lideranças	do	Exército.	O	emancipacionismo	do	Conde,	nesse	sentido,	seria	contrapeso	

à	influência	dos	radicais	nas	Forças	Armadas,	especialmente,	no	Exército.	De	forma	desajeitada,	

provavelmente	por	não	encontrar	melhor	argumento,	tentaram	minimizar	o	emancipacionismo	

do	Conde	d’Eu,	sustentando	que	nada	fazia	para	acelerar	a	marcha	da	alforria	no	Brasil.		

Maio,	junho	e	julho	foram	meses	difíceis	para	os	republicanos.	Para	eles,	o	inverno	parecia	

ter-se	adiantado.	Ao	retornar	do	Paraguai	em	29	de	abril	de	1870,	o	Conde	d’Eu	foi	ovacionado	

por	uma	multidão	que	enchia	a	rua	Direita	até	o	Paço	Imperial.	Ao	pisar	em	terra	firme,	o	Conde	

encontrou-se	com	o	Imperador,	com	a	Imperatriz	e,	naturalmente,	com	a	Princesa	Isabel.	Para	os	

radicais,	 que	 com	 olhar	 crítico	 foram	 ao	 Paço,	 o	 Conde	 não	 estava	 matando	 as	 saudades	 da	

esposa	e	dos	sogros.	Estava	fazendo	política.	O	pior,	no	entanto,	estava	por	vir.		

No	dia	1o	de	maio,	a	população	da	Corte	foi	em	grande	número	assistir	ao	te-déum	que	se	

cantou	no	Outeiro	da	Glória.	Entusiasmada,	a	multidão	rompeu	pelas	alas	da	guarda	imperial	e	

cercou	o	Outeiro	por	 todos	os	 lados.	Regia	a	orquestra	ninguém	outro	que	o	mulato	Henrique	

Alves	 de	 Mesquita12.	 Quando	 começaram	 a	 ressoar	 os	 violinos,	 a	 multidão	 avançou	 sobre	 as	

áreas	de	plantio,	na	Praça	da	Glória,	e	deu	vivas	ao	Conde	d’Eu.	À	noite,	o	clima	 festivo	não	se	

acalmou.	 Iluminou-se	 o	 bairro	 da	 Glória	 à	 luz	 elétrica	 e	 bandas	 carnavalescas,	 entre	 elas	 a	

Sociedade	dos	Tenentes	do	Diabo,	percorram	as	ruas,	algumas	entoando	o	hino	Conde	d’Eu,	da	

lavra	de	Artur	Napoleão,	compositor	e	professor	de	Chiquinha	Gonzaga,	e	com	letra	de	Franklin	

Dória,	 deputado	 liberal	 e	 futuro	ministro	da	Guerra13.	Nas	 semanas	 seguintes	 –	maio	 adentro,	

portanto	–,	a	agitação	não	cessou,	e	Charles	Greenough,	presidente	da	Companhia	Ferro-Carril	

do	 Jardim	Botânico,	 desabafou	 junto	 à	 diretoria	 nova-iorquina	 da	 empresa:	 “desde	29	de	abril,	

temos	 tido	 semanas	 exaustivas.	Para	nós	 e	para	os	animais.	 Felizmente,	 o	 serviço	 vai	 voltando	à	

normalidade.	 Trafegamos,	 quase	 que	 ininterruptamente,	 com	 todos	 os	 nossos	 32	 carros.	 Oxalá	

tivéssemos	tido	50	ou	60	para	servir	ao	público	naqueles	dias”14.		

	

																																																								
11	BN	–	Opinião	Liberal,	23/04/1870.	
12	Henrique	Alves	de	Mesquita	(1830-1906)	consagrou-se	pela	 invenção	do	estilo	tango	brasileiro.	Nasceu	no	Rio	de	
Janeiro,	filho	de	pais	não	casados.	Era	o	que	se	denominava,	à	época,	um	homem	livre	pobre.	Seus	dois	irmãos	foram	
presos	por	capoeiragem.	Henrique,	no	entanto,	prosperou.	Foi	agraciado	com	a	medalha	de	ouro	pelo	Conservatório	
de	 Música,	 o	 que	 lhe	 rendeu	 uma	 pensão	 anual	 para	 estudar	 no	 Conservatório	 de	 Paris.	 Tornou-se	 o	 primeiro	
brasileiro	a	ser	oficialmente	enviado	ao	exterior,	para	aprimorar	seus	estudos	musicais.	O	retorno	à	Corte,	porém,	foi	
mais	difícil	do	que	poderia	supor	sua	estadia	na	França.	Para	uma	biografia	sobre	Henrique	Alves	de	Mesquita,	ver:	
AUGUSTO,	 Antônio	 José.	 Henrique	 Alves	 de	Mesquita:	 da	 pérola	mais	 luminosa	 à	 poeira	 do	 esquecimento.	 Rio	 de	
Janeiro:	Folha	Seca,	2014.	
13	Ver:	DUNLOP,	Charles	L.	Apontamentos	para	a	história	dos	Bondes	no	Rio	de	Janeiro.	Vol.	II.	Rio	de	Janeiro:	Editora	
Laemmert,	1953,	pp.	33-7.	
14	Idem.		
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Figura	11:	Ângelo	Agostini	sobre	o	retorno	do	Conde	d’Eu	ao	Império	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
Fonte:	 BN	 –	 A	Vida	 Fluminense,	 30/04/1870.	 Legendas:	 “Consta	 que	 um	dos	maiores	 poetas	 recitará	 uma	 pequena	
poesia	logo	que	o	vapor	que	conduz	Sua	Alteza	passar	em	frente	ao	ponto	escolhido	pelo	poeta,	o	que	dará	causa	a	uma	
demora	de	mais	de	doze	hora	pelo	menos!	

	

Foram	 dias	 demais	 de	 comemoração,	 pensaram	 os	 republicanos.	 O	 reconforto	 era	 não	

acreditar	 na	 coesão	 daquela	massa:	 uma	multidão,	mas	 de	 interesses	 específicos	 e	 pequenos,	

pulverizados.	 Haveria	 quem	 foi	 ao	 encontro	 do	 Conde	 para	 ver	 Mesquita	 tocar,	 na	 verdade.	

Também	aquele	que	foi	à	Glória	para	voltar	a	ver	o	rosto	da	amante,	sem	a	escuridão	da	meia-

noite.	 E	 outro	 que	 somente	 queria	 saber	 da	 farra.	 Impossível	 dizer	 se	 a	massa	 que	 alegrou	 a	

Corte	naqueles	dias	 fazia-o	por	admiração	ao	Conde,	por	amor	à	monarquia	ou,	simplesmente,	

por	êxtase	pelo	fim	da	guerra.	

Ocorre	que	 tão	 logo	se	acalmou	a	cidade,	correu	a	notícia	de	uma	possível	nomeação	do	

príncipe	 consorte	 para	 o	 Conselho	 de	 Estado.	 São	 Cristóvão	 estava	 empenhado	 na	 questão.	 E	

contra	isso,	poucas	eram	as	chances	dos	republicanos:	não	seriam	os	liberais	que	se	oporiam	à	

decisão	que,	em	última	instância,	cabia	ao	Imperador	–	e	tampouco	os	conservadores,	apesar	das	

desconfianças	em	relação	ao	Conde	d’Eu.	Neste	caso,	 tentativas	para	abafar	o	Conde	poderiam	

pôr	em	risco	o	próprio	gabinete.		
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Jactando-se	da	previsível	vitória	liberal,	Zacarias	de	Goés	e	Vasconcellos	encerrou	a	sessão	

de	7	de	 julho	de	1870,	no	Senado,	 com	enorme	provocação	aos	conservadores.	Não	escapou	a	

nenhum	dos	senadores,	naquela	manhã,	que	Zacarias	se	vingava	de	Caxias.	“Qual	foi	o	general	a	

quem	 tamanha	 glória	 deve	 o	 Brasil?”,	ponderou	 com	 discreto	 mas	 inevitável	 sorriso	 entre	 os	

lábios.	 Abriu	 então	 o	 número	 de	 fevereiro	 de	 1870	 da	 Revue	 des	 Deux	Mondes	 e	 comentou,	

limpando	um	pigarro	imaginário,	que,	segundo	os	redatores,	fora	o	Conde	d’Eu	quem	vencera	a	

Guerra	do	Paraguai.	E	ainda,	que	Caxias	tinha	deixado	o	conflito	sem	autorização	do	governo	–	

quase	 uma	 deserção,	 queria	 dizer	 –	 e	 que,	 devido	 a	 sua	 popularidade	 nas	 Forças	 Armadas,	 o	

príncipe	consorte	era	um	bom	nome	para	o	Conselho	de	Estado15.		

O	 que	 Caxias	 poderia	 dizer,	 ele	 que	 estava	 presente	 naquela	 sessão	 do	 Senado?	 Pouco.	

Sucinto,	o	Duque	de	Caxias	arguiu	que	se	retirou	do	combate,	porque	estava	doente.	E	que	tinha	

autorização	 do	 governo.	 Recordou	 os	 êxitos	 nas	 batalhas	 da	Dezembrada	e	 não	 disse	 palavra	

sobre	 a	popularidade	do	príncipe,	nem	sobre	 a	 indicação	para	o	Conselho	de	Estado.	 Zacarias	

voltou	 a	 provocar	 os	 conservadores,	 recordando	 as	 barreiras	 impostas	 ao	 príncipe	 para	 ir	 ao	

Paraguai.	Caxias	guardou	silêncio,	e	a	sessão	terminou-se	sob	aplausos	dos	liberais.	

Um	dia	depois,	em	8	de	julho	de	1870,	o	Conde	d’Eu	foi	nomeado	conselheiro	de	Estado.	

Não	 era	 uma	 sinecura.	 O	 Conselho	 de	 Estado	 era	 ouvido	 pelo	 Imperador,	 no	 que	 concernia	 à	

política	externa,	em	casos	de	declaração	de	guerra,	de	ajustes	de	paz,	de	negociações	com	nações	

estrangeiras;	e,	quanto	à	política	interna,	quando	o	Poder	Moderador	era	exercido	ou	quando	se	

formulavam	e	se	aplicavam	abrangentes	medidas	de	administração	pública.	Havia	ainda	sessões	

especiais	 para	 assuntos	 de	 Justiça	 e	 de	 Negócios	 Estrangeiros,	 de	 Império,	 de	 Fazenda	 e	 de	

Marinha	e	Guerra.	

Os	 republicanos	 tentaram	 incendiar	 o	 acontecimento,	 mas	 não	 tiveram	 grande	

repercussão.	 Disseram	 que	 o	 Conselho	 de	 Estado	 era	 chave	 para	 influir	 sobre	 os	 rumos	 do	

Império,	que	o	Conde	terminaria	dominando-o	e,	que,	portanto,	o	Brasil	seria	governado	por	um	

marechal:	

	

O	senhor	Orléans	 foi	 fiel	aos	caminhos	de	César.	Apoderou-se	do	Exército	[...].	
Quem	 lhe	 oporá?	 Os	 conservadores?	 Estes	 estão	 bem	 com	 o	 que	 cedem	 e	
estarão	 melhor	 com	 o	 que	 vier.	 Os	 liberais?	 Aclamaram-no	 marechal	 do	
Exército	 e	 conselheiro	 de	 Estado	 e,	 ainda	 mais,	 chefe	 do	 partido!	 E,	 quem	 o	
pensara!,	 há	mesmo	 republicanos	 que	 esperam	 fazer	 do	 bisneto	 de	Egalité	o	
presidente	da	República	brasileira,	 posição	que,	 dizem	eles,	 Sua	Alteza	 aspira	
ardentemente!	Pois	bem:	que	passe	mais	esta,	unânime	aclamação	dos	povos.	
Mas	que	aqueles	que	hoje	bradam	contra	o	governo	paisano	e	pessoal	de	Dom	
Pedro	 II	 jamais	 se	 lembrem	 de	 debelar	 o	 governo	militar	 e	 pessoalíssimo	 do	
senhor	Gastão	que	eles	mesmos	criaram!16	

	
																																																								
15 	Anais	 do	 Senado	 Federal,	 7	 de	 julho	 de	 1870.	 Brasília:	 Senado	 Federal.	 Disponível	 em:	
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais>.	Acesso	em:	7	de	setembro	de	2015.	
16	BN	–	Opinião	Liberal,	9/07/1870.	
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As	 considerações	 eram	 exageradas.	 Liberais	 e	 conservadores	 sabiam-no.	 E,	 quiçá,	

republicanos	também.	A	estratégia	dos	conservadores	foi	bem	outra.	Com	o	regresso	do	Conde	

d’Eu	 à	 Corte,	 evitaram	 criticá-lo.	 Pelo	 contrário,	 adotaram	 posição	 de	 enaltecimento	 à	 ação	

militar	 do	 príncipe,	 sem	 que	 isso	 significasse	 demérito	 a	 outros	 generais,	 especialmente,	 os	

conservadores.	E,	no	ensejo,	não	pouparam	elogios	às	Forças	Armadas17.		

O	Dezesseis	de	Julho,	órgão	conservador,	cujo	nome	fazia	referência	à	data	de	constituição	

do	gabinete	de	Itaboraí,	foi	implacável	em	suas	tentativas	de	congelar	a	ação	dos	republicanos.	

Embora	 os	 conservadores	 não	 vislumbrassem	 grande	 perigo	 na	 ação	 dos	 oficiais	 liberais	 do	

Exército,	que	seriam	tolhidos	por	seus	homólogos	conservadores,	não	deixariam	que	 liberais	e	

republicanos	 civis	 contagiassem,	 sobretudo,	 os	 batalhões	 de	 Voluntários	 da	 Pátria.	 Afora	 a	

concessão	das	promessas	de	 campanha,	o	que	era	 fundamental	para	evitar	 tanto	a	politização	

dos	Voluntários	que	permanecessem	na	caserna	quanto	a	dos	que	não,	era	necessário	entrar	na	

batalha	 das	 influências.	 Ou	 desmistificar	 os	 resultados	 eventuais	 do	 que	 os	 republicanos	

chamavam	de	revolução:	

	

Revolucionar	 não	 é	 ganhar,	 não	 é	 servir:	 é	 desmoralizar-se,	 é	 perder-se.	 A	
revolução	 é	 o	 pior	 de	 todos	 os	 jogos:	 os	 povos	 revolucionários	 são	 os	 mais	
infelizes	e	hediondos	de	todos	os	jogadores;	na	revolução,	ninguém	ganha	[...].	
Ela	é	a	origem	de	todos	os	excessos,	e	só	produz	anarquia,	esse	despotismo	de	
mil	cabeças,	pior	que	o	López.	 [...].	Todas	as	revoluções	que	não	são	de	 ideias,	
todas	as	revoluções	que	não	saem	da	urna	e	que	não	se	fazem	no	Parlamento,	
são	criminosos,	são	infames.	[...].18	

	

Trazia	 o	 Dezesseis	 de	 Julho	 dois	 exemplos	 a	 serem	 seguidos,	 e	 outros	 dois	

contraexemplos.	Os	modelos	eram	a	Alemanha	e	a	Itália.	Os	conservadores	bateram	palmas	para	

Bismarck	 e	 para	 Cavour,	 enxergando	 neles	 as	 forças	 contrarrevolucionárias	 que	 não	 somente	

fizeram,	respectivamente,	a	unificação	da	Alemanha	e	da	Itália,	mas	que	também	asseguraram	a	

paz	social	em	seus	Estados.	Haviam	feito	revoluções	passivas:	antes,	portanto,	que	militares	ou	

republicanos	 fizessem	revoluções	ativas.	O	que	havia	de	ser	evitado	era	o	caso	da	França	e	da	

Espanha.	 Napoleão	 III	 perdia	 terreno	 para	 os	 republicanos,	 fossem	 civis	 ou	 militares.	 E	 uma	

guerra	contra	Bismarck,	caso	ocorresse,	terminaria	por	desmantelar	o	Segundo	Império	francês.	

Nisso,	 os	 conservadores	 não	 se	 equivocaram.	 Na	 Espanha,	 a	 situação	 era	 ainda	 mais	

desesperadora.	 Em	meados	 da	 década	 de	 1860,	 progressistas	 e	 democratas	 haviam-se	 unido	

contra	Isabel	II.	Em	1865,	e	fazendo	coro	com	as	vozes	descontentes,	ocorreram	sublevação	nos	

quartéis	militares,	 em	muito	devido	às	perdas	na	Guerra	Hispano-Sul-americana	 (1865-1866),	

que	opôs	a	Bolívia,	o	Chile,	o	Equador	e	o	Peru	à	Espanha.	Em	1868,	proclamou-se	a	Revolución	

Gloriosa,	e	ruiu	o	reinado	de	Isabel	II.		

																																																								
17	BN	–	Dezesseis	de	Julho,	23/02/1870.	
18	BN	–	Dezesseis	de	Julho,	3/03/1870.	
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Figura	12:	Ângelo	Agostini	sobre	o	retorno	dos	veteranos	ao	Império	(II)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:	BN	–	A	Vida	Fluminense,	 12/03/1870.	 Legendas:	 (acima)	 “Tomem	lá	o	seu	dinheiro,	e	vão-se	embora.	(Aparte)	
Com	esta	gente	não	quero	brincadeiras”;	(embaixo)	“Quase	mortos	de	cansaço!	Mas	também	é	preciso	considerar	que	em	
poucos	dias	receberam-se,	festejaram-se,	despacharam-se	e	pagaram-se	1.500	homens!!!”.	
	

Não	que	a	república	no	Brasil	 fosse	uma	real	possibilidade,	pelo	menos	no	entender	dos	

conservadores,	 mas	 era	 primordial	 não	 deixar	 que	 a	 ideia	 revolucionária	 alcançasse	 os	

Voluntários.	 E,	 por	 extensão,	 os	 brasileiros	 como	 um	 todo.	 “Em	 vez	 de	 defender	 a	 pátria”,	

comentou	o	Visconde	de	Itaboraí	ao	conselheiro	José	Carlos	de	Almeida	Arêas,	referindo-se	aos	

republicanos	franceses	quando	da	Guerra	Franco-Prussiana	(1870-1871),	“cantam	a	marselhesa;	

dão	vivas	à	República	e	derrubam	estátuas”19.	Era	o	cenário	a	se	evitar.	Assim	que	retornaram	os	

																																																								
19	IHGB	–	Lata	157,	pasta	8.	Visconde	de	Itaboraí	para	José	Carlos	de	Almeida	Arêas,	Rio	de	Janeiro,	6/10/1870.	
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veteranos,	 o	Dezesseis	de	Julho	entabulou	uma	 cruzada	para	desfazer	 a	 ação	dos	 liberais	 e	dos	

republicanos.	 Sabiam	 dos	 editoriais,	 panfletos	 e	 folhetos	 de	 cunho	 reformista	 ou	 radical	 que	

foram	distribuídos	aos	Voluntários	da	Pátria20.	Os	rebateram	todos:	“o	Exército	brasileiro	não	é	o	

inimigo	do	povo,	nem	do	trono,	nem	da	justiça”,	afirmava	o	Dezesseis	de	Julho,	“a	sua	bravura	é	tão	

grande	quanto	sua	dedicação	pelos	altos	poderes	do	Estado”21.		

Não	era	a	revolução	o	que	os	veteranos	deveriam	buscar,	mas	a	“moral”	e	o	“senso	comum”:	

“os	bravos	Voluntários	da	Pátria	 sabem	que	a	disciplina,	no	Exército,	 e	o	 trabalho,	na	 sociedade,	

são	a	salvação	do	Exército	e	a	salvação	do	sociedade”22.	A	 liberdade	dos	conservadores	alcançar-

se-ia	pela	instrução,	pela	ordem	e	pela	moralidade:	“a	civilização	se	ganha	pela	paz,	pelo	trabalho	

e	pela	paciência”23.	Em	outras	palavras,	 não	 era	 o	motim	ou	 a	 sublevação	o	 lugar	do	 veterano,	

mas	a	disciplina	militar	ou	a	retidão	civil.	O	regresso	era	para	o	trabalho	e	para	a	família.	Cada	

um	 em	 seu	 espaço	 na	 cadeia	 administrativa	 ou	 produtiva,	 e	 cada	 qual	 em	 seus	 lugares	 de	

reprodução	social.	A	ascensão	social	viria,	poderiam	ter	concluído	os	conservadores	do	Dezesseis	

de	Julho,	bastava	ter	paciência:	era	essa	a	“moral”,	e	era	esse	o	“senso	comum”.		

O	 embate	 entre	 conservadores,	 liberais	 e	 republicanos,	 como	 era	 de	 esperar,	 não	 se	

restringiu	 à	 Corte.	 As	 tensões	 políticas	 pelo	 regresso	 dos	 veteranos	 reproduziram-se	 nas	

províncias24.	 Após	 demorado	 desfile	 pela	 rua	 do	 Taboão,	 na	 cidade	 de	 Salvador,	 os	 veteranos	

detiveram-se	em	frente	à	Igreja	de	Nossa	Senhora	do	Rosário	dos	Pretos	e,	após	longos	discursos	

que	contaram	com	presença	liberal	e	republicana,	marcharam	pela	rua	do	Carmo.	Deram	voltas,	

portanto,	pela	região	do	Pelourinho	até	chegarem	à	atual	Praça	do	Riachuelo,	na	Cidade	Baixa.	O	

ministro	 da	 Guerra,	Muritiba,	 que	 havia	 visto	 liberais	 e	 republicanos	 se	 inflamarem	 na	 Corte,	

ordenou	antes	mesmo	do	12	de	março	de	1870,	quando	chegou	o	40o	Batalhão	de	Voluntários	da	

Pátria	a	Salvador,	que	a	recepção	fosse	curta,	que	as	baixas	fossem	expedidas	com	celeridade	e	

que	fosse	proporcionado	transporte	para	o	interior	da	província,	“evitando	a	aglomeração	dessa	

massa	de	soldados	desocupados	na	capital”25.	E	prosseguia:	

	

As	 armas	 com	 que	 marcha	 o	 batalhão	 devem	 ser	 recolhidos	 no	 Arsenal	 de	
Guerra	 dessa	 província,	 mandando	 Vossa	 Excelência	 dissolver	 o	 mesmo	
batalhão	e	expedir	os	necessários	títulos	de	baixa	às	praças	no	menor	espaço	de	
tempo	em	detrimento	dos	males	que	podem	causar	à	sociedade	esses	soldados	
armados	e	endurecidos	pela	campanha.26	

	

																																																								
20	BN	–	Dezesseis	de	Julho,	3/03/1870.	
21	BN	–	Dezesseis	de	Julho,	26/02/1870	e	3/03/1870.	
22	BN	–	Dezesseis	de	Julho,	3/03/1870.	
23	Ibid.	
24	Para	 uma	 detalhada	 descrição	 sobre	 o	 retorno	 dos	 veteranos	 às	 províncias,	 ver:	 SANTOS	 RODRIGUES,	 Marcelo.	
Guerra	do	Paraguai:	os	caminhos	da	memória	entre	comemoração	e	esquecimento.	Tese	de	doutorado,	Universidade	de	
São	Paulo,	2009.	
25	APEB	–	 Seção	Colonial	 e	Provincial.	Ministério	da	Guerra,	Maço	832.	Muritiba	para	 o	presidente	da	província	da	
Bahia,	Barão	de	São	Lourenço,	25/02/1870.	
26	Idem.	
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No	 fundo,	o	problema	era	menos	os	soldados	do	que	a	 influência	exercida	por	 liberais	e	

republicanos	 sobre	 eles.	 Dois	 dias	 após	 a	 entrada	 dos	 baianos	 em	 Salvador,	 a	 presidência	 da	

província	enviou	despacho	a	Muritiba,	alegando	que	a	única	forma	de	evitar	o	contágio	de	ideias	

desordeiras	 era	 o	 rápido	 pagamento	 dos	 soldos	 atrasados27.	 Temia-se	 o	 pior	 em	 Salvador:	

alegavam	as	tropas	que,	no	Rio,	se	havia	prometido	o	pagamento	dos	soldos	na	Bahia.	E	quando	

chegaram	 na	 Bahia,	 disseram-lhes	 que	 era	 na	 Corte	 que	 o	 governo	 deveria	 ter	 saldado	 as	

pendências.		

Havia	 alguma	 simetria	 entre	 a	 recepção	 dos	 veteranos	 em	 Salvador	 e	 na	 Corte:	 dúvidas	

quanto	 às	 promessas,	 discursos	 inflamados	 de	 liberais	 e	 republicanos,	 exigências	 de	 rápidas	

desmobilizações.	 Não	 foi	 diferente	 em	 São	 Paulo.	 O	 filho	 do	 general	 Osório	 contou	 que	 o	 35o	

Batalhão	de	Voluntários	da	Pátria	chegou	a	Santos	no	começo	de	abril	de	1870.	As	autoridades	

locais,	nomeadas	pelo	governo	conservador	de	Itaboraí,	tinham	disposto	retratos	de	Caxias	nas	

principais	ruas	da	cidade.	A	 tentativa	de	engrandecer	o	general	conservador	caiu	rapidamente	

por	 terra	quando	desfilaram	os	veteranos.	Eles,	 junto	aos	 tantos	civis	que	ali	 se	aglomeravam,	

atiraram	 pedras	 nos	 retratos	 de	 Caxias,	 exigindo	 que	 se	 erguesse	 o	 de	 Osório.	 Em	 ato	

desesperado,	as	autoridades	locais	fizeram-no.	E,	ao	ver	a	figura	de	Osório	estendida	diante	do	

Banco	Inglês,	os	veteranos	saudaram	o	general	do	povo28.	Talvez	houvesse	excesso	nas	palavras	

do	 filho	de	Osório,	mas	não	destoaram	do	 enredo	 geral	 sobre	 o	 regresso	das	 tropas.	 Concluía	

então,	dizendo	a	seu	pai:	

	

Não	há	dúvida,	pois	que	o	povo	é	seu.	É	preciso	ser	só	do	povo.	Sim,	o	povo	é	a	
história	que	está	viva	[...].	É	a	única	entidade	poderosa	que	atravessa	o	tempo	
[...].	Com	o	povo	tem-se	tudo	a	ganhar;	com	o	governo,	nada.	[...].	Gosto	de	ver	a	
realeza	 obrigado	 a	 respeitar	 o	 povo,	 e	 o	 dia	 em	que	 este	 suplantar	 aquela	 os	
cidadãos	 irão	 ocupar	 um	 verdadeiro	 lugar,	 desaparecendo	 todos	 esses	
privilégios	de	reis	e	de	dinastias29.		

	

Depois	de	Santos,	os	veteranos	rumaram	em	trem	até	a	cidade	de	São	Paulo.	Traziam-nos	

os	 vagões	 São	 Paulo	 Railway	 Company,	 que	 havia	 sido	 inaugurada	 pouco	 antes,	 em	 1867.	

Desembarcaram	 na	 Estação	 da	 Luz	 e	marcharam,	 em	 cortejo,	 até	 o	 Largo	 da	 Sé.	 Poucos	 dias	

depois,	em	maio	de	1870,	disparava	o	Correio	Paulistano:	

	

Quando	 encontrardes	 à	margem	de	 uma	 rua	 um	 velho	 soldado,	 acabrunhado	
ante	o	espectro	da	fome	e	da	miséria,	o	que	fareis,	senhores?	Voltar-lhes-eis	a	
face?	 Deixá-lo,	 pois	 morrer,	 porque	 é	 sublime	 esse	 orgulho	 que	 não	 quer	
estender	 a	 mão	 à	 piedade?	 E,	 quando	 ao	 Voluntário	 a	 cuja	 porta	 baterdes,	
perguntardes:	quem	tu	és?	Responder-vos-á:	 chamei-me	heroísmo,	 chamo-me	

																																																								
27	AN	–	Série	Guerra,	Ministério	da	Guerra.	IG1-127.	Barão	de	São	Lourenço	para	Muritiba,	Salvador,	14/03/1870.	
28	IHGB	–	Lata	226,	Pasta	70.	Fernando	Osório	para	Marquês	de	Herval,	São	Paulo,	14/05/1870.		
29	Idem.	
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miséria;	 chamei-me	 glória,	 chamo-me	 mendicidade;	 chamei-me	 vitória	 do	
patriotismo,	chamo-me	o	vencido	pela	ingratidão30.		

	

Era	 aquele	 novo	 exagero	 de	 um	 jornal	 que,	 pouco	 depois,	 assumiria	 a	 bandeira	 republicana?	

Muito	provavelmente,	para	os	conservadores.	Mas	quiçá	não	tanto	para	os	que	tivessem	visto	os	

veteranos	 tomaram	banho	e	 lavarem	roupas	nas	vizinhanças	da	 imperial	Quinta	da	Boa	Vista.	

Ocorre	que,	exagero	ou	não,	o	retorno	das	tropas	haviam	tomado	as	proporções	de	um	conflito	

partidário	que	os	 conservadores	queriam	evitar.	A	 tensão	não	 era	 somente	 carioca,	 baiana	ou	

paulista.	 Onde	 houvesse	 desfile	 de	 veteranos,	 haveria	 excitação	 política.	 Os	 casos	 de	 Minas	

Gerais,	 de	 Pernambuco,	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul	 e	 de	 Santa	 Catarina	 eram	 provas	 suficientes:	 a	

tensão	do	momento	havia-se	alastrado	por	todo	o	Império.	

	 Em	 maio	 de	 1870,	 começaram	 os	 preparativos	 para	 uma	 festa	 pública,	 inteiramente	

projetada	pelos	conservadores.	O	governo	de	Itaboraí	compreendeu	que	era	hora	de	organizar	a	

memória	 cívica	 da	 Guerra	 do	 Paraguai,	 para	 não	 perder	 a	 querela	 do	 regresso.	 Fundar	 um	

momento	 ritualístico	 era	 de	maior	 importância,	 tanto	 para	 evitar	 que	 as	 recordações	 sobre	 o	

retorno	 dos	 veteranos	 fossem	 poluídas	 pelos	 liberais	 e	 pelos	 republicanos,	 quanto	 para	

promover	a	unidade	coletiva	que	parecia	 faltar	no	começo	de	1870.	Comemorar	era	anular	ou	

suspender	os	conflitos;	era	escolher	o	que	deveria	ser	lembrado	e	o	que	teria	de	ser	esquecido31.	

	 Entre	projetos	para	 erguer	monumentos	 suntuosos,	 que	não	 se	 concretizaram,	o	 grande	

trunfo	foi	o	Templo	da	Vitória.	Visto	que	o	tempo	apertava,	o	monumento	teria	de	ser	feito	em	

material	provisório.	Madeiras	de	cedro,	maçaranduba	ou	pinho	eram	as	opções	mais	baratas.	O	

interior	 teria	 revestimento	 em	papelão,	 e	 o	 exterior,	 em	 lona.	A	 construção	 teria	 em	 torno	de	

trinta	 metros	 de	 altura,	 pouco	 mais	 de	 noventa	 de	 largura	 e	 menos	 de	 dez	 metros	 de	

profundidade.	Duas	arquibancadas,	uma	ao	Norte	e	outra	ao	Sul,	seriam	suficientes	para	abrigar	

os	8.000	convidados.	O	custo	total	do	projeto,	incluídos	os	gastos	com	o	desfile,	os	banquetes,	os	

ornamentos	e	as	missas,	era	de	200:000$000	réis,	o	que	pareceu	exorbitante,	inclusive,	a	alguns	

deputados	conservadores.		

	 A	 título	 de	 comparação,	 o	 valor	 do	 templo	 correspondia	 a	¼	das	 despesas	 feitas	 com	o	

Ministério	dos	Negócios	Estrangeiros	 em	187132.	O	Barão	de	Muritiba	 justificou	o	 volume	das	

despesas,	 afirmando	 que,	 dissolvido,	 o	 gasto	 não	 ultrapassaria	 200	 réis	 por	 contribuinte.	 Se	

entre	 os	 10.000.000	 de	 brasileiros	 residentes	 no	 Império,	 continuava	 Muritiba,	 1.000.000	

																																																								
30	BN	–	Correio	Paulistano,	11/05/1870.	
31	OZOUF,	Mona.	L’École	de	 la	France:	essais	sur	 la	Révolution,	 l’utopie	et	 l’enseignement.	Paris:	Éditions	Gallimard,	
1984,	 p.	 43;	NORA,	 Pierre	 (org.).	 Les	 lieux	de	mémoire.	 La	République,	 la	 nation,	 la	 France.	 Vol.	 III.	 Paris:	 Éditions	
Quatro	Gallimard,	1997.	
32	CARREIRA,	Liberato	de	Castro.	 	História	 financeira	e	orçamentária	do	 Império	do	Brasil.	Tomo	 II.	Rio	de	 Janeiro:	
Fundação	Casa	de	Rui	Barbosa,	1980,	p.	478.	
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fossem	efetivamente	tributáveis,	conforme	se	suponha	na	Câmara,	então	o	preço	do	Templo	da	

Vitória	seria	de	um	quilo	de	arroz	por	contribuinte,	ou	200	réis33.		

	 Após	 a	 justificativa	 de	 Muritiba,	 que	 estava	 presente	 na	 Câmara	 quando	 se	 discutiu	 o	

projeto,	o	deputado	José	de	Alencar	sobressaltou	e,	levantando-se	da	cadeira,	disse	que	não	era	

momento	oportuno	para	gastar	em	comemorações	patrióticas.	E	isso	em	que	pese	sua	filiação	ao	

partido	conservador.	Para	ele,	 as	 celebrações	na	Corte,	 ainda	em	 fevereiro	de	1870,	 já	haviam	

sido	suficientes	e,	sobretudo,	havia	graves	pendências	quanto	às	pensões	para	filhos	e	esposas	

de	 praças	 falecidos	 em	 combate:	 “como	 é	 que	 quereis	 gastar	 200:000$000	 quando	 ainda	 não	

enxugastes	todas	as	lágrimas	dos	órfãos	e	das	viúvas	daqueles	que	pereceram	na	guerra?”34.	Houve	

incômodo	silêncio,	que	alguns	pensaram	ser	decorrência	da	conhecida	surdez	de	Muritiba.	Mas	

não	era	somente	isso.	Entre	a	fumaça	de	tabaco	que	lhe	era	característica,	o	ministro	da	Guerra	

estufou	o	peito	e,	mantendo-se	sentado,	redarguiu:		

	

O	governo,	de	que	o	nobre	deputado	com	tanta	vantagem	fez	parte,	 jamais	se	
tem	 olvidado	 de	 enxugar	 essas	 lágrimas,	 de	 proteger	 esses	 órfãos.	 [...].	 As	
páginas	 do	 orçamento	 estão	 cheias	 de	 pensões	 concedidas	 às	 viúvas	 e	 aos	
órfãos	 daqueles	 que	 morreram	 defendendo	 a	 causa	 do	 Império:	 quem	 nesta	
luta	se	inutilizou	ainda	não	deixou	de	encontrar	socorro	do	Estado	para	prover	
a	 sua	 subsistência	 no	 resto	 de	 seus	 dias.	 O	 governo	 tem	 sempre	 submetido	
esses	 socorros	 à	 aprovação	 da	 Assembleia	 Geral,	 e	 não	 consta	 que	 a	
representação	 nacional	 tenha	 achado	 mesquinhas	 as	 pensões	 dados	 pelo	
governo	e	por	ela	aprovadas35.	

	

Sobre	a	política	das	promessas	de	campanha	não	se	falava,	a	menos	que	a	favor	do	governo.	O	

notório	aborrecimento	de	Muritiba	devia-se	ao	tolhimento	que	o	deputado	conservador	poderia	

engendrar	quanto	à	aprovação	do	Templo	da	Vitória.	Eram	argumentos	para	a	oposição,	embora	

a	Câmara	fosse	inteiramente	conservadora.			

Muito	mais	do	que	a	reação	de	Muritiba,	foi	motivo	de	surpresa	o	programa	oficial	para	a	

inauguração	 do	 Templo	 da	 Vitória,	 pelo	 menos	 para	 os	 que,	 naquela	 altura,	 ainda	 não	

suspeitavam	 da	 politização	 do	 regresso.	 Não	 haveria	 desfile	 de	 Voluntários	 da	 Pátria	 nem	 da	

Guarda	Nacional,	mas	somente	de	oficiais	de	linha	e,	eventualmente,	de	algumas	praças.	A	festa,	

no	projeto	do	ministério	da	Guerra,	deveria	ser	católica,	e	não	militar.	Primeiro,	se	cantaria	um	

te-déum;	em	seguida,	o	desfile	de	oficiais	sob	os	aplausos	da	família	imperial	e	dos	membros	do	

gabinete;	 por	 último,	 a	 sessão	 dos	 discursos	 solenes.	 O	 Campo	 da	 Aclamação	 e	 o	 interior	 do	

templo	 seriam	 adornados	 com	motivos	 e	 pinturas	 da	 companhia	 italiana	 de	 Nicolau	 Antonio	

																																																								
33	Anais	 da	 Câmara	 de	 Deputados,	 19	 de	 maio	 de	 1870.	 Brasília:	 Câmara	 de	 Deputados.	 Disponível	 em:	
<http://www2.camara.leg.br	>.	Acesso	em:	9	de	setembro	de	2015.	
34	Ibid.	
35	Ibidem.	
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Facchinetti.	O	traje	oficial	era	de	gala.	E,	não	menos	importante,	o	10	de	julho,	data	prevista	para	

a	inauguração	do	templo,	seria	festa	cívica	repedida	anualmente36.		

Apesar	 das	 palavras	 de	 José	 de	 Alencar	 e	 do	 apoio	 a	 elas	 de	 algum	 outro	 deputado	

conservador,	 o	 projeto	 foi	 aprovado	 no	 dia	 20	 de	maio	 de	 1870.	 Foi	 um	processo	 relâmpago,	

tendo-se	em	consideração	que	as	discussões	começaram	apenas	7	dias	antes	da	aprovação	final.	

Foram	58	votos	favoráveis	a	Muritiba,	e	8	contra37.	Pouco	depois,	o	projeto	trafegou	pelo	Senado,	

onde	 houve	 maior	 resistência:	 afinal,	 o	 Senado	 não	 tinha	 a	 unanimidade	 conservadora	 que	

caracterizou	a	Câmara	após	a	constituição	do	gabinete	de	Itaboraí.	No	começo	de	junho	de	1870,	

no	entanto,	o	projeto	tinha	carta	branca	do	poder	legislativo,	e	iniciaram-se	as	obras.	

O	 de	 10	 de	 julho	 de	 1870	 foi	 um	desastre,	 e	 isso	 a	 fotografia	 de	Marc	 Ferrez	 não	 deixa	

transparecer	 (ver	 Figura	 8,	 p.	 104).	 Dos	 8.000	 convites	 distribuídos	 para	 a	 inauguração	 do	

Templo	 da	 Vitória,	 em	 torno	 de	 7.500	 foram	 rejeitados.	 Ou	 seja,	 apenas	 500	 convidados	

compareceram.	Eram	visíveis	os	clarões	das	arquibancadas38.	Os	presentes	ou	eram	membros	do	

governo,	 ou	 do	 corpo	 diplomático	 estrangeiro:	 personagens,	 portanto,	 que	 por	 protocolo	 ou	

política	não	podiam	faltar	à	festa.	Havia	também	parentes	de	ministros	e	de	deputados,	e	algum	

ou	outro	criado	do	paço.	Não	faltaram	alguns	poucos	oficiais	a	cavalo,	que	tiveram	de	seguir	às	

ordens	de	superiores	e	ir	à	festa.	Além	deles,	senhoras	de	longos	vestidos	brancos	e	chapéus	de	

sol	 acompanhavam	 maridos	 de	 cartola	 e	 fraque.	 O	 que	 não	 se	 viu	 durante	 a	 festa,	 e	 aqui	 a	

imagem	de	 Ferrez	 é	 reveladora,	 foi	 o	 povo.	O	 povo	 de	 chinelos,	 de	 calças	 largas	 e	 de	 camisas	

surradas.	 Os	 liberais	 tampouco	 atenderam	 aos	 convites.	 Poucos	 dias	 antes	 da	 inauguração	 do	

Templo	 da	 Vitória,	 Nabuco	 de	 Araújo	 tinha	 deixado	 claro,	 no	 Senado,	 que	 a	 despesa	 com	 o	

templo	 era	 ilegal.	 Créditos	 extraordinários,	 consoante	 lei	 de	 1850,	 somente	 poderiam	 ser	

concedidos	 em	 casos	 de	 calamidade	 pública.	 Não	 era	 o	 caso	 do	 10	 de	 julho	 de	 187039.	 Como	

outros	da	oposição,	Nabuco	de	Araújo	não	foi	à	festa,	que,	naquela	altura,	parecia	ser	de	Muritiba	

e	dos	conservadores.	

Sem	surpresa,	mas	com	agravo,	o	governo	teve	de	lidar	com	a	imprensa	de	oposição,	que	

fustigou	 até	mais	 não	 poder	 o	 10	 de	 julho.	 Que	 remédio?	 Era	 notório	 o	 fiasco	 do	 Templo	 da	

Vitória,	 a	 ponto,	 inclusive,	 do	 Dezesseis	 de	 Julho,	 do	 Diário	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 do	 Jornal	 do	

Comércio,	 periódicos	 que	 apoiavam	 o	 governo,	 terem	 guardado	 silêncio	 completo	 sobre	 a	

questão.	A	Reforma	falou	 sobre	 corrupção,	 improbidade,	 despotismo	 e	 patronato40.	 Em	 algum	

lugar,	tinham	razão.	A	festa	não	foi	organizada	para	ser	popular,	e	havia	rumores	sobre	desvios	

																																																								
36	AGCRJ,	44.1.48.	Programa	e	documentos	anexos	para	a	inauguração	do	Templo	da	Vitória.	
37	Anais	da	Câmara	de	Deputados,	20	de	maio	de	1870.	Brasília:	Câmara	de	Deputados.	Disponível	em:	
<http://www2.camara.leg.br	>.	Acesso	em:	9	de	setembro	de	2015.	
38	BN	–	A	Reforma,	12/07/1870;	Opinião	Liberal,	12/07/70.	
39 	Anais	 do	 Senado	 Federal,	 7	 de	 julho	 de	 1870.	 Brasília:	 Senado	 Federal.	 Disponível	 em:	
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais>.	Acesso	em:	17	de	janeiro	de	2014.	
40	BN	–	A	Reforma,	12/07/1870.	
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de	verba	pública.	Sobre	eles	tinha	comentado	o	Conde	d’Eu	a	seu	pai,	ainda	em	maio	de	1870.	Os	

créditos	extraordinários	aprovados	ilegalmente	não	eram	o	único	problema:	havia-se	contratado	

“um	padeiro	italiano	que	se	casou	com	a	filha	de	Itaboraí”,	para	ornar	o	Templo	da	Vitória.	Falava	

de	Facchinetti,	não	resta	dúvida41.		

A	festa	terminou	antes	do	previsto.	E,	então,	o	termômetro	político	subiu	alguns	graus.	A	

massa,	 que	 fora	 impedida	 de	 entrar	 no	 Campo	 da	 Aclamação	 durante	 a	 festa	 por	 ordens	 de	

Muritiba,	 rompeu	 as	 barreiras	 e	 tomou	 a	 praça.	 Eram	 pretos,	 mulatos	 e	 brancos,	 alguns	

carregando	samburás	e	outros,	pedras.	Entraram	também	moleques	descalços,	que	estavam	nos	

arredores	do	Campo	à	procura	da	 sorte,	 e	 foram	misturar-se	 com	as	 calças	azuis	dos	 fidalgos.	

Alguns	 destes,	 por	 vergonha	 ou	 medo,	 preferiam	 tirar	 as	 luvas	 e	 guardá-las	 nos	 bolsos42.	

Anunciava-se	 uma	 noite	 de	 “má	 índole	 brasileira”,	 conforme	 previa	 A	 Reforma	 ainda	 nas	

vésperas	do	10	de	julho43.	

A	 expressão	 havia	 sido	 escolhida	 a	 dedo.	 Tratava-se	 de	 um	 deboche	 à	 ritualística	 do	

Ministério	 de	 Justiça,	 que	 soia	 começar	 seus	 relatórios	 anuais	 afirmando	 que	 “a	tranquilidade	

pública	continu[ava]	 inalterável	em	todo	o	Império,	graças	à	boa	índole	dos	brasileiros”.	Deu-se	o	

contrário	 naquela	 noite.	 Conta	 o	Correio	Paulistano	que	 se	 haviam	 reunido	 50.000	pessoas	 no	

Campo	contra	o	governo44.	Foi,	provavelmente,	um	descomedimento	de	dois	zeros.	O	episódio	

estava	mais	para	500	do	que	para	50.000	pessoas.	Em	que	pese	o	exagero	do	Correio	Paulistano,	

houve,	sim,	agitação	popular.	A	massa	foi	especificamente	buscar	o	ministro	da	Guerra,	Muritiba.	

Eram	antigos	Voluntários	da	Pátria,	militares	de	baixa	patente	e	outros	cidadãos	comuns.	Ao	ver	

a	turba,	Muritiba	e	sua	comitiva	apressaram-se	em	deixar	o	Campo.	De	pouco	adiantou,	porque,	

às	 pressas,	 a	multidão	 os	 seguiu.	Quando	 se	 defrontaram,	 na	 altura	 do	Teatro	 Lírico	 –	 ao	 Sul,	

portanto,	do	Campo	da	Aclamação	–,	o	tropel	abriu	a	boca.	Gritaram	uma	e	outra	vez:	“abaixo	o	

ministro!	Fora	o	Barão	de	Muritiba!”45.		

Estava	claro	que	existia	um	canal	de	comunicação	entre	a	oposição	e	a	multidão.	Liberais,	

especialmente,	conseguiram	passar	a	mensagem,	embora	não	se	tenha	visto,	ali	no	Teatro	Lírico,	

liderança	alguma	do	movimento.	As	recompensas	do	regresso,	naquela	altura,	eram	dádivas	sem	

contrapartidas.	O	 caso	mais	 grave	 foi	 o	 do	 capitão	Galvão,	 que	 era	um	veterano	da	Guerra	do	

Paraguai.	 Entre	 os	 oficiais	 presentes	 naquela	 confusão,	 um	 pequeno	 grupo	 tomou	 à	 frente	 da	

multidão	e	 juntou-se	a	ela	nos	brados	contra	Muritiba.	Foi	uma	decisão	da	hora,	espontânea,	e	

não	premeditada.	Ao	perceber	a	aproximação	de	oficiais	 inferiores,	Muritiba	não	duvidou.	Deu	

voz	de	prisão,	ordenando,	para	tanto,	prontidão	aos	superiores	das	Forças	Armadas.	O	capitão	

Galvão	tornou-se	espécie	de	bode	expiatório	do	10	de	julho.	No	dia	seguinte,	Muritiba	ordenou	
																																																								
41	AHMI	–	XLII-3	(17-19).	Conde	d’Eu	para	Duque	de	Nemours,	Laranjeiras,	22/05/1870.	
42	BN	–	O	Alabama,	23/07/1870.	
43	BN	–	A	Reforma,	10/07/1870.	
44	BN	–	Correio	Paulistano,	13/07/1870.	
45	BN	–	A	Reforma,	12/07/1870.	
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que	 Galvão	 fosse	 recolhido	 à	 Fortaleza	 da	 Lage.	 Ficaria	 preso	 e	 perderia	 o	 posto	 de	 capitão.	

Desesperado,	Galvão	escreveu	diretamente	ao	Imperador,	rogando	justiça:	

	

Não	 é	 uma	 graça	 que	 venho	 pedir	 a	 Vossa	Majestade,	 e	 sim	 o	 reparo	 a	 uma	
violação	 de	 meus	 direitos	 de	 cidadão,	 como	 servidor	 do	 Estado,	 e	 a	 um	 ato	
despótico	 praticado	 pelo	 senhor	 ministro	 Muritiba	 [...],	 justamente	 reputado	
pelo	Exército	como	seu	maior	perseguidor.	Vários	oficiais	reunidos	na	noite	dos	
festejos	oficiais,	afim	de	representaram	a	Vossa	Majestade	imperial	contra	um	
ministro	que	tanto	tem	acabrunhado	aqueles	que	tudo	sacrificaram	pela	causa	
da	 pátria	 durante	 uma	 longa	 campanha	 de	 cinco	 anos,	 achei	 de	 meu	 dever	
aderir	 a	 causa	 de	 meus	 companheiros	 e	 tomar	 parte	 na	 manifestação	 feita	
naquela	noite.	Firme	na	convicção	de	que	o	Exército	não	é	o	sustentáculo	dos	
governos	 opressores	 e	 impopulares,	 porque	 então	 seria	 o	 verdugo	 do	 povo,	
julguei-me	 com	 direito	 a	 essa	 manifestação	 pacífica	 como	 presenciou	 Vossa	
Majestade	imperial,	pois	estava	na	persuasão	de	que	aqueles	que	sacrificaram	
sua	vida	e	o	futuro	de	suas	famílias	no	campo	de	batalhas,	tinham	jus	a	queixar-
se	de	um	governo	que	por	sua	má	administração	tem	excitado	o	clamor	público	
em	todo	o	Império:	mas	hoje	acabo	de	convencer-me	de	que	labutava	em	uma	
ilusão,	e	de	que	nós,	militares,	só	temos	direito	de	perder	o	braço,	uma	perna	ou	
a	 cabeça,	 quando	 o	 país	 necessitar.	 [...].	 Se	 fosse	 possível	 a	 Vossa	 Majestade	
ouvir	todos	os	oficiais	e	soldados	do	Exército,	convencer-se-ia	de	que	são	raros	
os	 que	 não	 hajam	 sido	 maltratados	 pelo	 atual	 ministro	 da	 Guerra,	 que	 tem	
causado	a	retirada	de	muitos	oficiais	distintos	das	fileiras	do	Exército46.	

	

Dom	Pedro,	que	certamente	correu	para	os	jornais	de	oposição	após	o	fiasco	do	Templo	da	

Vitória,	 deve	 ter	 arregalado	 os	 olhos	 quando	 leu	 as	 ponderações	 de	 Galvão	 sobre	 o	 suposto	

caráter	pacífico	da	manifestação.	O	caso	era	preocupante.	Um	oficial,	ainda	que	inferior,	tornava	

pública	uma	 carta	 escrita	 ao	 Imperador	por	 intermédio	de	A	Reforma,	 jornal	 amplamente	 lido	

pelos	 tropas,	 inclusive,	 ainda	 durante	 a	 campanha	 do	 Paraguai.	 Se	 restava	 dúvida,	 elas	

dissiparam-se	com	o	episódio	de	Galvão:	havia	contatos	entre	os	liberais	e	o	Exército.	

A	situação	era	grave,	porque,	mobilizado	o	Exército	contra	o	governo,	poderia	haver	queda	

de	gabinete,	o	que	geraria	instabilidade	política	em	momento	de	necessário	ajuste	econômico	e,	

pior,	faria	o	Exército	crer,	quiçá,	em	sua	autonomia	política.	O	melhor	era	fazer	vista	grossa.	Dom	

Pedro	II	deixou	o	episódio	para	o	esquecimento,	malgrado	reiterados	artigos	sobre	o	caso	em	A	

Reforma	e	na	Opinião	Liberal47.	Galvão	faleceu	em	1877,	após	ter	sofrido	maus-tratos	na	prisão	e	

ter	 conseguido	 alguns	 postos	 secundários	 em	 repartições	 administrativos	 do	 Exército48.	 Em	

julho	 de	 1870,	 no	 entanto,	 a	 capital	 parecia	 um	 barril	 de	 pólvora.	 “Não	nos	esqueceremos	do	

Templo	 do	 papelão”,	 advertia-se	 em	 A	 Reforma49,	 enquanto	 a	 Opinião	 Liberal	 continuava	

açoitando	 o	 ministro	 da	 Guerra:	 “Muritiba	 só	 vê	 revoluções.	 Mandou	 espionar	 a	 cidade	 por	

																																																								
46	BN	–	A	Reforma,	17/07/1870.	
47	BN	–	A	Reforma,	4/01/1871,	22/05/1873;	Opinião	Liberal,	23/07/1870,	18/09/1870.	
48	AHEx	–	Almanaque	do	Exército	de	1877.	
49	BN	–	A	Reforma,	12/07/1870.	
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quarenta	oficiais,	para	ouvir	o	que	se	diz	nos	grupos	de	mais	de	três	pessoas.	Deu	ordens	para	que	

se	prenda	os	que	falem	contra	a	tranquilidade	pública”50.		

Era	 a	 posição	 de	 Galvão,	 contudo,	 sintomática	 daquilo	 que	 pensava	 a	 integralidade	 das	

Forças	Armadas?	Certamente,	não.	O	Estado-Maior	Geral,	tanto	do	Exército	quanto	da	Marinha,	

não	apresentava	 inclinação	 liberal,	nem	muito	menos	republicana	(ver	Quadros	5	e	6,	p.	125).	

Contavam-se	 nos	 dedos	 aqueles	 que	 assumidamente	 eram	 ligados	 ao	 partido	 liberal:	 Osório	

(Marquês	 de	 Herval),	 José	 Antônio	 Correia	 da	 Câmara	 (Visconde	 de	 Pelotas),	 Henrique	 de	

Beaurepaire	 Rohan,	 no	 Exército;	 e	 Joaquim	Raimundo	 de	 Lamare	 e	 Jesuíno	 Lamego	 Costa,	 na	

Marinha.		

Havia	 também	 os	 que	 apresentavam	 tendência	 liberal,	 embora	 não	 estivessem	

diretamente	ligados	ao	partido,	como	Vitorino	José	Carneiro	Monteiro	(Barão	de	São	Borja).	Do	

outro	lado	do	espectro	político,	estavam	os	reconhecidamente	conservadores:	o	Duque	de	Caxias	

e	o	Barão	da	Gávea,	no	Exército;	o	Visconde	de	Tamandaré	e	o	Barão	do	Amazonas,	na	Marinha.	

A	grande	maioria	do	Estado-Maior	Geral	das	Forças	Armadas,	no	entanto,	era	da	caserna,	 sem	

assumir	ligação	política	qualquer:	esses	não	questionariam	os	comandos	superiores	–	portanto,	

do	marechal	do	Exército	e	do	almirante	da	Marinha	–,	que	eram	conservadores.	

Em	rigor,	as	lideranças	liberais	tampouco	eram	grande	risco	para	o	gabinete	de	Itaboraí.	O	

que	 poderiam	 Osório	 ou	 Câmara	 contra	 o	 gabinete	 de	 Itaboraí?	 Pouco,	 acreditavam	 os	

conversadores,	 embora	 a	 eles	 não	 escapasse	 que	Osório	 e	 Câmara	 eram	 figuras	 populares	 no	

Exército.	Poderiam	fazer	oposição,	é	verdade,	mas	na	política,	e	não	na	caserna.	Com	forte	dose	

de	 razão,	 Itaboraí	 não	 vislumbrava	 a	 possibilidade	 de	militares	 liberais	 erguerem	 regimentos	

contra	o	governo:	a	ruptura	de	hierarquia	implicaria	a	exoneração	dos	rebeldes,	e,	melhor	ainda,	

Caxias	 e	 Tamandaré	 opor-se-iam	 rapidamente	 a	 qualquer	movimento	 nessa	 direção.	 Osório	 e	

Câmara	eram	monarquistas,	assim	como	Beaurepaire	Rohan,	Lamare	e	Lamego	Costa;	portanto,	

não	 passariam	 por	 cima	 do	 Poder	Moderador,	 exercido	 por	 Pedro	 II.	 O	 que	 tampouco	 faria	 o	

Conde	d’Eu,	que	era	marechal	do	Exército	honorário	desde	1864:	o	príncipe	 consorte	poderia	

influir	na	política,	por	intermédio	do	Conselho	de	Estado	e	pela	óbvia	proximidade	com	Pedro	II,	

mas	 não	 levantaria	 o	 Exército,	 em	 que	 pese	 sua	 popularidade	 militar,	 contra	 um	 gabinete	

empossado	pela	Coroa.	Os	riscos	seriam	grandes	demais.	

Para	 os	 conservadores,	 o	 problema	 das	 Forças	 Armadas	 estava	 nos	 oficiais	 inferiores,	

especialmente,	 do	 Exército:	 eram	 eles	 que	 entravam	 em	 contato	 com	 os	 praças,	 exercendo	

influência	 que	 poderia	 ser	 deletéria	 para	 a	 ordem	 hierárquica.	 Inclusive	 antes	 da	 Guerra	 do	

Paraguai,	os	oficiais	inferiores	haviam	mostrado	algum	sinal	de	politização.		

	

	

																																																								
50	BN	–	Opinião	Liberal,	18/09/1870.	
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Quadro	5:	Inclinação	liberal	no	Exército	em	1870	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Quadro	6:	Inclinação	liberal	na	Marinha	em	1870	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

Fontes:	AHEx	–	Fés	do	ofício	respectivas	a	cada	militar;	Almanaque	do	Exército	de	1870.	LAGO,	Laurênio.	Os	generais	do	Exército	
brasileiro	de	1860	a	1889.	Vol.	III.	Rio	de	Janeiro:	Imprensa	Nacional,	1942.	PRETEXTATO	MACIAL	DA	SILVA,	Alfredo.	Os	generais	do	
Exército	brasileiro	de	1822	a	1889.	Vol.	II.	Rio	de	Janeiro:	Biblioteca	Militar,	1940.	
AM	–	Fés	do	ofício	 respectivas	a	 cada	militar;	Almanaque	da	Marinha	de	1870.	BOITEUX,	Lucas	Alexandre.	Ministros	da	Marinha.	
Notas	biográficas	(1865-1889).	Rio	de	Janeiro:	Imprensa	Naval,	1959.	
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Reclamavam	 reformas	 que	 iam	 além	 daquelas	 relativas	 à	 corporação.	 Eram	 favoráveis	 à	

abolição,	às	tarifas	protecionistas,	aos	subsídios	à	 indústria,	à	 livre	associação,	à	construção	de	

estradas	de	 ferro,	a	 tornar	as	eleições	diretas51.	Em	sua	grande	maioria,	eram	 jovens	oriundos	

das	camadas	médias	e	populares,	cuja	única	experiência	de	guerra,	a	diferença	do	Estado-Maior	

Geral,	foi	a	do	Paraguai52.	

Ao	 retornar	 dos	 campos	 de	 batalha,	 esses	 oficiais	 inferiores	 mostraram-se	 dispostos	 a	

fortalecer	a	corporação	militar.	As	reformas	de	maior	premência	eram,	em	primeiro	lugar,	a	dos	

soldos	 do	 Exército	 e,	 em	 segundo,	 a	 do	 recrutamento.	 Qual	 atrativo,	 se	 não	 para	 as	 camadas	

populares,	poderia	 ter	uma	caserna	cujos	alferes	ganhavam	em	torno	de	432$000	réis	anuais?	

Era	pouco	menos	do	que	ganhava	um	bom	carpinteiro	na	Corte.	Não	por	acaso,	em	1871,	oficiais	

inferiores	como	Floriano	Peixoto,	Feliciano	Benjamin,	Barreto	Niemeyer,	Jacques	Ourique,	Sena	

Madureira,	Oliveira	Guimarães	e	Severiano	da	Fonseca	organizaram	o	Instituto	Militar53.	Embora	

a	 instituição	se	dissesse	orientada	para	o	melhoramento	da	corporação,	houve	temor	quanto	a	

sua	provável	politização,	e	 foi	extinta	por	decisão	do	Conselho	do	Estado	poucos	meses	depois	

de	sua	criação.	

O	 caso	 é	 que	 a	 participação	 na	 Guerra	 do	 Paraguai	 conferiu	 aos	 oficiais	 inferiores	 um	

sentido	 de	 unidade.	 O	 sacrifício	 de	 guerra	 teria	 de	 redundar	 em	melhorias	 na	 corporação.	 E	

quanto	a	isso,	o	Estado-Maior	não	se	opôs.	Pelo	contrário,	os	apoiou.	Faziam	coro,	portanto,	ao	

pressionar	o	gabinete	de	 Itaboraí	por	melhores	soldos.	Permaneceriam	frustrados,	no	entanto,	

pelo	 menos	 até	 o	 gabinete	 do	 Visconde	 do	 Rio	 Branco,	 tendo	 em	 vista	 as	 dificuldades	

orçamentárias	do	Império	após	o	conflito	no	Prata.		

Outra	 questão,	 no	 entender	 do	 Estado-Maior,	 era	 quando	 os	 oficiais	 inferiores	

ultrapassavam	 os	 limites	 das	 reivindicações	 corporativas.	 Nesses	 casos,	 restava	 a	 punição.	 O	

Estado-Maior	 não	 secundaria	 um	 oficial	 inferior	 disposto	 a	 agitações	 políticas.	 O	 exemplo	 do	

capitão	Galvão	 era	 prova	 suficiente.	 O	 Estado-Maior,	 em	 respeito	 à	 ordem	 constitucional	 e	 ao	

governo,	não	toleraria	uma	mobilização	de	praças	por	oficiais	inferiores.	Nem	muito	menos	uma	

mobilização	civil	com	participação	de	oficiais	inferiores.	Novamente,	o	exemplo	de	Galvão	falava	

alto:	nenhum	oficial	liberal	do	Estado-Maior	veio	ao	socorro	do	capitão	recluso.		

Floriano	Peixoto,	principal	liderança	do	Instituto	Militar,	havia	entendido	o	recado.	No	que	

seria	 mais	 tarde	 uma	 estranha	 virada	 da	 história,	 Floriano,	 futuro	 presidente	 da	 República,	

escolheu	o	Conde	d’Eu	para	ser	presidente	do	Instituto.	Era	forma	de	garantir,	por	vias	legais,	a	

																																																								
51	SCHULZ,	John.	O	exército	na	política.	Origens	da	intervenção	militar,	1850-1894.	São	Paulo:	Editora	EDUSP,	1994,	
pp.	35-53.	
52	DUDLEY,	William.	Institutional	sources	of	officer	discontent	in	the	Brazilian	Army,	1870-1889.	The	Hispanic	American	
historical	review,	vol.	55,	no.	1.	Feb.,	1975,	pp.	44-65.	
___________,	 Professionalization	 and	 politicization	 as	 motivational	 factors	 in	 the	 Brazilian	 army	 coup	 of	 15	 November	
1889.	Journal	of	Latin	American	Studies,	vol.	8,	no.	1.	May,	1976,	pp.	101-125.	
53	AHMI	–	Maço	160,	doc.	7440.	Carta	de	Floriano	Peixoto	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	24/09/1871.	
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politização	dos	oficiais	inferiores.	O	príncipe	consorte	terminou	por	rejeitar	o	convite,	mas	não	

por	 isso	 os	 oficiais	 inferiores	 permaneceriam	 silenciosos.	 Pelo	 contrário,	 à	 medida	 que	

ascenderam	 na	 hierarquia	 militar,	 buscaram	 tecer	 laços	 de	 identificação	 entre	 o	 Exército	 e	

aqueles	que	os	republicanos	chamavam	de	oprimidos.	O	que	não	quer	dizer	que	o	Exército	fosse	

republicano	em	1870.	

A	 querela	 do	 regresso	 não	 teve	 vitoriosos.	 Os	 republicanos	 não	 ganharam	 as	 Forças	

Armadas,	longe	disso.	Naquela	altura,	a	república	não	era	vista	como	alternativa	para	alcançar	as	

reformas	 na	 corporação.	 Não	 era	 sequer	 uma	 real	 hipótese	 para	 a	 caserna.	 As	 mudanças	

adviriam	dentro	da	ordem	monárquica,	pensava-se	então.	Os	republicanos	fracassaram	também	

no	 que	 concerniu	 à	 adesão	 da	 população	 carioca	 contra	 a	 monarquia:	 ali,	 no	 Campo	 da	

Aclamação,	a	massa	havia	gritado	contra	o	governo,	e	não	contra	o	regime.	Os	liberais	tampouco	

foram	os	vencedores	da	batalha	do	regresso.	Em	que	pese	o	Conde	d’Eu	ou	o	boca	a	boca	que	

varreu	 a	 Corte	 para	 tornar	 a	 inauguração	 do	 Templo	 da	 Vitória	 um	 fiasco,	 os	 liberais	 não	

conseguiram	derrubar	 o	 gabinete	 de	 Itaboraí.	 E	 o	Exército,	 em	que	pese	 os	 oficiais	 inferiores,	

não	 estava	 disposto	 a	 respaldar	 uma	 posição	 de	 força	 em	 benefício	 dos	 liberais.	 Os	

conservadores,	 enfim,	 não	 lograram	 neutralizar	 as	 Forças	 Armadas,	 que,	 após	 a	 guerra,	

adensaram	 suas	 pressões	 por	 reformas	 corporativas.	 Pior,	 eram	 donos	 de	 um	 governo	

impopular.	O	Templo	da	Vitória,	prontamente	desmontado,	 era	a	principal	 confirmação.	E,	 em	

meio	 à	 disputa	 entre	 republicanos,	 liberais	 e	 conservadores,	 regressavam	 ao	 Império	 os	

veteranos,	que	também	passaram	a	buscar	um	lugar	ao	sol.		
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2. Os	lugares	do	retorno	
	

Dos	 quase	 60.000	 veteranos	 que	 retornaram	 ao	 Império,	 não	 foram	 muitos	 os	 que	

permaneceram	 nas	 Forças	 Armadas.	 Em	 1870,	 os	 corredores	 da	 caserna	 ainda	 estavam	

densamente	 povoados	 por	 veteranos	 –	 em	 torno	 de	 25.000	54	–,	 mas,	 nos	 anos	 seguintes,	 o	

número	 de	 desligamentos	 foi	 alto.	 Nos	 relatórios	 das	 Forças	 Armadas	 de	 1872,	 contaram-se	

pouco	 mais	 de	 16.063	 veteranos55.	 Em	 sua	 grande	 maioria,	 eram	 regulares,	 e	 não	 antigos	

Voluntários	 da	 Pátria	 –	 muito	 menos	 guardas	 nacionais.	 Não	 foram	 muitos,	 portanto,	 os	

Voluntários	 que,	 contados	 os	 três	 anos	 de	 engajamento	 obrigatório,	 optaram	por	 permanecer	

nas	Forças	Armadas.		

A	vida	na	caserna	não	era	auspiciosa,	para	dizer	o	mínimo.	O	regime	disciplinar	era	ainda	

o	do	Código	Lippe,	do	século	XVIII.	Os	famigerados	artigos	de	guerra	do	código,	que,	na	verdade,	

eram	 aplicados	 também	 em	 tempos	 de	 paz,	 previam	 uma	 rígida	 disciplina	 pautada	 pela	

violência.	 No	 Exército,	 se	 um	 soldado	 dormisse	 ou	 se	 embebedasse	 quando	 em	 função	 de	

sentinela,	ou,	simplesmente,	deixasse	seu	posto	sem	ter	ordens	para	tanto,	seria	castigado	com	

cinquenta	 pancadas	 aplicadas	 com	 espada	 de	 prancha.	 Posteriormente,	 o	 infrator	 seria	

condenado	a	trabalhar	em	fortificações	militares,	quando	não	arcabuzado56.	A	situação	não	era	

muito	diferente	na	Marinha,	onde	o	praça,	em	decorrência	de	faltas	leves,	poderia	ficar	preso	na	

solitária	 por	 cinco	 dias,	 alimentando-se	 somente	 com	 pão	 e	 água.	 Se	 a	 falta	 fosse	 grave,	

acumulavam-se	as	penas	anteriores	com	vinte	e	cinco	chibatadas,	muitas	vezes,	aplicados	até	o	

sangramento.	 Quem	 visse	 a	 cena	 e	 não	 fosse	 militar,	 rapidamente	 poderia	 concluir	 que	 se	

tratava	de	um	escravo,	e	não	de	um	praça.	

O	regime	disciplinar,	pelo	que	se	refere	ao	Exército,	foi	modificado	em	1875,	embora	não	

tenha	sido	alterado	em	substância.	Caíram	por	terra	os	artigos	do	Código	Lippe,	mas	os	praças	

permaneciam	 sujeitos	 a	 repreensão,	 com	 longos	 serviços	 de	 guarda,	 prisões,	 transferências	 e	

baixas	 temporárias.	 Também	 se	 previam	 as	 odiosas	 cargas	 de	 armas,	 penitência	 em	 que	 se	

obrigava	o	soldado	a	andar	durante	duas	horas,	carregando	sobre	os	ombros	seis	espingardas	de	

calibre	dezenove,	o	que	somava	em	torno	de	vinte	quilos,	podendo	o	castigo	repetir-se	quatro	

vezes.	Outra	 forma	de	punir	era	a	carga	de	equipamentos:	 suportando	peso	de	 trinta	quilos,	o	

soldado	deveria	dar	voltas	ao	quartel	ao	longo	do	dia,	até	que	o	oficial	encarregado	de	aplicar	a	

punição	desse	ordens	no	sentido	contrário.		

																																																								
54	AHEx	e	AM	–	Relatórios	dos	Ministérios	da	Guerra	e	da	Marinha	de	1870.	Somou-se	o	tamanho	do	Exército	ao	da	
Marinha	em	1870,	descontando-se	os	efetivos	recrutados,	em	ambas	as	forças,	no	mesmo	ano	(ver	Gráfico	3,	p.	39).		
55	Idem.	–	Relatórios	dos	Ministérios	da	Guerra	e	da	Marinha	de	1872.	Somou-se	o	tamanho	do	Exército	ao	da	Marinha	
em	1872,	descontando-se	os	efetivos	recrutados,	em	ambas	as	forças,	no	mesmo	ano	(ver	Gráfico	3,	p.	64).	
56	CORRÊA-MARTINS,	 Francisco	 José.	 Vida	 na	 caserna.	 As	 praças	 no	 Exército	 Brasileiro	 durante	 o	 século	 XIX.	 In:	
RODRIGUES,	 Fernando	 da	 Silva,	 FERRAZ,	 Fernando	 e	 PINTO,	 Surama	 Conde	 Sá	 (orgs.)	 História	 militar.	 Novos	
caminhos	e	novas	abordagens.	São	Paulo:	Paco	Editorial,	2015,	pp.	91-131.	
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Embora	tanto	o	Código	Lippe	quanto	o	regime	disciplinar	de	1875	não	fizessem	diferença,	

quanto	 às	 penitências,	 entre	 praça	 e	 oficial,	 a	 prática	 era	 inteiramente	 outra.	 Sabia-se	 que	 o	

regime	disciplinar	era	exclusivamente	para	praças.	O	Visconde	de	Taunay	deixou	testemunho	a	

respeito.	Dizia	sobre	seu	ingresso	na	carreira	das	armas,	em	1861:	

	

Ouvi	um	tanto	assustado	a	 leitura	dos	terríveis	artigos	de	guerra	do	Conde	de	
Lippe,	 aquele	 tétrico	 desfilar	 de	 arcabuzamentos	 e	 carrinhos	 perpétuos,	 mas	
depressa	 se	desvaneceu	aquela	 impressão	com	a	 convicção	que	me	sobreveio	
de	 que	 todo	 esse	 tenebroso	 tratamento	 de	 disposições	 draconianas	 havia	 de	
servir,	 não	 para	 mim,	 mas	 necessariamente	 para	 aqueles	 que	 tinham	 de	 me	
ficar	inferiores,	se	não	nos	galões,	pelo	menos	na	inteligência	e	na	instrução.57	

	

Ou	seja,	a	relação	entre	oficiais	inferiores	e	praças	poderia	ser	uma	faca	de	dois	gumes.	Embora	

os	 oficiais	 pudessem	 influir	 sobre	 a	 conduta	 dos	 praças,	 havia	 notória	 resistência	 destes	 em	

relação	àqueles.	Os	oficiais	inferiores	eram	os	que	infligiam	punições	aos	praças.	Nesse	sentido	–	

indireto,	 portanto	 –,	 os	 oficiais	 superiores	 controlavam	 e	 vigiavam	 as	 relações	 entre	 praças	 e	

oficiais	inferiores.	

	 O	regime	de	promoções	também	agia	no	sentido	do	controle	indireto	feito	por	superiores	

sobre	o	potencial	bom	trânsito	entre	 inferiores	e	praças.	E,	sobretudo,	o	regime	de	promoções	

tampouco	era	auspicioso	para	um	praça	ou,	eventualmente,	para	aquele	que	quisesse	entrar	nas	

Forças	Armadas.	As	promoções	davam-se	no	 limite	das	vagas	disponíveis,	 e	 elas	deveriam	ser	

propostas	 aos	 majores	 e	 aos	 coronéis	 pelos	 capitães	 de	 unidades.	 Na	 Marinha,	 o	 caso	 era	

semelhante:	praças	somente	teriam	suas	promoções	asseguradas	por	capitães	de	fragata	ou	por	

capitães	de	mar	e	guerra	após	serem	recomendados	pelos	tenentes58.	As	resistências	de	praças	

em	relação	aos	oficiais	 inferiores	eram	enormes	não	somente	devido	à	estrutura	piramidal	do	

número	de	vagas	na	hierarquia	militar,	mas	 também	devido	às	exigências	de	alfabetização:	os	

postos	 de	 cabo	 em	 diante,	 tanto	 no	 Exército	 quando	 na	 Marinha,	 eram	 exclusivamente	 para	

aqueles	que	soubessem	ler	e	escrever.	A	grande	maioria	dos	praças,	portanto,	era	tolhida	em	sua	

ascensão	militar.	

	 Para	 os	 que	 eram	 alfabetizados,	 as	 perspectivas	 salariais	 tampouco	 eram	 boas.	

Comparativamente,	os	salários	de	praças	representavam	1/8	daquilo	que	ganhavam	os	oficiais	

																																																								
57	Apud	idem.	
58	Relembramos	 nota	 antes	 apresentada:	 a	 hierarquia	 militar	 do	 Exército	 durante	 o	 Segundo	 Reinado	 dividia-se,	
malgrado	pequenas	alterações,	por	ordem	de	menor	a	maior	graduação,	em	praças	(soldado,	anspeçada,	cabo,	furriel,	
segundo-sargento,	primeiro-sargento),	oficiais	inferiores	ou	subalternos	(alferes,	segundo-tenente,	primeiro-tenente,	
capitão),	 oficiais	 superiores	 (major,	 tenente-coronel,	 coronel),	 oficiais-generais	 (brigadeiro,	 marechal-de-campo,	
tenente-general,	 marechal-de-exército);	 e	 para	 a	 Marinha,	 em	 praças	 (grumete,	 marinheiro,	 cabo,	 guardião,	
contramestre,	 mestre),	 oficiais	 inferiores	 ou	 subalternos	 (aspirante	 guarda-marinha,	 guarda-marinha,	 segundo-
tenente,	primeiro-tenente),	oficiais	superiores	(capitão-tenente,	capitão	de	fragata,	capitão	de	mar	e	guerra),	oficiais-
generais	(chefe	de	divisão,	chefe	de	esquadra,	vice-almirante,	almirante).	Fonte:	AHEx	e	AM	–	Almanaque	do	Exército	
e	da	Marinha,	1840-1889.	
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inferiores59,	e	não	superavam,	na	Corte,	os	de	carroceiros,	cozinheiros,	 jardineiros,	padeiros	ou	

serviçais	domésticos	(ver	Quadro	7,	p.	131).	Um	praça	teria	de	esperar	algo	próximo	a	dez	anos,	

ganhando	soldos	baixos	e	incorrendo	em	prováveis	punições,	para,	quiçá	e	se	fosse	alfabetizado,	

alcançar	os	postos	de	oficiais	inferiores.	Que,	de	resto,	tampouco	eram	caracterizados	por	soldos	

altos:	 um	 alferes	 ou	 segundo-sargento	 ganhava,	 em	 1870,	 tanto	 quanto	 um	 carpinteiro,	 um	

operário	ou	um	guarda	de	alfândega:	nada	próximo	a	um	advogado,	engenheiro	ou	médico.		

	 Permanecer	na	caserna	não	era	um	bom	negócio	para	um	antigo	Voluntário	da	Pátria.	A	

rigorosa	disciplina,	as	costumeiras	punições,	as	lentas	promoções	e	os	soldos	baixos	inclinaram-

no	 para	 a	 vida	 civil.	 Isso	 sem	mencionar	 a	 alimentação	 na	 caserna:	 farinha,	 carne	 seca,	 arroz,	

toucinho	 e,	 algumas	 vezes,	 feijão	 preto.	 Novamente,	 pareciam	 grandes	 as	 semelhanças	 com	 o	

mundo	 cativo.	 A	 vida	 civil,	 é	 verdade,	 teria	 seus	 riscos:	 os	 empregos	 não	 eram	 estáveis,	 e	 as	

demissões,	prováveis.	Não	era	aquele	o	tempo	dos	direitos	trabalhistas,	para	dizer	o	mínimo.	No	

mundo	civil,	igualmente,	haveria	que	pagar	pela	alimentação	e	pela	moradia,	o	que	não	ocorria	

na	caserna.		

Mas	 quais	 expectativas	 os	 antigos	 Voluntários	 poderiam	 ainda	 ter	 quanto	 às	 Forças	

Armadas?	Se	as	promoções	foram	tortuosas	e	os	soldos	foram	atrasados	durante	a	campanha,	o	

que	 esperar	 em	 tempos	de	paz?	Pouco.	Mais	 valia	 rumar	para	 a	 capital,	 onde	os	 salários	 civis	

eram	se	não	superiores,	pelo	menos	iguais	aos	dos	militares.	A	ascensão	social	poderia	ser	mais	

rápida,	com	sorte	e	empenho.	E,	ademais,	não	haveria	chibatadas	ou	pranchadas.			

	 Muito	 sintomaticamente,	 a	 Corte	 encheu-se	 de	 gente	 após	 a	 Guerra	 do	 Paraguai.	 Se	 em	

abril	de	1870	somavam-se	235.381	pessoas	na	capital	do	Império,	em	1872,	a	cidade	alcançou	o	

número	de	274.972	almas.	Descontados	o	ingresso	de	estrangeiros,	o	fluxo	de	escravos,	os	óbitos	

e	os	nascimentos,	tem-se	que	uma	população	de	38.143	ingressou	na	Corte	entre	o	fim	da	guerra	

e	 o	primeiro	 censo	nacional,	 de	187260.	O	Rio	de	 Janeiro	 cresceu,	 em	apenas	dois	 anos,	 quase	

dois	décimos	de	seu	tamanho	em	1870	–	nesse	ritmo,	que	não	se	sustentou,	a	cidade	dobraria	

sua	população	em	dez	anos.	Há	razões	de	se	crer	que	muito	do	crescimento	entre	1870	e	1872	se	

deveu	ao	retorno	dos	veteranos.	

Em	primeiro	lugar,	a	Corte	enviou	11.467	combatentes	ao	Paraguai	(ver	Quadro	4,	p.	61).	

Era	 de	 se	 esperar	 que	 os	 sobreviventes	 retornassem	 à	 capital.	 Em	 segundo	 lugar,	 o	 governo	

registrou,	 apesar	 das	 imprecisões,	 o	 ingresso	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 de	 13.040	 veteranos	 entre	

fevereiro	e	junho	de	1870	(ver	Quadro	1,	p.	22).	

	

	
																																																								
59	AHEx	e	AM	–	Leis	e	decretos	do	Exército	e	da	Marinha	de	1870	a	1873.		
60	Para	o	censo	de	abril	de	1870,	ver:	Relatório	do	Ministério	do	Império	de	1871.	O	censo	de	1872	está	disponível	em:	
http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/index.html	–	Acesso	em:	15/09/2015.	Para	o	ingresso	de	estrangeiros,	o	
fluxos	de	escravos	e	o	número	de	óbitos	e	de	nascimentos,	ver:	LAHMEYER	LOBO,	Eulália	Maria.	História	do	Rio	de	
Janeiro.	Do	capital	comercial	ao	capital	industrial	e	financeiro.	Rio	de	Janeiro:	IBMEC,	1978,	pp.	435-7.	
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Quadro	7:	Rendimentos	individuais	médios	na	Corte,	em	mil-réis	por	ano	

Profissão	 1870	 1871	
Advogado	 5:142$000	 -	
Alfaiate	 180$000	 -	

Ama	de	leite	 427$000	 547$000	
Ama	seca	 149$000	 179$000	
Carpinteiro	 480$000	 -	
Carregador	 -	 420$000	
Carroceiro	 -	 420$000	
Chacareiro	 276$000	 264$000	
Cocheiro	 -	 312$000	
Copeiro	 276$000	 252$000	
Costureira	 -	 420$000	
Cozinheira	 372$000	 396$000	
Engenheiro	 -	 4:800$000	
Engomador	 360$000	 -	

Empregado	público	 2:262$000	 4:938$000	
Escriturário	 -	 1:200$000	

Guarda	de	alfândega	 696$000	 696$000	
Jardineiro	 360$000	 -	
Lavadeira	 240$000	 248$000	
Lavrador	 220$000	 224$000	
Lustrador	 300$000	 -	
Médico	 -	 4:823$000	
Operário	 420$000	 -	
Padeiro	 360$000	 -	
Professor	 -	 2:000$000	
Quitandeiro	 -	 228$000	

Serviçal	doméstico	 294$000	 282$000	
	

Fontes:	BUESCU,	Mircea.	Brasil:	disparidades	de	renda	no	passado.	Rio	de	Janeiro:	APEC,	1979,	p.98;		
e	COELHO,	Edmundo	Campos.	As	profissões	imperiais:	medicina,	engenharia	e	advocacia	no	Rio	de	Janeiro,	1822-1930.	

Rio	de	Janeiro:	Record,	1999.		
	

Muitos	deles,	e	quiçá	seja	esta	a	razão	principal,	permaneceram	na	capital	por	ser	ela	o	principal	

polo	de	criação	de	empregos	no	Império.	Era	o	maior	mercado,	o	que	apresentava	os	melhores	

salários,	embora	os	preços	fossem	também	altos.	Caso	o	veterano	fosse	solteiro	ou	pouco	ligado	

à	 família,	 ficar	 no	 capital	 era	 o	melhor	 a	 se	 fazer.	 E	 caso	 fosse	 casado	 e	 arraigado	 à	 terra,	 as	

incitações	 da	 capital,	 provavelmente,	 fizeram-no	 buscar	 a	 família	 no	 interior	 e	 optar	 pelo	

desprendimento.	

Salvador	 e	 Recife	 também	 tinham	 seus	 apelos:	 eram,	 respectivamente,	 a	 segunda	 e	 a	

terceira	 maiores	 cidades	 do	 Brasil	 (ver	 Quadro	 8,	 p.	 132).	 No	 entanto,	 ficavam	 amplamente	

aquém	 do	 tamanho	 da	 Corte.	 As	 maiores	 chances	 de	 encontrar	 emprego	 estavam	 no	 Rio	 de	

Janeiro:	era	onde	se	concentravam	as	camadas	altas	e	médias	do	Império.	Eram	essas	as	classes	

que	empregavam	a	mão	de	obra	de	alfaiates,	carpinteiros,	carregadores,	carroceiros,	cocheiros,	

copeiros,	 cozinheiros,	 engomadores,	 jardineiros,	 lavadeiros,	 lustradores,	 padeiros	 e	 serviçais	

domésticos.	A	 classe	média	 tinha	especial	 responsabilidade	nesse	 sentido,	 já	que	 se	 constituía	

em	maior	 número	 do	 que	 a	 classe	 alta.	 Por	 sua	 vez,	 e	 de	 forma	 correlata,	 as	 indústrias	 e	 os	

serviços	 concentravam-se	 também	 na	 Corte,	 em	 vista	 do	 tamanho	 do	 mercado.	 Muito	
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provavelmente,	 entre	40%	e	50%	da	 indústria	nacional	 eram	sediados	na	Corte,	o	que	gerava	

efeitos	multiplicadores	no	setor	dos	serviços61.		
	

Quadro	8:	As	quinze	maiores	cidades	brasileiras	em	1872	

Cidade	 População	em	1872	
Rio	de	Janeiro	(Corte)	 274.972	
Salvador	(Bahia)	 129.109	

Recife	–	e	Olinda	(Pernambuco)	 129.090	
Campos	(Rio	de	Janeiro)	 88.832	

Belém	(Pará)	 61.997	
Ouro	Preto	(Minas	Gerais)	 48.214	
Niterói	(Rio	de	janeiro)	 47.548	

Porto	Alegre	(Rio	Grande	do	Sul)	 43.998	
Fortaleza	(Ceará)	 42.458	

Cuiabá	(Mato	Grosso)	 35.987	
São	Luiz	(Maranhão)	 31.604	
Campinas	(São	Paulo)	 31.397	
São	Paulo	(São	Paulo)	 31.385	
Manaus	(Amazonas)	 29.334	
Maceió	(Alagoas)	 27.703	

	
Fonte:	Censo	de	1872,	disponível	em:	http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72.	Acesso	em:	17/09/2015	

	

A	situação	no	campo,	e	especialmente	no	Nordeste,	era	bem	diferente.	No	início	da	década	

de	1870,	a	produção	de	açúcar	na	Bahia	caiu	expressivamente:	de	53.884.090	quilos,	em	1870,	

para	 29.599.069,	 em	 1873.	 Uma	 contração,	 portanto,	 de	 quase	 55%.	 O	 açúcar	 pernambucano	

não	 teve	 melhor	 sorte,	 entrando	 em	 declínio	 nas	 mesmas	 proporções.	 O	 café	 baiano,	 uma	

lavoura	nova	para	a	província,	tampouco	passava	por	momento	de	expansão.	As	5.112.240	sacas	

produzidas	 em	 1870	 foram	 enxugadas,	 três	 anos	 depois,	 para	 3.405.420.	 E	 o	 algodão	 seguiu	

igual	passo:	de	6.679.851	arrobas	para	1.574.41062.	O	mesmo	se	reproduziu	no	caso	do	algodão	

maranhense.	 Apesar	 do	 impulso	 gerado	 pela	 Guerra	 de	 Secessão	 nos	 Estados	 Unidos	 (1861-

1865),	 que	 impactou	 positivamente	 a	 exportação	 de	 algodão	 brasileiro,	 em	 1871	 a	 produção	

havia	retornado,	praticamente,	aos	patamares	da	década	de	185063.	

																																																								
61	Não	há	dados	consolidados	para	a	concentração	industrial	durante	o	Segundo	Reinado.	Algumas	estimativas,	sobre	
as	quais	nos	apoiamos,	 foram	realizadas	em:	DEAN,	Warren.	A	 industrialização	de	São	Paulo.	11a	edição.	São	Paulo:	
Difusão	Europeia	Livro/EDUPS,	1971;	FERNANDES,	Achilles	de	Oliveira.	Quadro	demonstrativo	do	desenvolvimento	
da	 indústria	 e	 da	 eletricidade	no	Brasil,	 1883-1934.	 In:	Ministério	 da	Agricultura.	Utilização	 da	 energia	 elétrica	 no	
Brasil.	 Boletim	n.	 1,	 1935;	HARDMAN,	 Foot	 e	 LEONARDI,	 Victor.	História	 da	 indústria	 e	 do	 trabalho	 no	Brasil.	 São	
Paulo:	Editora	Ática,	1982;	LAHMEYER	LOBO,	Eulália	Maria.	História	do	Rio	de	Janeiro.	Do	capital	comercial	ao	capital	
industrial	 e	 financeiro.	 Rio	 de	 Janeiro:	 IBMEC,	 1978;	 e	 MERRICK,	 Thomas	 e	 GRAHAN,	 Douglas.	 Populações	 e	
desenvolvimento	 no	 Brasil:	 uma	 perspectiva	 histórica.	 In:	 NEUHAUS,	 Paulo	 (org.),	 Economia	 brasileira:	 uma	 visão	
histórica.	Rio	de	Janeiro:	Campus,	1980;	e	REGO,	José	Márcio	e	MARQUES,	Rosa	Maria	(orgs.).	Formação	econômica	do	
Brasil.	São	Paulo:	Saraiva,	2003.		
62	Ver:	SILVA,	Eduardo.	Dom	Obá	II	d’África,	o	príncipe	do	povo.	Vida,	tempo	e	pensamento	de	um	homem	livre	de	cor.	
São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	2001,	p.	63.	
63	Ver:	DE	PAULA,	 João	Antônio.	O	processo	econômico.	 In:	CARVALHO,	 José	Murilo	(org.).	História	do	Brasil	Nação.	
Vol.	II.	A	construção	nacional,	1830-1889.	São	Paulo:	2012,	p.	183.		
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Para	maior	desestímulo	do	veterano,	e	como	provável	causa	da	queda	na	produção	agrária	

nordestina,	uma	grave	seca	afetou	a	região	na	década	de	1870.		Ficou	conhecida	como	a	seca	do	

setentinha.	A	esse	respeito,	pontuava	o	Jornal	do	Comércio	em	janeiro	de	1870:	

	

Com	 que	 alegria	 poderão	 receber	 ovações	 ruidosas	 na	 Corte	 do	 Império	 os	
Voluntários	baianos,	se	sabem	que	estão	morrendo	de	fome	nos	sertões	de	sua	
terra	os	entes	mais	queridos	de	seu	coração?	Se	sabem	que	quanto	mais	cedo	
ali	 chegarem,	 mais	 probabilidade	 tem	 de	 salvar-lhes	 a	 vida	 ameaçada	 pela	
fome?64	

	

Talvez	quisessem	os	Voluntários	baianos	rapidamente	regressar	para	o	sertão,	mas,	muito	

provavelmente,	não	para	ficar.	Inclusive	se	cogitassem	uma	mudança	para	Salvador,	a	contração	

das	rendas	agrárias	gerariam,	e	geraram,	retração	de	investimentos	no	mundo	urbano,	o	que	era	

de	se	esperar,	 considerando-se	que	as	principais	 fortunas,	e	 isso	se	aplicava	a	 todo	o	 Império,	

eram	extraídas	do	campo.	

	 De	forma	semelhante,	mas	no	sentido	inverso,	a	Corte	beneficiava-se	da	robustez	do	café	

do	Vale	do	Paraíba,	que	vivia	ainda	seu	momento	de	 fastígio65.	 	Em	1870,	o	 café	 representava	

56%	do	total	das	exportações	brasileiras,	enquanto	o	açúcar	e	o	algodão	não	somavam,	juntos,	

mais	do	que	20%66.	Os	excedentes	do	capital	cafeeiro,	quando	não	aplicados	nas	fazendas,	eram	

investidos	 na	 cidade:	 nas	 indústrias,	 nos	 serviços,	 nas	 finanças	 e	 nos	 bens	 imóveis67.	 Disso	

resultou	 significativa	 concentração	 de	 renda,	 mas	 é	 inegável	 a	 injeção	 de	 liquidez	 também	

resultante	do	processo	e,	consequentemente,	a	multiplicação	de	empregos.	Como	se	fosse	pouco,	

a	Corte	ainda	tinha,	separada	apenas	pela	Baía	de	Guanabara,	a	cidade	de	Niterói:	o	sétimo	maior	

centro	urbano	do	Império.	Somados,	o	Rio	de	Janeiro	e	Niterói	representavam	um	mercado	de	

322.520	almas	-	mais	do	que	as	cidades	de	Salvador,	Recife,	Olinda	e	Belém,	combinadas.		

O	 poder	 social	 auferido	 pelo	 bolso,	 e	 isso	 independentemente	 da	 classe,	 era	 de	 se	

encontrar	na	Corte,	que	foi,	portanto,	o	principal	destino	para	os	veteranos	do	Paraguai.	Houve	

certamente	 quem	 rumou	 para	 outras	 cidades	 ou	 para	 as	 fazendas.	 A	 grande	 maioria,	 não	

obstante,	 enxergou	 na	 capital	 o	 dinamismo	 que	 faltava	 à	monotonia	 do	 roçado	 e	 à	 cidade	 do	

interior.	A	força	social	do	salário	se	expressaria	melhor	no	cosmopolitismo	da	Corte:	não	só	no	

que	 diz	 respeito	 à	 alimentação,	 à	 moradia	 ou	 ao	 vestuário,	 mas	 na	 associação	 de	 ofício	 e	 na	

sociedade	recreativa.	Nada	impedia,	passados	alguns	anos,	voltar	para	o	interior,	mais	rico.	Em	

																																																								
64	BN	–	Jornal	do	Comércio,	16/01/1870.	
65	Para	 uma	 discussão	 sobre	 as	 fases	 de	 desenvolvimento	 da	 cultura	 cafeeira	 na	 província	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 ver:	
SALLES,	Ricardo.	E	o	vale	era	o	escravo.	Vassouras,	 século	XIX.	 Senhores	e	escravos	no	coração	do	 Império.	Rio	de	
Janeiro:	Civilização	brasileira,	2008,	pp.	150-2.	
66	ABREU,	 M.	 de	 P.	 e	 BEVILAQUA,	 A.	 Brazil	 as	 an	 export	 economy,	 1880-1930.	 In:	 CARDENAS,	 E.,	 OCAMPO,	 J.	 A.,	
THORP,	R.	(orgs.).	An	economic	history	of	the	twentieth-century	Latin	America,	v.	1.	Oxford:	Palgrave	e	Saint	Antony’	s	
College,	2000.		
67	FRAGOSO,	 João.	Barões	do	café	e	 sistema	agrário	escravista.	Paraíba	do	Sul	/	Rio	de	 Janeiro	 (1830-1888).	Rio	de	
Janeiro:	7Letras,	2013,	p.	173.	
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rigor,	 a	 escolha	 do	 veterano	 pela	 Corte	 não	 era	 diferente	 do	 normal	 migratório	 nacional:	

respondiam	aos	mesmos	apelos.	Em	1890,	a	população	do	Rio	de	Janeiro	dobrou,	comparando-

se	com	o	ano	de	1872.	O	fato	deveu-se,	sobretudo,	ao	afluxo	de	imigrantes	nacionais68.		

Os	primeiros	sinais	da	maciça	chegada	de	veteranos	à	Corte	deram-se	na	região	portuária.	

Havia-se	 formado	 ali	 uma	 espécie	 de	 diáspora	 baiana,	 que	 rapidamente	 se	 espraiou	 para	 a	

Cidade	 Nova69.	 As	 populações	 amontoavam-se	 em	 pequenos	 casebres,	 bordeando	 casarões	

lotados	 de	 gente,	 que	 davam	 para	 ruas	 estreitas	 de	 pedras	 largas,	 quando	 não	 eram	

simplesmente	 vielas	 de	 areia	 batida.	 Não	 sem	 razão,	 muito	 se	 insistiu	 sobre	 os	 laços	 de	

solidariedade	ou	afinidades	religiosas	que	caracterizavam	aqueles	espaços.	Em	depoimento	da	

época,	disse-se	que:	

	

Tinha	 lá,	 na	 Pedra	 do	 Sal,	 lá	 na	 Saúde,	 ali	 que	 era	 uma	 casa	 de	 baianos	 e	
africanos.	 [...].	 Da	 casa	 deles	 se	 via	 o	 navio,	 aí	 já	 tinha	 o	 sinal	 de	 que	 vinha	
chegando	 gente	 de	 lá	 [...].	 Era	 uma	 bandeira	 branca,	 sinal	 de	 Oxalá,	 avisando	
que	 vinha	 chegando	 gente.	 A	 casa	 era	 no	 morro,	 era	 de	 um	 africano,	 ela	
chamava	 tia	 Dadá	 e	 ele	 tio	 Ossum,	 eles	 davam	 agasalho,	 davam	 tudo	 até	 a	
pessoa	se	aprumar.70	

	

	 	O	 dar	 agasalho	 –	 ou	 a	 solidariedade	 –,	 fosse	 por	 compaixão	 iorubá	 ou	 por	 caridade	

católica,	 testemunhava	 da	 precária	 condição	 social	 do	 veterano,	 que,	 de	 resto,	 não	 foi	 muito	

diferente	do	 comum	carioca.	Tentou-se	 inicialmente	 fazer	 valer	 a	 promessa	de	 campanha	que	

garantia	 aos	 ex-combatentes	 preferência	 em	 empregos	 públicos,	 quando	 não	 houvesse	

desigualdade	 de	 competências.	 Foram	 tentativas	 frustradas.	 Os	 mais	 qualificados,	 que	 se	

contavam	nos	dedos,	 requereram	vagas	nos	ofícios	de	escrivão	e	de	 tabelião,	nos	 tribunais	de	

relação,	 nas	 delegacias	 de	 polícias	 e	 na	 Casa	 de	 Correção.	 Os	menos	 qualificados,	 que	 eram	 a	

grande	maioria,	pleitearam	postos	de	serviçais	em	repartições	públicas.	A	julgar	pelo	número	de	

petições	datadas	da	década	de	1880	e,	algumas	vezes,	de	1890,	os	60.000	egressos	do	Paraguai	

não	 foram	 reconfortadas	 em	 suas	 expectativas	 quanto	 a	 empregos	 públicos71.	 Em	 março	 de	

1881,	O	Soldado,	 jornal	 ligado	 aos	 interesses	 da	 caserna,	 estampava	 em	primeira	 página:	 “Aos	

Voluntários	da	Pátria,	oficiais	honorários	e	praças,	que	se	acham	desempregados,	pedimos	o	favor	

de	 virem	 a	 esta	 redação	 deixar	 seus	 nomes,	 residências	 e	 declarar	 a	 quanto	 tempo	 estão	

desempregados”72.	A	menos	que	tivesse	bom	trânsito	em	alguma	repartição	pública,	o	veterano	

não	tinha	sua	promessa	cumprida.	Alguns	poucos	tentaram	escrever	diretamente	ao	Imperador,	

para	reclamar	os	empregos	prometidos:	

																																																								
68	MELLO,	Maria	Tereza	Chaves.	A	República	consentida.	Rio	de	Janeiro:	Editora	FGV,	2007,	p.	62.	
69	CUNHA,	Maria	Clementina	Pereira.	Ecos	da	 folia:	 uma	história	 social	do	 carnaval	 carioca	 entre	1880	e	1920.	 São	
Paulo:	Companhias	das	Letras,	2001,	p.	209.	
70	Apud	idem,	p.210.	
71	Grande	número	de	requerimentos	interpostos	por	veteranos	para	obter	vagas	em	repartições	públicas	encontra-se	
em:	AN	–	GIFI,	5H197.	
72	BN	–	O	Soldado,	23	de	março	de	1881.	
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Requerimento	do	Voluntário	da	Pátria	Maximiliano	José	de	Santana,	agosto	de	
1870.	Para	Vossa	Majestade	Dom	Pedro	 II:	o	suplicante	quando	seguiu	para	a	
campanha	 do	 Paraguai,	 não	 foi	 com	 ambição	 ao	 que	 dispunha	 o	 decreto	 de	
janeiro	de	1865,	mas,	sim,	por	amor	da	pobre	pátria,	quando	[ilegível]	vinham	
entrando	os	paraguaios,	ridiculizando	o	menosprezando	aquilo	que	entre	nós	é	
mais	 santo	 [...].	 Por	 uma	 pequenina	 posse	 de	 terreno,	 que	 seu	 título	 é	 um	
impossível	 no	 Rio	 de	 Janeiro!!!,	 pela	 gratificação	 de	 300	 mil	 réis,	 nunca	
marcharia	 para	 a	 guerra,	 porque	 prêmios	 tais	 não	 pagam	 aos	 Voluntários	 da	
Pátria	 as	 mil	 privações,	 arriscar	 a	 vida	 nas	 linhas	 de	 combate,	 despertando	
debaixo	 da	 rouca	 voz	 dos	 canhões	 [...],	 sofrendo	 de	 fome!!!	 Não,	 não	 paga	 ao	
defensor	da	pátria!	[...].	A	defesa	da	pátria	é	feita	pelos	miseráveis,	no	entanto,	
aqueles	 por	 serem	 ricos	 não	 a	 defendem!!!	 Aqueles	 por	 serem	 protegidos	
daqueles	 não	 a	 defendem!!!	 Claro	 está,	 senhor,	 que	 a	 pátria	 é	 dos	 pobres.	
Reclamo	 emprego,	 o	 direito	 do	 Voluntário	 da	 Pátria,	 que	 dorme	 debaixo	 da	
lousa	 do	 esquecimento!!!	 Senhor,	 ainda	 assim,	 o	 Voluntário	 da	 Pátria	 em	 seu	
monarca,	por	isso,	com	respeito	a	nós	viemos	pedir	justiça,	convictos	que,	Vossa	
Majestade	Imperial,	usando	da	benevolência	que	dispõe,	nos	fará	justiça.73	

		

Os	 incontáveis	 erros	 de	 ortografia	 e	 de	 gramática,	 reduzidos	 ao	 máximo	 em	 nossa	

transcrição,	 confirmavam	 que	 a	 origem	 social	 não	 era	 barreira	 para	 reclamar	 o	 que	 era	 de	

direito.	 Outra	 coisa,	 no	 entanto,	 era	 ter	 o	 direito	 concretizado,	 o	 que	 não	 ocorreu	 quanto	 à	

preferência	 em	 empregos	 públicos:	 a	 desigualdade	 de	 competências	 foi	 desculpa	 válida	 o	

suficiente	para	protelar	o	que	parecia	assegurado.	

	 Sem	o	emprego	público	prometido,	a	melhor	opção	era	procurar	vaga	de	operário,	termo	

que,	 naquela	 época,	 não	 designava	 senão	 a	 mão	 de	 obra	 fabril,	 artesã	 ou	 não,	 e	 os	 serviços	

vinculados	a	empreendimentos	de	grande	capital:	ferreiros,	funileiros,	serralheiros,	carpinteiros,	

costureiros,	calceteiros,	carregadores,	carroceiros,	pedreiros.	O	universo	operário	representava	

em	torno	de	20%	da	população	da	Corte,	e	sua	expansão	parecia	assinalar	prévio	crescimento	

salarial,	pelo	menos	em	termos	comparativos	(ver	Quadro	7	e	9,	respectivamente,	p.	131	e	136).	

Um	 operário	 ganhava	 em	 torno	 de	 420$000	 réis	 anuais,	 significativamente	 mais	 do	 que	 um	

serviçal	doméstico,	um	quitandeiro,	um	engomador,	um	copeiro,	um	jardineiro	ou	um	lavrador.		

Para	 quem	não	 tivesse	 as	 qualificações	 de	 um	operário,	 as	 possibilidades	 empregatícias	

eram	reduzidas:	 lavrar	a	terra,	 fazer	serviço	doméstico,	pescar	ou	ganhar	o	pão	a	diário,	como	

jornaleiro,	 o	 que,	 em	 rigor,	 não	 era	 um	 emprego.	 Eram	 as	 ocupações	 da	 grande	 maioria:	

somadas,	e	sem	perder	de	vista	os	50.092	escravos,	representavam	quase	50%	da	população	da	

Corte.	Nessas	categorias,	os	melhores	salários	eram	os	de	serviçal	doméstico	e	os	de	lavrador	–	

quando	livres	ou	libertos	–,	que	giravam	em	torno	de	250$000	réis	anuais.			

	

	

																																																								
73	AHMI	–	Maço	157,	doc.	7348.	
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Quadro	9:	Classificação	ocupacional	no	Rio	de	Janeiro	em	1870	

	

Profissão	

População	

Total	

M
as
cu
lin
a	

Fe
m
in
in
a	

Sem	profissão	conhecida	 34.998	 45.770	 80.768	

Serviços	Domésticos	 16.142	 36.788	 52.930	

Manufaturas,	artes	e	ofícios	 33.566	 10.785	 44.351	

Comerciantes	 20.572	 1.009	 21.581	

Lavradores	 7.520	 6.031	 13.551	

Militares	 7.616	 -	 7.616	

Agências	 3.007	 268	 3.275	

Empregados	Públicos	 3.018	 18	 3.036	

Profissionais	liberais	 2.523	 283	 2.806	

Capitalistas	e	proprietários	 998	 739	 1.737	

Marítimos	 1.608	 -	 1.608	

Pescadores	 1.393	 -	 1.393	

Eclesiásticos	 262	 162	 424	

Total	 133.223	 101.853	 235.076	

	
Fonte:	CCBC	-	Relatório	do	Império,	1870	

	

O	jornaleiro,	por	si	só,	constituía	pouco	mais	de	20%	da	população	ativa	da	Corte	(incluídos	aí	os	

desempregados,	os	escravos	de	aluguel	e	de	ganho74	e	descontados	os	31.179	menores	de	sete	

anos	 –	 a	 idade	 laboral,	 naquele	 então,	 começava	 antes	 dos	 dez	 anos	 –),	 e	 sua	 renda	 anual	

dificilmente	alcançava	os	200$000	réis.	

	 Havia,	portanto,	um	imenso	exército	de	mão	de	obra	disponível,	um	sub-operariado,	cujo	

trabalho	 era	 facilmente	 substituível:	 se	 houvesse	 desencontro	 entre	 patrão	 e	 sub-operário,	

haveria	 quem	 tomasse	 o	 lugar	 deste	 em	 proveito	 daquele.	 Não	 por	 acaso,	 essas	 categorias	

apresentavam	as	menores	rendas	anuais.	O	veterano	baiano,	gaúcho,	pernambucano	ou	carioca	

conseguiria	uma	vaga	de	operário,	na	melhor	das	hipóteses,	ou	se	tornaria	sub-operário,	na	pior.	

Um	problema	maior,	no	entanto,	punha	operários	e	sub-operários	em	condições	semelhantes:	a	

inflação.		

Se	era	na	Corte	onde	havia	as	melhores	oportunidades	de	trabalho	e	os	melhores	salários,	

também	 era	 nela	 onde	 os	 preços	 eram	 os	 mais	 altos.	 A	 cesta	 básica,	 composta	 por	 arroz,	

																																																								
74	Escravos	de	aluguel,	treinados	em	ofícios	especializados	ou	não,	eram	oferecidos	para	serviços	ocasionais	por	seus	
senhores	 mediante	 pagamento	 de	 aluguel.	 Os	 escravos	 de	 ganho,	 por	 outro	 lado,	 lançavam-se	 às	 ruas	 por	 contra	
própria,	mas	cabia	a	eles	repassar	diária	ou	semanalmente	parcela	do	ganho	a	seu	senhor.	
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bacalhau	–	um	produto	barato,	à	época	–,	batata,	café,	carne	seca	e	feijão	preto,	custava	o	preço	

semanal	de	2$000	réis	(ver	Quadro	10,	p.	137).	Ou	8$000	mensais.	Ou	ainda,	1/5	do	salário	de	

operário	 e	 praticamente	 metade	 do	 salário	 de	 jornaleiro.	 Se	 a	 cesta	 fosse	 ligeiramente	

incrementada	com	açúcar,	aguardente,	alho,	amendoim,	banha,	manteiga,	milho	e	presunto,	seu	

valor	atingia	os	8$700	semanais,	praticamente	o	salário	de	operário.	Nesse	cenário,	o	trabalho	

feminino,	repudiado	nas	classes	média	e	alta,	era	 imprescindível	para	compor	a	renda	familiar	

das	 classes	 populares.	 As	 mulheres	 exerciam	 funções	 de	 ama	 de	 leite,	 ama	 seca,	 costureira,	

cozinheira,	 lavadeira,	 lavradora	 e	 quitandeira.	 Seus	 salários	 eram	 semelhantes	 aos	 do	 sub-

operário	masculino,	 com	exceção	das	amas	de	 leite,	das	cozinheiras	e	das	costureiras,	 funções	

que,	devido	à	menor	concorrência,	alcançavam	salários	de	um	operário	masculino.	

	 	

	
Quadro	10:	Preços	médios	dos	alimentos	no	Rio	de	Janeiro	(1862-1880),	em	mil-réis	

Item	 Média	dos	preços	 Índices	(base:	1862	=	100)	
1862	 1870	 1875	 1880	 1870	 1875	 1880	

Açúcar	refinado	(quilo)	 350	 385	 337	 385	 110	 96,2	 110	

Aguardente	(litro)	 167	 254	 254	 -	 152,1	 152,1	 -	

Alho	(réstia)	 286	 456	 400	 -	 159,4	 139,8	 -	

Amendoim	(saca)	 4$600	 4$858	 4$000	 -	 105,6	 86,9	 -	

Arroz	(quilo)	 202	 257	 200	 -	 127,2	 99	 -	

Bacalhau	(quilo)	 316	 462	 456	 387	 146,2	 144,3	 122,5	

Banha	(quilo)	 32	 1$063	 1$096	 698	 167,4	 173,4	 110,5	

Batata	(quilo)	 129	 169	 117	 160	 131	
	

90,7	
	

124	

Café	moído	(quilo)	 752	 713	 770	 1$013	 94,8	 102,4	 134,7	

Carne	seca	(quilo)	 159	 265	 419	 448	 166,6	 263,5	 281,7	

Feijão	preto	(quilo)	 120	 140	 146	 -	 116,6	 121,6	 -	

Manteiga	(quilo)	 1$734	 2$528	 2$090	 2$198	 145,8	 120,5	 126,7	

Milho	(saca)	 4$643	 7$250	 6$000	 6$000	 156,1	 129,2	 129,2	

Presunto	(quilo)	 862	 1$342	 1$135	 1$500	 155,7	 151,4	 174	

	
Média	inflacionária	

	

	
138,2	
	

	
133,6	
	

	
150,4	
	

	
Fonte:	BUESCU,	Mircea.	300	anos	de	inflação.	Rio	de	Janeiro:	APEC,	1973,	p.	196	(com	adaptações)	
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Tão	 desalentador	 quanto	 a	 experiência	 nos	 armazéns	 e	 nos	 mercados	 era	 defrontar-se	

com	os	manequins	 nas	 lojas	 de	 roupas.	 Os	 preços	 do	 vestuário	prêt-à-porter	eram	proibitivos	

para	as	classes	populares	(ver	Quadro	11,	p.	138).	Uma	calça	de	brim	custava	6$040	réis;	uma	

camisa	 de	 chita,	 4$025;	 e	 um	 par	 de	 sapatos,	 800	 réis.	 Bengalas,	 casacas,	 chapéus,	 fraques,	

meias,	 lenços,	 leques,	 luvas,	 saias	 e	 vestidos	 estavam	 fora	 de	 alcance	 para	 o	 operário:	 eram	

roupas	e	adereços,	portanto,	que	expressavam	mais	do	que	eventual	gosto	pela	moda.	Falavam	

de	uma	classe	e	constituíam	uma	demarcação	social.	

	
Quadro	11:	Preços	médios	do	vestuário	no	Rio	de	Janeiro	(1864-1875),	em	mil-réis	

Item	
Média	dos	preços	 Índices	(base:	1864	=	100,	quando	

possível)	
1864	 1870	 1875	 1870	 1875	

	 Roupas	prêt-à-porter,	por	unidade	
Bengalas	 2$000	 -	 -	 -	 -	

Calças	de	caxemira	e	de	linho	(femininas	e	
masculinas)	 6$270	 10$100	 7$700	 96,3	 122,8	

Calças	de	brim	(femininas	e	masculinas)	 9$300	 6$040	 8$600	 108,6	 92,5	
Calças	de	pano	para	escravo	 3$000	 1$500	 -	 50	 -	

Camisas	de	linho	(femininas	e	masculinas)	 3$800	 4$720	 5$125	 124,2	 134,8	
Camisas	de	brim	de	chita,	de	flanela	e	de	morim	

(femininas	e	masculinas)	 3$100	 4$025	 3$150	 129,8	 101,6	

Casacas	e	paletós	de	caxemira,	de	lã	e	de	linho	
(femininos	e	masculinos)	 17$520	 16$800	 16$900	 95,8	 96,4	

Casacas	e	paletós	de	brim	(masculinos	e	femininos)	 6$375	 -	 -	 -	 -	
Chapéus	(femininos	e	masculinos)	 6$700	 5$200	 -	 77,6	 -	

Fraques	 20$000	 28$300	 29$600	 141,5	 148	
Meias,	a	dúzia	 4$750	 10$260	 10$300	 216	 216,8	
Lenços,	a	dúzia	 2$266	 2$400	 3$430	 105,9	 151,3	

Leques	 1$980	 1$750	 -	 88,3	 -	
Luvas	de	pelica	importadas	 1$280	 2$000	 3$500	 156,25	 273,4	

Saias	 5$125	 4$125	 -	 80,4	 -	
Sapatos	(femininos	e	masculinos)	 960	 1$700	 3$100	 177,1	 322,9	

Sapatos	para	trabalhador	 -	 -	 800	 -	 -	
Sobretudos	nacionais	 25$900	 25$400	 24$181	 98,1	 93,3	

Sobretudos	importados	(modelo	Cavour)	 -	 81$000	 70$350	 -	 -	
Vestidos	(todos	os	tecidos)	 9$500	 10$000	 13$150	 105,2	 138,4	

Média	inflacionária	 118,9	 152,4	
	 Tecidos,	no	atacado	

Algodão	(jarda)	 -	 257	 241	 -	 93,7	
Algodão	americano	(côvado)	 212	 250	 -	 117,9	 -	

Alpaca	(côvado)	 -	 537	 800	 -	 148,9	
Brim	(côvado)	 -	 310	 500	 -	 161,2	
Chita	(côvado)	 315	 250	 246	 79,3	 78,1	
Lã	(côvado)	 640	 400	 320	 62,5	 50	

Lã	alemã	(libra)	 5$500	 -	 -	 -	 -	
Organdi	(côvado)	 450	 -	 -	 -	 -	
Popelina	(côvado)	 675	 484	 796	 71,7	 117,9	

Média	inflacionaria	 82,8	 108,3	

	
Fonte:	BN	–	Jornal	do	Comércio.		

Meses	de	janeiro,	julho	e	dezembro,	cumulativa	e	respectivamente,	de	1864,	de	1870	e	de	1875	
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Vestir-se	sem	rapapés,	mas	com	roupas	prontas,	custava,	então,	em	torno	de	11$000	réis.	

O	que	significava	a	 impossibilidade	de	renovar	o	guarda-roupas	senão	por	ano:	 três	ou	quatro	

mudas	 de	 cada	 peça	 era	 o	 que	 o	 operário	 –	 ou,	 em	 nosso	 caso,	 o	 veterano	 –	 poderia	 ter.	 Os	

tecidos	 no	 atacado	 davam	 uma	 solução	 mais	 em	 conta:	 algodão,	 brim	 e	 chita	 eram	 os	 mais	

acessíveis.	Com	seis	côvados	fazia-se	uma	calça,	e	com	oito,	uma	camisa.	Somados	aos	sapatos,	

tinha-se	 por	 4$300	 réis	 o	 preço	 do	 vestuário	 mais	 simples.	 Ainda	 alto,	 se	 considerarmos	 os	

preços	da	alimentação	e	do	que	mais	comprometia	a	renda	das	classes	populares:	a	moradia.	

Um	cômodo	individual	em	sobrado	ou	casa	compartilhada	nas	freguesias	de	Sacramento,	

Santo	Antônio	e	Santa	Rita	–	no	centro	da	cidade,	portanto	–	custava,	respectivamente,	10$750,	

20$000	e	14$000	réis	mensais	(ver	Quadro	12,	p.	141).	Impagável	para	um	sub-operário,	porém	

acessível,	 com	 muito	 esforço	 e	 comprometendo	 quase	 metade	 da	 renda	 mensal,	 para	 um	

operário.	 Caso	 tivesse	 filhos	 ou	 fosse	 casado,	 o	 cômodo	 deixaria	 de	 ser	 uma	 opção	 atrativa,	

porque	não	era	exatamente	o	que	havia	de	mais	espaçoso.		

O	 sobrado,	 no	 entanto,	 era	 impensável	 nas	 freguesias	 da	 Candelária,	 da	 Lagoa,	 de	

Sacramento,	de	Santana,	de	São	José	e	de	Santa	Rita.	Com	sorte,	o	operário	poderia	encontrar	um	

sobrado	 a	 preços	menos	 proibitivos	 na	 Lapa,	 nos	morros	 da	 Glória	 ou	 em	 São	 Cristóvão	 (ver	

Quadro	 12,	 p.	 141).	 Ainda	 assim,	 viveria	 contando	 as	 moedas:	 20$000	 réis	 de	 aluguel	 mais	

8$000	para	a	alimentação,	apenas	 individual,	davam	28$000.	Se	 tivesse	que	comprar,	para	ele	

ou	para	a	família,	uma	camisa,	uma	calça,	sapatos	ou,	simplesmente,	sustentar	o	ente	próximo,	o	

mês	fecharia	sem	sobrar	um	tostão.	E	isso	considerando-se	apenas	o	consumo	de	subsistência.	

Optar	pelo	sobrado,	de	alguma	forma,	significava	abrir	mão	da	mobília,	do	restaurante	–	mesmo	

popular	–,	do	boteco,	das	festas	e	das	bancas	de	jornal.			

Nesse	 cenário,	 melhor	 era	 afastar-se	 do	 centro	 da	 Corte	 e	 procurar	 residência	 em	

Queimados,	em	Cascadura,	em	Maxambomba	(atual	Nova	Iguaçu)	ou	em	Niterói.	Caso	o	emprego	

fosse	nos	bairros	centrais,	o	que	era	corriqueiro,	o	operário	teria	de	suportar	o	custo	de	400	réis	

diários	entre	o	subúrbio	e	o	coração	do	Rio	de	Janeiro75.	Era	o	que	custava	um	bilhete	de	ida	e	

volta,	 na	 terceira	 classe	da	Estrada	de	Ferro	Dom	Pedro	 II,	 que	 ligava	 a	 freguesia	 de	 Santana,	

onde	hoje	fica	a	Central	do	Brasil,	a	Queimados,	passando	pelo	Engenho	Velho,	pelo	Méier,	por	

Cascadura,	 por	 Madureira,	 por	 Nilópolis	 e	 por	 Maxambomba.	 Os	 custos	 de	 transporte,	 nos	

serviços	de	 ferry,	entre	Niterói	e	a	Corte	não	eram	muito	diferentes.	A	vantagem	de	morar	no	

subúrbio	estava	nos	preços	da	alimentação	e	do	vestuário,	menores	do	que	os	da	Corte:	o	preço	

da	passagem	era,	assim,	compensado	pelo	custo	de	vida	mais	baixo.	Não	por	acaso,	ao	longo	da	

década	de	1870,	 cresceram	demograficamente	as	 regiões	vizinhas	à	Corte:	enquanto	o	 serviço	

																																																								
75	ABREU,	Maurício	de	Almeida.	A	evolução	urbana	do	Rio	de	Janeiro.	Rio	de	Janeiro:	IPLANRIO/ZAHAR,	1988,	p.	50.	
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regular	de	barcas	entre	o	Rio	de	Janeiro	e	Niterói	fazia,	em	1835,	30	viagens	diárias;	em	1882,	

passou	a	fazer	5276.		

O	sub-operário	urbano,	no	entanto,	 iria	à	ruina	se	fosse	para	o	subúrbio.	Estar	no	centro	

da	 cidade	 era	 condição	 de	 sobrevivência.	 A	 oferta	 diária	 de	 pequenos	 serviços	 exigia	

proximidade	com	a	demanda,	que	estava	nas	freguesias	mais	densamente	povoadas	(ver	Figura	

12,	p.	143).	A	precariedade	do	emprego	equacionou-se	então	com	a	precariedade	da	moradia:	

cresceu	 o	 número	 de	 cortiços	 na	 Corte.	 Enquanto	 em	 1868	 em	 torno	 de	 10%	 da	 população	

carioca	vivia	em	cortiços;	em	1870,	o	número	avizinhou-se	dos	15%77.		

Se	 descontarmos	 da	 classe	 sub-operária	 os	 serviçais	 domésticos	 e	 os	 lavradores	 –	 estes	

por	não	residiram	nas	 freguesias	urbanas	e	aqueles	por	 terem,	em	boa	medida,	residência	nas	

casas	patronais	–,	tem-se	que	a	grande	maioria	dos	cortiços	era	habitada	por	jornaleiros	ou	por	

desempregados,	 com	 suas	 respectivas	 famílias.	 E	 entre	 eles,	 provavelmente,	 também	 havia	

operários,	 na	 medida	 em	 que	 a	 insegurança	 crônica	 do	 emprego	 tornava	 pouco	 claras	 as	

fronteiras	entre	o	operariado	e	o	sub-operariado.		

Qual	não	foi	a	frustração	do	veterano	ao	regressar	e	constatar	que	o	tamanho	dos	preços	

não	 correspondia	 ao	 dos	 bolsos?	 Entre	 os	 meses	 que	 precederam	 a	 Guerra	 do	 Paraguai	 e	 o	

retorno	 das	 tropas,	 os	 preços	 da	 alimentação	 aumentaram	 quase	 40%	 na	 Corte,	 o	 que	 se	

manteria	praticamente	constante	até	1875	(ver	Quadro	10,	p.	137).	O	vestuário,	embora	menos	

expressivamente,	também	se	inflacionou:	entre	1865	e	1875,	os	preços	das	roupas	prêt-à-porter	

cresceram	 50%;	 e	 os	 tecidos	 no	 atacado,	 em	 torno	 de	 10%	 (ver	 Quadro	 11,	 p.	 138).	 Pior,	 a	

moradia,	cujos	preços	açambarcavam	a	maior	parte	do	orçamento	familiar,	praticamente	dobrou	

seu	valor	entre	1865	e	1875	(ver	Quadro	12,	p.	140).	Os	soldos	mensais	e	as	etapas	diárias	de	

campanha	 deram	 para	 pouco	 quando	 do	 regresso.	 A	 gratificação	 de	 300$000	 réis	 –	 que	 fazia	

sonhar,	na	hora	do	alistamento,	com	a	compra	de	um	sobrado	–	daria	apenas	para	alguns	meses	

de	aluguel.	Mais	grave,	houve	retração	dos	salários	reais	entre	1863	e	1870	(ver	Quadro	13,	p.	

144).	Retornava	então	à	Corte	o	veterano,	para	fazer	frente	a	um	salário	corroído	pela	inflação:	

as	ilustrações	de	Ângelo	Agostini	eram	eloquentes	nesse	sentido	(Figura	14,	p.	145).		

No	que	diz	 respeito	 aos	 cortiços,	 o	poder	público	 tomou	parte	no	 assunto,	 não	 somente	

pensando	nos	 antigos	Voluntários	da	Pátria.	Ao	 longo	da	década	de	1870,	 extenso	número	de	

projetos	 para	 o	 reordenamento	 urbano,	 que	 visavam	 sobretudo	 os	 cortiços,	 vieram	 dar	 nas	

portas	do	Ministério	do	Império.	Alguns	previam	o	arrasamento	de	morros,	como	o	do	Castelo	e	

o	 do	 Santo	Antônio,	 o	 que	 significava,	 potencialmente,	 empurrar	 os	 classes	 populares	 para	 os	

subúrbios.		

																																																								
76	Idem.	
77	CCBB	–	Relatório	do	Ministério	do	 Império	de	1870;	ABREU,	Maurício	de	Almeida.	A	 evolução	urbana	do	Rio	de	
Janeiro.	Rio	de	Janeiro:	IPLANRIO/ZAHAR,	1988,	p.	50;	e	MARTINS	DE	AZEVEDO	PIMENTEL,	Antônio.	Subsídios	para	
o	estudo	de	higiene	do	Rio	de	Janeiro.	Rio	de	Janeiro:	tipografia	e	litografia	Carlos	Gaspar	da	Silva,	1890,	p.	210.	
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Quadro	12:	Preços	médios	dos	aluguéis	no	Rio	de	Janeiro	(1864-1870),	em	mil-réis	
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Figura	13:	Aspectos	socioespaciais	das	freguesias	da	Corte	em	1870	

	
	

	

Fonte:'SANTOS,'Kairo'Silva,'CARVALHO,'Raquel'Conceição,'SARDELLA,'Amanda'Biondino,'GRAÇA,'Alan'José'
Salomão,'MENEZES,'Paulo'Marcio'Leal.'Evolução'da'paisagem'da'cidade'do'Rio'de'Janeiro,'uma'visão'

cartográfica:'aspectos'socioespaciais'das'freguesias'a'partir'do'século'XIX.'S/l,'s/d.'

 
Fig. 4 –Mapa da População da Cidade do Rio de Janeiro por freguesias, no ano de 1870. 
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Outros	previam	a	construção	de	alojamentos	populares,	 também	 longe	das	 freguesias	 centrais	

da	Corte78.	Havia	os	que	insistiam,	e	não	por	acaso	obtiveram	menor	receptividade,	na	edificação	

de	casas	operárias	nos	morros	da	Corte.	No	entanto,	todos	os	projetos,	e	independentemente	de	

seus	 conteúdos,	 deveriam	 ter	 autorização	 da	 Junta	 de	 Higiene	 da	 Corte	 e	 da	 Secretaria	 de	

Polícia79.	

	
Quadro	13:	Renda	deflacionada	na	Corte,	entre	1863	e	1870	

Profissão	

Índices	Salariais	
(ano	base	1850	=	

100)	

Índices	
Deflacionados	(ano	
base	1850	=	100)	

Variação	%	

1863	 1870	 1863	 1870	 1863-1870	
Médico	 200	 125	 132,6	 67,9	 -	48,8%	

Empregado	
de	escritório	 173,1	 261,4	 114,8	 142,1	 +	23,8%	

Capelão	 148,3	 172,4	 98,3	 93,7	 -	4,7%	
Enfermeira	 189,2	 191,5	 125,5	 104,1	 -	17,1	%	
Sacristão	 95,9	 145,2	 63,6	 78,9	 +	24,1%	
Pregador	 146,5	 169,7	 97,1	 92,2	 -	5%	
Porteiro	 166,7	 250	 110,5	 135,9	 +	23%	

Carpinteiro	 166,6	 191,4	 110,5	 104	 -	5,9%	
Horticultor	 242,9	 250	 161,1	 135,9	 -	15,6%	
Pedreiro	 184,6	 169,0	 122,4	 91,8	 -	25%	
Servente	 186,2	 196,2	 123,5	 106,6	 -	13,7%	

	
Fonte:	BUESCU,	Mircea.	300	anos	de	inflação.	Rio	de	Janeiro:	APEC,	1973,	p.	212	

	

	
Tanto	 quanto	 um	 problema	 de	 moradia,	 os	 cortiços	 representavam	 um	 problema	 de	

higiene	 e	 de	 polícia	 para	 aos	 autoridades	 da	 Corte.	 Os	 projetos	 preferidos	 de	 reforma	urbana	

eram	 aqueles	 que	 visavam	 o	 arrasamento	 dos	 cortiços	 e	 que	 erradicariam	 das	 freguesias	

centrais,	supunha-se,	os	riscos	de	tifo,	de	cólera,	de	febre	amarela,	de	vadiagem,	de	mendicidade	

e	de	crime.	A	esse	respeito,	a	Secretaria	de	Polícia	e	a	Junta	de	Higiene	informavam	ao	Ministério	

do	Império	que	o	preço	do	aluguel	estava	umbilicalmente	vinculado	aos	surtos	epidemiológicos	

e	criminológicos:	

	

Os	alugueis	de	casas	nesta	cidade	são	de	tal	modo	exagerados	que	a	classe	do	
povo	 menos	 favorecida	 da	 fortuna	 não	 pode	 os	 suportar,	 vendo-se	 por	 isso	
obrigado	a	tomar	aposento	nessas	casas,	que	por	aí	existem	e	a	que	se	deu	mui	
apropriadamente	a	denominação	de	cortiço.80	

	

	

	

	
																																																								
78	AGCRJ	–	46.3.59	e	41.3.37.	
79	Idem	–	43.1.26.	
80	Ibidem	–	41.3.36,	Ofícios	da	Secretaria	de	Polícia	ao	Ministério	do	Império,	Rio	de	Janeiro,	1870	(citado	no	texto).	E,	
no	mesmo	sentido:	Ibidem	-	43.1.25,	licenças	concedidas	pela	Junta	de	Higiene.		
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Figura	14:	Ângelo	Agostini	sobre	a	questão	social	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
Fonte:	 BN	 –	 A	Vida	Fluminense,	 29/01/1870.	 Legenda:	 “Com	as	crises	comerciais,	a	depreciação	da	moeda-papel,	as	
diminuições	de	ordenados	e	salários,	os	despropositados	direitos	da	alfândega,	os	exorbitantes	impostos	que	são	impostos	
pelo	governo,	os...,	as...e	etecetera,	os	brasileiros	que	não	tiveram	fortuna	suficiente	para	resistir	às	calamidades	acima	
mencionadas,	não	 terão	 remédio	 senão	voltar	ao	 estado	primitivo,	 o	que	não	deixará	de	 ter	 sua	poesia,	 apesar	de	 ser	
muito	pouco	civilizador”	
	

	

Os	 problemas	 acarretados	 pelos	 preços	 exagerados	 dos	 aluguéis,	 prosseguia-se,	 eram	 os	 da	

higiene,	 os	 da	 mortalidade	 infantil	 e	 os	 da	 violência	 urbana:	 sintomaticamente,	 e	 em	 tom	

depreciativo,	 a	 publicação	 do	 médico	 Luís	 Correia	 de	 Azevedo,	 que	 transitou	 pelo	 gabinete	

imperial,	 informava	 sobre	 os	 riscos	 sociais	 dos	 cortiços,	 “mal	delineados,	mal	construídos,	mal	

ventilados,	 úmidos,	 quentes,	 fétidos,	 insalubres,	 mesquinhos	 em	 proporções	 arquitetônicas	 e	
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defeituosíssimos	 no	 tocante	 a	 trabalhos	 de	 higiene	 pública,	 à	 polícia	 médica	 e	 à	 educação	

higiênica”81.	

	 A	 equação	 das	 autoridades	 da	 Corte,	 portanto,	 era	 a	 seguinte:	 se	 havia	 criminalidade	 e	

epidemias,	 era	 por	 causa	 dos	 cortiços,	 que,	 por	 sua	 vez,	 eram	 lar	 daqueles	 que	 não	 tinham	

condições	de	residir	em	moradias	legais.	Defeituoso	pela	associação	rápida	entre	cortiço	e	crime	

ou	epidemia,	o	diagnóstico	foi-o	ainda	mais	quanto	às	frentes	de	ação.	Malgrado	os	esforços	do	

gabinete	 do	 Visconde	 do	 Rio	 Branco,	 que	 durou	 de	 1871	 a	 1875,	 para	 conter	 a	 inflação	 e	

promover	um	agenda	de	 reformas	urbanas,	o	preço	dos	aluguéis	aumentou	exponencialmente	

na	década	de	1870.	Ou	seja,	não	se	enfrentou	a	crise	habitacional	da	Corte	pelo	lado	da	oferta	de	

moradias,	 ou	 pela	 desconcentração	 da	 renda	 imobiliária,	 mas	 pela	 polícia	 e	 pelas	

desapropriações.		

	 Com	 o	 fim	 da	 Guerra	 do	 Paraguai,	 as	 forças	 policiais	 foram	 reorganizadas	 na	 Corte.	 A	

Guarda	Urbana,	que	havia	sido	criada,	em	1866,	como	medida	de	policiamento	emergencial	em	

tempos	 de	 guerra,	 não	 foi	 dissolvida.	 A	 ela	 somavam-se	 as	 forças	 policiais	 regulares,	

ultrapassando,	portanto,	o	contingente	policial	do	pré-guerra82.	Em	parte,	a	medida	deveu-se	à	

extinção	 da	 função	 policialesca	 da	 Guarda	 Nacional,	 em	 1873,	 que,	 a	 partir	 de	 então,	 deveria	

somente	 ser	 acionada	 pelo	 governo	 central	 em	 casos	 de	 guerra	 externa	 ou	 de	 revoltas	 que	

comprometessem	 a	 ordem	 interna.	 Mas,	 por	 outra	 parte,	 o	 aumento	 do	 contingente	 policial	

deveu-se	 também	 ao	 crescimento	 populacional	 da	 Corte,	 com	 suas	 consequências	 sobre	 a	

organização	 espacial.	 Seguindo	 esta	 lógica,	 as	 forças	 policiais,	 a	 partir	 de	 1870,	 passaram	 a	

perceber	maior	fatia	orçamentária,	não	só	na	Corte,	mas	igualmente	nas	províncias83.	

	 A	ação	policial,	na	Corte,	visava	especialmente	os	 jornaleiros	ou	os	desempregados.	Sem	

recursos	fixos,	e	via	de	regra	inferiores	a	200$000	réis	anuais	–	o	que	significava,	nas	condições	

inflacionárias	da	capital,	situação	de	penúria	quase	permanente	–,	o	sub-operário	era	visto	como	

potencial	 criminoso.	 Se	 faltasse	 serviço,	 os	 limites	 entre	 o	 sub-operário	 e	 a	 mendicância	

poderiam	 tornar-se	 porosos.	 E	 isso	 não	 escapava	 à	 força	 policial.	 Os	 registros	 da	 Casa	 de	

Detenção	e	de	Correção	da	Corte	abundam	em	acusações	que	vinculam	o	jornaleiro	ao	mendigo	

e	 ao	 criminoso:	 “Profissão:	 jornaleiro.	 Acusação:	 mendicância.”;	 ou	 “Profissão:	 desempregado.	

Acusação:	roubo”84.	Desde	a	década	de	1830,	a	mendicância	havia-se	tornando	crime	no	Império,	

																																																								
81	AZEVEDO	apud	FREYRE,	Gilberto.	Sobrados	e	mucambos:	decadência	do	patriarcado	e	desenvolvimento	do	urbano.	
São	Paulo:	Global,	2003,	p.	300.	
82	HOLLOWAY,	Thomas	H.	Policing	Rio	de	Janeiro.	Repression	and	resistance	in	a	19th-century	city.	Stanford:	Stanford	
University	Press,	1993,	p.	231-236.		
83	BRETAS,	Marcos	Luiz	e	ROSEMBERG,	André.	A	história	da	polícia	no	Brasil:	balanço	e	perspectivas.	Topoi,	Rio	de	
Janeiro,	v.14,	n.26,	jan./jul.	2013,	p.	162-173.	
84	APERJ	–	Registros	da	Casa	de	Detenção	e	da	Casa	de	Correção	da	Corte,	1870	a	1889.	
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passível	de	punição	com	prisão	simples	ou	com	trabalho	forçado,	por	período	que	poderia	variar	

de	oito	dias	a	um	mês85.	Ou	seja,	naquele	tempo,	mendigar	era	tão	grave	quanto	roubar.		

Nesse	 sentido,	 a	 ausência	 de	 emprego	 fixo	 não	 era	 somente	 problemática	 pela	

inconstância	do	salário,	mas	também	pela	constância	do	olhar	policial,	que	se	dava,	a	seu	turno,	

porque	o	jornaleiro	não	tinha	endereço	empregatício	fixo.	Com	o	inchaço	da	população	da	Corte,	

o	 Chefe	 de	 Polícia	 ofereceu	 aos	 agentes	 policiais	 recompensas	 financeiras	 por	 mendigo	

capturado	em	boas	condições	de	saúde86.	Era	mister,	no	entanto,	cumprir	o	prazo	de	tolerância,	

estipulado	 aleatoriamente.	 A	 instrução	 indicava	 claramente	 que	 o	 agente	 policial	 deveria	

conhecer	 o	 mendigo,	 ou	 o	 jornaleiro,	 dar-lhe	 tempo	 e,	 se	 não	 saísse	 das	 ruas,	 levá-lo	 para	 o	

xadrez.	Aquele	que	desse	sorte,	encontraria	serviço	nesse	 ínterim;	aquele	não,	estaria	à	mercê	

das	forças	policiais.		

Um	 caso	 particular	 chamou	 a	 atenção	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 em	 1881.	 Tratava-se	 de	 um	

veterano	 da	 Guerra	 do	 Paraguai	 chamado	Bahia,	que	 cometeu	 um	 homicídio	 ainda	 com	 o	 sol	

raiando,	 a	 poucos	 passos	 do	 Palácio	 do	 Itamaraty,	 na	 então	 Rua	 Larga,	 hoje	 rua	 Marechal	

Floriano.	Aparentemente	sem	motivo,	Bahia	sentou	o	dedo	no	gatilho	e	levou	para	a	cova	Dona	

Rita	 de	 Carvalho	 e	 seu	 filho,	 que	 lhe	 veio	 ao	 socorro.	Bahia	 escondeu-se	 então	 num	 sobrado,	

disparou	 para	 todos	 os	 lados	 e	 só	 foi	 rendido	 quando	 um	 grupo	 vultoso	 de	 policiais	 fez	 um	

buraco	 no	 teto	 do	 prédio	 e	 despejou,	 lá	 de	 cima,	 pesadas	 sacas	 de	 cal	 sobre	 o	 criminoso.	

Sufocado,	Bahia	 entregou-se,	não	sem	antes	 tentar	suicídio	a	 facadas	no	peito.	Naquele	 rápido	

espaço	de	tempo,	havia-se	aglomerado	uma	multidão,	que,	enquanto	buscava	fazer	 justiça	com	

as	próprias	mãos,	clamava	pela	morte	do	bandido:	“Mata!	Mata!”87.		

Antônio	Romão,	antes	de	ir	ao	Paraguai,	havia	sido	escravo	em	Salvador.	Daí	seu	apelido,	

Bahia.	Conseguiu	 sua	 alforria,	muito	possivelmente,	 ao	 alistar-se	para	 a	 guerra	 e	 retornou	 em	

seguida	à	Corte,	onde	exercia	trabalho	jornaleiro	em	oficina	de	alfaiates.	Algumas	vezes,	faltava-

lhe	serviço.	Via-se-o	então	mendigar,	muitas	vezes	embriagado.	Passadas	algumas	semanas,	 foi	

recolhido	pela	polícia	à	Casa	de	Detenção	e,	quando	a	deixou,	não	encontrou	seu	patrão	disposto	

a	 oferecer-lhe	 novos	 encargos	 e	 serviços.	 Bahia	 caiu	 no	 crime,	 o	 que	 lhe	 valeu	 algumas	

passagens	pela	Casa	de	Correção.	Recolhido,	mais	uma	vez,	agora	pelo	assassinato	da	Rua	Larga,	

ele	alegou	que	não	tinha	rixa	com	as	vítimas,	que	aquilo	havia	sido	um	sentimento	repentino.	Foi	

considerado	 como	 criminoso	 padecendo	 de	 alienação	mental	 e,	 pelo	 bem	 da	 ciência,	 recebeu	

algumas	visitas	da	Junta	de	Diretores	da	Faculdade	de	Medicina	do	Rio	de	Janeiro.	Terminou	no	

																																																								
85	HOLLOWAY,	Thomas	H.	Policing	Rio	de	Janeiro.	Repression	and	resistance	in	a	19th-century	city.	Stanford:	Stanford	
University	Press,	1993,	p.	109.	
86	Idem,	p.	130.	
87	BN	–	O	Globo,	14/10/1881.	
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Hospício	 Pedro	 II,	 onde	 faleceu	 em	 maio	 de	 1886,	 com	 aparente	 lipemania	 hipocondríaca	

vinculada	a	um	certo	raptus	melancolicus88.		

O	 número	 de	mendigos	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 cresceu	 a	 tal	 ponto	 que,	 em	 1879,	 o	 governo	

regulamentou	 a	 criação	 do	 Asilo	 de	 Mendicidade.	 Conforme	 o	 Ministério	 de	 Justiça,	 era	 uma	

instituição	 que	 tinha	 por	 finalidade	 dar	 abrigo	 “aos	 inúmeros	 mendigos,	 valetudinários	 e	

maltrapilhos	que	vagueiam	ociosos	pelas	ruas	da	cidade,	importunando	os	transeuntes	e	até	alguns	

especulando	fingidamente	com	a	caridade	pública”89.	Além	deles,	o	novo	asilo	deveria	abrigar	os	

menores	de	quatorze	anos	incapazes	de	exercer	ofício	qualquer	e	“os	idiotas,	imbecis	e	alienados”	

que	não	fossem	recebidos	no	Hospício	Pedro	II90.		

	 Uma	 vez	 recolhidos	 pela	 polícia,	 havia	 um	 série	 de	 formalidades	 a	 serem	 cumpridas	 no	

Asilo	de	Mendicidade,	que,	quase	por	ironia,	ficava	em	frente	à	Casa	de	Detenção:	o	mendicante	

era	 interrogado	 sobre	 sua	 naturalidade,	 sua	 idade,	 sua	 profissão	 e	 seu	 meio	 de	 vida.	 Se	 as	

respostas	 fossem	 incoerentes,	 a	 secretaria,	 com	 ajuda	 policial,	 estava	 autorizada	 a	 chegar	 ao	

conhecimento	 da	 verdade	 por	meios	 não	 especificados.	 Fazia-se	 em	 exame	médico,	 e	 o	 agora	

interno	 ia	 para	 a	 uma	 espécie	 de	 cela.	 Começava	 então	 o	 tempo	 das	 obrigações:	 dois	 banhos	

gerais	por	semana,	 troca	de	roupa	após	o	banho,	 trabalhar	como	alfaiate,	sapateiro,	costureiro	

ou	 lavrador,	 sem	 salário.	 O	 que	 era	 preparar	 os	 internos	 para	 a	 vida	 de	 operário	 ou	 de	 sub-

operário.	 Devia-se	 também	 cultuar	 a	 religião	 católica,	 embora	 os	 asilados	 que	 professassem	

outras	 religiões	 não	 fossem	 obrigados	 a	 seguir	 a	 do	 Asilo.	 Os	 internos	 somente	 deixariam	 a	

instituição	 caso	 “recobrassem	a	razão	e	mostrassem	condições	de	ganhar	a	vida	pelo	trabalho”,	 o	

que	 significava,	 indiretamente,	 que	 o	 Asilo	 de	 Mendicidade	 deveria	 promover	 a	 instrução,	 a	

religião	e	o	trabalho	como	mecanismo	de	redenção	social:	“sem	a	escola,	a	capela	e	a	oficina,	não	

há	prisão	 regeneradora.	 Se	não,	aumentarão	as	populações	perigosas	do	país”91.	O	 cotidiano	 do	

Asilo	de	Mendicidade	não	escapou	ao	humor	e	à	 ironia	de	Machado	de	Assis,	quando	escrevia	

sob	o	pseudônimo	Lélio,	na	Gazeta	de	Notícias:	

	

Peço	 ao	 Senhor	 Barão	 de	 Cotegipe	 e	 a	 meu	 amigo	 Laet	 que	 sejam	 menos	
injustos	 com	 o	 Asilo	 de	 Mendicidade.	 [...].	 Não	 procede	 o	 fato	 de	 andarem	
esquálidos,	com	os	ossos	furando	a	calça	e	a	camisa.	São	esquálidos,	concordo:	
cada	um	deles	é	um	cadáver	ambulante;	mas,	afinal,	a	gente	não	os	foi	buscar	ao	
Banco	do	Brasil	ou	às	fazendas	de	Cantagalo.	Se	algum	entrou	ali	menos	magro,	
não	sei:	em	todo	os	casos,	entrou	para	não	morrer	de	fome,	e	uma	vez	que	viva,	
também	cá	fora	há	gente	magra,	com	uma	diferença:	que	é	magra	e	muita	dela	
endivida-se,	coisa	que	não	acontece	àqueles	homens92.		

	
																																																								
88	Idem;	CHALHOUB,	Sidney.	Visões	da	liberdade.	Uma	história	das	últimas	décadas	da	escravidão	na	Corte.	São	Paulo:	
Companhia	das	Letras,	1990,	p.	209;	e	AHEx	–	Fé	de	ofício	de	Antônio	Romão.		
89	AN	–	4V,	Ministério	da	Justiça,	caixa	773,	pac.	3.		
90	Idem.	
91	Ibidem.		
92	ASSIS,	Machado	de.	Obras	completas.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Aguiar,	vol.	III,	1994.	Publicado	originalmente	na	Gazeta	
de	Notícias,	Rio	de	Janeiro,	de	02/07/1883	a	04/01/1886.	
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	 Fora	 do	 Asilo,	 ou	 ainda	 quando	 não	 existia,	 a	 associação	 entre	 classes	 populares	 e	

populações	perigosas	dava-se	a	passos	largos.	A	Secretaria	de	Polícia	da	Corte,	ainda	no	começo	

da	década	de	1870,	solicitava	reforço	policial	ao	Ministério	da	Guerra:	

	

Tendo-se	dado	ultimamente	no	Campo	da	Aclamação	diversos	ataques	contra	
pessoas	que	por	ali	passam	de	noite,	por	praças	reformados	ou	inválidos,	e	não	
podendo	o	Corpo	Militar	de	Polícia,	por	falta	de	forças,	fornecer	mais	do	que	um	
apatrulha	 para	 esse	 lugar,	 rogo	 a	 Vossa	 Excelência	 que	 se	 digne	 solicitar	 ao	
ministro	 da	 Guerra	 as	 necessárias	 ordens	 para	 que	 o	 referido	 campo	 seja	
rondado	durante	a	noite	por	patrulhas93.		

	

Dava-se	então	a	 estranha	 situação	em	que	um	veterano	de	guerra	poderia	 ser	perseguido	por	

outro,	que	atuava	como	militar.	Muritiba	 foi	 implacável	quanto	à	negação	do	uso	de	 tropas	de	

linha	pra	os	serviços	policiais,	não	tanto	devido	ao	empréstimo	que	faria	à	Secretaria	de	Polícia,	

mas	 sobretudo	 por	 desconfiar	 da	 politização	militar	 que	 desse	 processo	 poderia	 resultar94.	 A	

estranha	 contradição	 ocorreu	 de	 todos	 os	 modos.	 Não	 eram	 veteranos	 da	 caserna	 que	

perseguiam	os	veteranos	 jornaleiros,	mas	veteranos	policiais,	da	Guarda	Urbana	ou	das	 forças	

regulares95.	

	 Contradição	maior,	no	entanto,	era	a	que	se	dava	entre	as	expectativas	e	a	frustrações	do	

regresso.	Com	os	soldos	e	as	gratificações	confiscadas	pela	inflação,	os	veteranos	voltaram	a	um	

Império	de	rígidas	estratificações	sociais.	Talvez	houvesse	algumas	novidades	na	Corte,	onde	se	

instalou	a	maioria	deles:	os	cafés	e	os	restaurantes	da	rua	do	Ouvidor,	os	teatros	das	freguesias	

de	Sacramento	e	de	Santo	Antônio,	a	moda	na	vitrines	da	rua	Gonçalves	Dias,	a	luz	elétrica	nos	

solares	do	bairro	da	Glória	ou	a	primeira	linha	de	bondes	puxados	a	burro,	a	Companhia	Ferro-

Carril	 do	 Jardim	Botânico.	Mas,	 no	 fundo,	 não	 era	nada	do	que	o	 veterano	poderia	usufruir:	 a	

alimentação	e	o	vestuário	andavam	caros,	a	moradia	tomava	o	orçamento	quase	inteiro	e	o	novo	

bonde	não	servia	aos	bairros	mais	populares:	ia	da	rua	Gonçalves	Dias	até	o	Largo	do	Machado,	

passando	pela	Glória,	 com	uma	extensão,	em	1871,	para	o	Largo	das	Três	Vendas,	 atual	Praça	

Santos	Dumont.	Se	não	pior,	tudo	parecia	igual	a	1864.	

	 Havia	de	que	se	frustrar.	Depois	de	anos	pagando	o	tributo	de	sangue,	pagava-se	agora	o	

tributo	 de	 classe.	 O	 esforço	 de	 guerra	 não	 foi	 recompensado.	 Bastava	 ir	 a	 rua	 do	 Ouvidor	 e	

enxergar-se:	a	algibeira	do	veterano	não	correspondia	ao	tamanho	da	barriga	do	advogado	ou	do	

comerciante.	Começava	então	a	fazer	sentido	o	discurso	dos	radicais.	Não	ainda	pelo	via	de	uma	

hipotética	república	no	Brasil,	mas	pela	da	condenação	ao	engessamento	das	classes	sociais.	As	

																																																								
93	AN	–	IJ6	caixa	518.	Ofício	do	Chefe	de	Polícia	da	Corte	para	a	presidência	do	Conselho	de	Ministros,	Rio	de	Janeiro,	
28/06/1871.	
94	APERJ	 –	 PP	 69,	 maço	 4,	 caixa	 24.	 Muritiba	 para	 a	 presidência	 da	 província	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 Rio	 de	 Janeiro,	
13/08/1870.	
95	APERJ	–	PP,	maço	2,	caixa	0079.	Cartas	e	ofícios	apontam	a	mobilização	de	veteranos	do	Paraguai	empregados	como	
Guardas	Urbanos	na	patrulhamento	do	Rio	de	Janeiro.		
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ideias	 republicanas,	 portanto,	 não	 vinham	 somente	 com	 os	 ventos	 da	 Europa.	 Falavam	

materialmente	do	Império.	
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Capítulo	V	–	O	liberto	de	guerra	e	o	desenrolar	da	questão	servil	
		

	
Figura	15:	Ângelo	Agostini	sobre	o	retorno	dos	veteranos	ao	Império	(III)	

Fonte:	BN	–	A	Vida	Fluminense,	26/03/1870.		
Legenda:	“Entrada	triunfal	dos	Voluntários	da	Pátria	na	tarde	de	23	de	fevereiro	de	1870.”	

	

	 O	 caricaturista	 italiano	 Ângelo	 Agostini	 chegou	 ao	 Brasil	 na	 década	 de	 1860	 e,	

rapidamente,	ligou-se	a	figuras	que,	mais	tarde,	seriam	centrais	no	movimento	abolicionista.	Em	

1864,	 Agostini	 trouxe	 à	 luz	 o	 Diabo	Coxo	 em	 parceria	 com	 Luís	 Gama.	 Durante	 a	 Guerra	 do	

Paraguai,	aliou-se	a	Américo	de	Campos	e,	 juntos,	 fizeram	circular	O	Cabrião	até	1867,	quando	

Agostini	se	mudou	para	a	Corte.	Surgiram	então,	sempre	com	toada	abolicionista	e	republicana,	

o	Arlequim,	o	Mosquito	e	A	Vida	Fluminense.	Alguns	anos	depois,	em	1876,	o	caricaturista	lançou	

a	 Revista	 Ilustrada,	 cuja	 tiragem	 ultrapassou	 os	 quatro	 mil	 exemplares.	 Para	 o	 gênero	

humorístico,	 era	 um	 imenso	 sucesso.	 Ninguém	 menos	 do	 que	 Joaquim	 Nabuco	 se	 referiu	 à	

Revista	Ilustrada,	quando	a	abolição	ainda	não	era	fato	consumado,	como	“a	Bíblia	abolicionista	

do	povo	que	não	sabia	ler”1,	ou	seja,	a	grande	maioria	da	população.		

																																																								
1	Ver:	BALABAN,	Marcelo.	Poeta	do	lápis:	sátira	e	política	na	trajetória	de	Ângelo	Agostini	no	Brasil	Imperial	(1864-
1888).	Campinas:	Editora	UNICAMP,	2009;	e	ERMAKOFF,	George.	Dicionário	biográfico	ilustrado	de	personalidades	da	
História	do	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	G.	Ermakoff	Casa	Editorial,	2012,	p.	19.	
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	 Não	seria	de	estranhar-se,	portanto,	que	a	ilustração	de	página	dupla	consagrada	à	entrada	

dos	 veteranos	 na	 Corte	 não	 tivesse	 em	primeiro	 plano	 o	 liberto	 de	 guerra?	 E	 isso,	 sobretudo,	

quando	 o	 Exército	 era	 formado,	 em	 sua	 ampla	 maioria,	 por	 negros	 e	 pardos?	 Certo	 é	 que	 a	

oficialidade	que	participou	da	Guerra	do	Paraguai	era	branca,	fosse	ela	do	Exército	de	linha	ou	

da	Guarda	Nacional.	Mas	os	praças,	não.	Num	Império	em	que	38,3%	da	população	eram	pardos,	

e	19,7%,	negros,	era	de	se	esperar	que	as	Forças	Armadas	não	fossem	brancas.	As	profissões	de	

baixa	renda,	como	a	de	soldado,	eram	exercidas	por	pardos	e	negros2.	Os	próprios	Voluntários	

da	 Pátria	 haviam	 sido	 recrutados	 nas	 camadas	 populares.	 E	 não	 obstante	 isso,	 o	 abolicionista	

Ângelo	Agostini	ilustrava	a	entrada	de,	precisamente,	Voluntários...brancos.	

	 O	caso	é	que	a	cena	de	Agostini	estava	mais	para	a	caricatura	humorística	do	que	para	o	

realismo	pictórico.	Em	primeiro	lugar,	seria	impensável	a	presença	do	Duque	de	Caxias,	a	cavalo,	

guiando	as	tropas.	A	recepção	dos	veteranos	em	São	Paulo,	em	abril	de	1870,	bem	demonstrou	

que,	caso	Caxias	recebesse	as	tropas	na	Corte,	seria	hostilizado.	O	gesto	napoleônico	do	Duque	

reforçava	 o	 tom	 jocoso	 da	 caricatura:	 Napoleão	 III,	 naquela	 altura	 muito	 vilipendiado	 pelos	

republicanos	 franceses,	 sofreria	 suas	 primeiras	 derrotas	 contra	 a	 Alemanha	 no	 segundo	

semestre	 de	 1870.	 Em	 segundo	 lugar,	 o	 general	 Câmara	 (em	 primeiro	 plano,	 a	 cavalo)	 não	

retornou	ao	Império	no	dia	23	de	fevereiro,	com	a	primeira	leva	de	veteranos.	E	por	último,	as	

tropas	 não	 entraram	 na	 Baia	 de	 Guanabara	 ostentando	 porte	 atlético,	 muito	 menos	 trajes	

impecáveis	 –	 as	 queixas	 do	 Conde	 d’Eu	 quanto	 à	 remessa	 de	 víveres	 e	 de	 fardamentos	 foram	

recorrentes	ao	longo	de	18693.	

	 O	tom	humorístico	da	ilustração,	hoje	quase	imperceptível,	dizia	respeito	a	ser	aquela	uma	

cena	que	ninguém	viu	 em	 fevereiro	 de	 1870,	mas	 que	 o	 gabinete	 de	 Itaboraí	 e	 especialmente	

Muritiba,	 o	ministro	 da	Guerra,	 queriam	 ter	 visto:	 um	desfile	 ordeiro,	 aplaudido	 pelas	 classes	

alta	e	média,	 reconhecedoras	dos	brios	do	 Império.	Nas	entrelinhas,	no	entanto,	Agostini	 fazia	

valer	seu	tom	crítico:	não	era	o	conservador	Caxias	que	estava	à	frente	do	desfile,	mas	o	liberal	

Câmara	 (este	 era	 a	 capa	 da	 edição	 em	 que	 a	 ilustração	 sobre	 a	 entrada	 dos	 Voluntários	 foi	

inserida).	 Ou,	 sobretudo,	 não	 era	 para	 a	 bandeira	 do	 Império	 do	 Brasil	 que	 a	 atenção	 dos	

veteranos	se	voltava,	mas	para	a	dos	Estados	Unidos.		

	 Ao	 longo	da	década	de	1860,	os	Estados	Unidos	 foram	objeto	de	constante	discussão	no	

Brasil,	fosse	por	vias	ministeriais,	parlamentares	ou	jornalísticas.	Àquela	altura,	a	referência	aos	

Estados	Unidos	passava	maiormente	pela	condução	da	questão	servil.	Em	fevereiro	de	1861,	o	

governo	de	Washington,	 o	da	União,	defrontou-se	 com	a	 secessão	declarada	por	onze	Estados	

sulinos,	 que	 se	 agruparam	 para	 formar	 os	 Estados	 Confederados	 da	 América	 após	 a	 vitória	
																																																								
2	O	 censo	 de	 1872	 está	 disponível	 em:	 http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/index.html	 –	 Acesso	 em:	
15/09/2015.	
3	Para	a	relação	de	oficiais	que	retornaram	com	a	primeira	 leva	de	veteranos	e	para	as	queixas	do	Conde	d’Eu,	ver:	
GOYENA	SOARES,	Rodrigo	(org.).	Conde	d’Eu:	Diário	do	comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	na	
República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017.	
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presidencial	de	Abraham	Lincoln.	Começava	então	a	longa	Guerra	de	Secessão	(1861-1865),	que	

projetou	 a	 abolição	 da	 escravatura	 nos	 Estados	 Unidos.	 A	 referência	 de	 Ângelo	 de	 Agostini	 à	

bandeira	da	União	não	era	inocente:	o	conflito	norte-americano	havia	alertado	os	estadistas	do	

Império	sobre	os	rumos	tortuosos	que	a	escravidão	poderia	tomar.	Não	por	acaso,	foi	durante	a	

Guerra	de	Secessão	que	se	começou	a	debater,	no	Brasil,	a	possibilidade	de	alforriar	o	ventre	das	

cativas.	O	único	negro,	descalço	na	ilustração	de	Agostini,	era	uma	alusão	ao	ingênuo	–	o	filho	de	

uma	escrava	nascido	livre.	

	 Implicitamente,	 a	 cena	 também	 falava	 do	 liberto	 de	 guerra.	 Os	 oficiais	 inferiores	 do	

Exército	davam	suas	provas	emancipacionistas	naqueles	primeiros	anos	da	década	de	1870:	o	

preço	de	recrutar	escravos	que	ganharam	a	alforria	com	a	participação	na	guerra	teria	agora	de	

ser	pago.	Se	não	bastassem	o	emancipacionismo	dos	reformistas	e	o	abolicionismo	dos	radicais,	

somava-se	o	elemento	militar	ao	coro	contrário	à	posse	escrava.	Deixava-o	claro	o	jornal	liberal	

O	 Século	 XIX,	 cujo	 proprietário	 era	 um	 veterano	 que	 se	 dizia	 porta-voz	 dos	 Voluntários	 da	

Pátria4.	Mais	emblemático,	porém,	foi	um	artigo	de	maio	de	1871,	publicado	no	ultraconservador	

Diário	do	Rio	de	Janeiro,	folha	ministerial	cuja	circulação	ultrapassava	os	cinco	mil	exemplares5:	

	 	

	Franquezas	militares.	 [...]	 legaremos	a	nossos	 filhos	a	miséria	e	a	vergonha	de	
possuir	 o	 Brasil,	 ainda	 em	 1871,	 brasileiros	 escravos.	 Tem-se	 por	 demais	
discutido	a	emancipação	dos	escravos;	cumpre	redigir	o	ultimatum,	e	este	deve	
correr	 por	 conta	 da	 espada	 [...].	 O	 militar	 é	 gente	 da	 verdade	 in	 re,	 já	 teve	
ocasião	 de	 avaliar	 os	 nossos	 patrícios	 libertos	 na	 Guerra	 do	 Paraguai;	 ao	
soldado,	pois,	(melhor	do	que	os	senhores),	que	conhece	o	ex-escravo	na	defesa	
da	 própria	 vida	 e	 na	 desafronta	 da	 pátria	 ultrajada,	 ao	 soldado,	 dizemos,	
compete	 a	 ação	 da	 emancipação	 do	 brasileiro	 escravo!	 [...]	 Sejam	 todos	 os	
escravos	 nascidos	 no	 Brasil,	 do	 dia	 7	 de	 Setembro	 de	 1871	 em	 diante,	
acompanhados	 das	 mães,	 entregues	 nas	 colônias	 militares	 e	 arsenais	 da	
Marinha	 e	 da	 Guerra,	 onde	 deverá	 haver	 estabelecimentos	 de	 criação	 e	 de	
educação	 para	 eles,	 até	 se	 acharem	 em	 estado	 de	 prestar	 serviços,	 quer	 nas	
armas,	quer	nas	artes	respectivas,	quer	nas	colônias	de	agricultura,	privativas	
do	militar.	Nada	de	ficarem	os	nascidos	em	poder	dos	protetores	(ex-senhores).	
Morrerão	todos.	Nada	de	se	conservarem	escravas	as	mães	dos	novos	cidadãos.	
É	tirania.	[...]	Assina:	a	Espada6.	

	 	

Embora	anônimo,	 o	 artigo	não	era	 inofensivo.	Não	poderia	 ter	 sido	um	oficial	 inferior	o	

autor	 daquelas	 palavras:	 a	 hierarquia	 militar	 o	 perseguiria	 e,	 ainda,	 a	 folha	 defensora	 do	

gabinete	 de	 Itaboraí	 não	 as	 teria	 publicada.	 O	 artigo	 vinha	 do	 alto	 oficialato,	 quiçá	 Osório	 ou	

Câmara,	o	que	deixava	entrever	que	aquela	não	era	a	posição	de	um	oficial	isolado,	mas	de	um	

grupo	 expressivo,	 numérica	 e	 hierarquicamente,	 do	Exército.	Havia	 incomodado	 a	 inclusão	de	

libertos	 de	 guerra	 num	 Exército	 pouco	 prestigiado	 pelo	 Império.	 Havia	 irritado	 a	 associação	

																																																								
4	AN	–	NP,	Diversos	cód,	antiga	SDH,	cód.	747.	
5	MOLINA,	Matías	M.	História	dos	jornais	no	Brasil:	Da	era	colonial	à	Regência	(1500-1840).	São	Paulo:	Companhia	das	
Letras,	2015,	p.	228.	
6	BN	–	Diário	do	Rio	de	Janeiro,	15/05/1871.	
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entre	o	destino	do	escravo	e	aquele	da	caserna.	Havia	perturbado	fazer	do	escravo	o	defensor	do	

Império	 e,	 paradoxalmente,	 o	 libertador	 da	 escravidão	 no	 Paraguai.	 Embora	 não	 houvesse	

caricatura	alguma	na	ilustração	de	Agostini,	ela	provocava	o	riso.	Ou	melhor,	era	a	ilustração,	ela	

toda,	 uma	 caricatura	 daquele	 momento.	 Vejamos	 num	 primeiro	 momento	 de	 que	 forma	 se	

processou	 a	 alforria	 de	 escravos	 para	 que	 lutassem	 na	 Guerra	 do	 Paraguai,	 avaliando	 os	

significados	 dessa	 liberdade	 e	 seus	 impactos	 no	 processo	 de	 emancipação	para	 então,	 em	um	

segundo	momento,	discutir	em	que	medida	o	cenário	internacional	–	platino,	norte-americano	e	

europeu	–	incidiu	no	desenrolar	da	questão	servil.	
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1. A	liberdade	e	seus	significados	
	

Quando	Dom	Pedro	II	decretou,	em	6	de	novembro	de	1866,	a	liberdade	dos	escravos	da	

nação,	da	Casa	Imperial	e	dos	conventos	que	lutassem	no	Paraguai7,	não	era	a	primeira	vez	que	o	

Império	 recorria	 ao	 escravo	 em	momentos	 de	 exceção.	 Durante	 as	 guerras	 de	 independência,	

especialmente	 na	 Bahia,	 e	 a	 Guerra	 Cisplatina	 (1825-1828),	 o	 Brasil	 lançara	mão	 de	medidas	

semelhantes,	 de	 forma	 a	 robustecer	 o	 contingente	 militar.	 A	 independência,	 portanto,	 havia	

inaugurado	uma	forma	precária	de	liberdade,	à	qual	também	se	recorreu	contra	Solano	López:	a	

do	liberto	de	guerra.	

Obter	 a	 liberdade	para	marchar	 ao	 fronte	 significava,	 em	primeiro	 lugar,	 uma	 condição.	

Embora	juridicamente	escravos	não	tenham	lutado	no	Paraguai,	a	liberdade	desses	somente	se	

completou	com	a	desmobilização.	Ou	seja,	durante	o	tempo	de	alistamento,	o	 liberto	de	guerra	

não	usufruía	de	sua	alforria,	porque	tinha	de	combater	e	poderia,	provavelmente,	perecer.	Bem	

certo	 é	 que	 o	 livre	 recrutado	 também	 ficava	 preso	 às	 armas,	 sem	 por	 isso	 ter	 sua	 liberdade	

questionada.	 O	 caso	 do	 liberto	 de	 guerra,	 no	 entanto,	 era	 distinto:	 chegava	 aos	 quartéis	 ora	

vendido,	ora	cedido,	ora	fugado.	Como	negócio	jurídico	perfeito	ou	imperfeito,	gerando	direitos	e	

obrigações	entre	as	partes.	No	caso	da	compra	do	liberto	de	guerra	como	substituto	àquele	que	

visava	 livrar-se	 do	 recrutamento,	 o	 negócio	 poderia	 ser	 anulado,	 caso	 se	 comprovasse,	

posteriormente,	uma	falsa	carta	de	alforria	ou	sua	ausência	–	em	outros	termos,	a	adjudicação	de	

uma	propriedade	alheia.	Foi	o	caso	do	veterano	Abrahão	Monteiro	de	Mello,	que,	em	 junho	de	

1870,	 teve	 sua	 condição	 de	 liberto	 de	 guerra	 contestada,	 por	 não	 apresentar	 devida	 carta	 de	

alforria	às	autoridades	policiais8.		

Outro	cenário	de	negócio	jurídico	imperfeito	dizia	respeito	à	venda	do	liberto	de	guerra	ao	

governo.	 Comprado	 e	 recrutado	 nas	 províncias,	 o	 liberto	 de	 guerra	 poderia	 ter,	 na	 Corte,	 seu	

alistamento	indeferido.	Foi	o	imbróglio	que	se	deu,	em	fevereiro	de	1868,	entre	a	presidência	do	

Ceará	e	o	ministro	da	Guerra,	Paranaguá.	De	Fortaleza,	gaba-se	Pedro	Leão	Veloso	a	respeito	do	

envio	 de	 40	 libertos	 de	 guerra,	 adquiridos	 do	 rico	 comerciante	 Joaquim	 da	 Cunha	 Freire,	

primeiro	e	único	Barão	de	Ibiapaba,	pelo	valor	de	1:600$000	réis	cada,	quando	Paranaguá	havia	

estabelecido	o	teto	de	2:000$0009.	Parecia	ser	um	bom	negócio,	pelo	menos	enquanto	o	vapor	

que	 os	 trazia	 a	 bordo	 esteve	 ancorado	 em	 Fortaleza.	 Quando	 chegou	 à	 Corte,	 as	 forças	 de	

alistamento	deram-se	 rapidamente	 conta	 de	 que	 os	 libertos	 de	 guerra	 não	 eram	aptos	 para	o	

combate:	estavam	enfermos,	alguns	sem	dentes,	outros	coxos10.	Havia	ainda	o	caso	dos	escravos	

																																																								
7	Escravos	da	nação	eram	escravos	públicos,	capturados	ou	não	após	a	Lei	Feijó,	de	1831,	que	aboliu	o	tráfico	negreiro.	
Em	1866,	no	entanto,	já	havia	sido	concedida	a	liberdade	a	todos	os	africanos	ilegalmente	importados	para	o	Império,	
estivessem	eles	a	serviço	do	Estado	ou	de	particulares.	Era	esse	o	teor	do	decreto	3.310	de	24	de	setembro	de	1864.	
8	APERJ	–	PP	0069,	maço	3,	caixa	0024.	
9	AHMI	–	I-DPP	3.2.1868	Vol.	c.1-5.	Carta	de	Pedro	Leão	Veloso	para	Paranaguá,	Fortaleza,	3/02/1868.	
10	NA	–	B5	Marinha	III	M686.	
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que	fugavam,	para	tornarem-se	libertos	de	guerra.	A	esse	respeito,	vieram	à	tona	requerimentos	

interpostos	 às	 autoridades	 imperiais	 que	 reclamavam	 contra	 o	 alistamento	 indevido	 de	 uma	

posse	 não	 cedida.	 Era	 o	 que	 dizia	 o	 escravocrata	 Joaquim	Rosa	 ao	ministério	 da	Marinha,	 em	

agosto	 de	 1870,	 sobre	 o	 escravo	 Dominiciano:	 ilegalmente	 recrutado,	 nas	 ponderações	 do	

senhor,	pedia-se	ora	a	entrega,	ora	uma	indenização	de,	pelo	menos,	1:200$000	réis11.	

Embora,	 na	 prática,	 os	 negócios	 jurídicos	 imperfeitos	 que	 envolveram	 os	 libertos	 de	

guerra	 não	 tenham	 sido	 anulados,	 a	 possibilidade	 de	 anulação	 existiu,	 durante	 e	 após	 o	

alistamento,	o	que	tornava	a	liberdade	do	livre	recrutado	muito	diferente	daquela	do	liberto	de	

guerra.	Se	para	aquele	a	participação	no	conflito	não	era	condição	para	a	 liberdade;	para	este,	

sim	o	era.	E,	ainda,	a	alforria	adquirida	estava	sujeita	à	comprovação.	

Outra	 desigualdade	 entre	 os	 libertos	 de	 guerra	 e	 o	 restante	 da	 tropa	 referia-se	 às	

promessas	 de	 campanha.	 Apesar	 da	 fusão	 dos	 batalhões,	 especialmente	 nos	 últimos	 anos	 da	

guerra,	o	ex-escravo	não	integrou,	quando	alistado,	os	corpos	de	Voluntários	da	Pátria	–	o	que	

teria	 sido,	 pelo	 menos	 nos	 termos,	 um	 contrassenso,	 porque	 não	 era	 pela	 pátria	 ou	

voluntariamente	que	os	libertos	combatiam	–,	nem	os	batalhões	da	Guarda	Nacional.	Entrava	ele	

nas	 fileiras	 regulares	 do	 Exército	 e	 da	 Marinha,	 submetendo-se	 aos	 regimentos	 internos	 da	

caserna.	Não	eram	os	prazos	de	terra,	as	gratificações	ou	a	preferência	em	empregos	públicos	o	

que	 poderia	 compor	 as	 expectativas	 de	 um	 liberto	 de	 guerra;	 embora	 recebesse,	 conforme	 o	

regimento	do	Exército	e	da	Marinha,	o	soldo	e,	se	fosse	o	caso,	a	pensão	de	praça.	A	expectativa	

do	liberto	de	guerra	era,	antes	de	mais	nada,	a	carta	de	alforria	–	e	isso,	tanto	na	situação	em	que	

o	 ex-escravo	 tivesse	 optado	 pelo	 alistamento	 de	 forma	 autônoma,	 quanto	 naquela	 em	 que	 a	

farda	fosse	obrigação.		

Os	libertos	de	guerra	foram	registrados	em	seis	categorias,	conforme	a	forma	de	chegada	

aos	 quartéis.	 Entre	 os	 vendidos,	 elencavam-se	 os	 comprados	 pelo	 governo	 e	 os	 substitutos;	 e	

entre	 os	 cedidos,	 os	 da	 nação,	 os	 da	 Casa	 Imperial,	 os	 dos	 conventos	 e	 aqueles	 doados	 por	

particulares.	 Os	 fugados,	 como	 era	 de	 esperar-se,	 não	 foram	 repertoriados	 como	 tal:	 muito	

provavelmente,	 e	 se	 efetivamente	 registrados,	 entraram	 na	 categoria	 dos	 doados	 por	

particulares.	 Pelos	 números	 oficiais,	 2.755	 foram	 vendidos	 e	 1.248,	 cedidos;	 sendo	 que,	 entre	

estes,	os	doados	por	particulares	 totalizaram	795	(Ver	Quadro	4,	p.	61).	É	verdade	que	nessas	

contas	 havia	 imprecisões:	 admitia-as	 o	ministério	 da	 Guerra	 e	 da	Marinha	 em	 seus	 relatórios	

anuais12.	No	entanto,	os	números	dão	uma	ordem	de	grandeza,	uma	vez	que	a	 imensa	maioria	

dos	 libertos	 de	 guerra	 não	 fugiu,	 procurando	 as	 armas	 por	 iniciativa	 própria,	 para	 obter	 a	

																																																								
11	AN	 –	 B2	Marinha	 XM	 268.	 Requerimento	 de	 Joaquim	 Rosa	 interposto	 ao	ministério	 da	Marinha,	 Rio	 de	 Janeiro,	
18/08/1870.	
12	AHEx	e	AM	–	Relatórios	dos	ministérios	da	Guerra	e	da	Marinha,	de	1867	a	1870.	Ricardo	Salles	salienta	que	o	total	
de	 libertos	de	guerra	nunca	ultrapassou	10%	do	 total	dos	alistados,	ou	cerca	de	10.000	combatentes.	Ver:	SALLES,	
Ricardo.	Guerra	do	Paraguai:	escravidão	e	cidadania	na	formação	do	Exército.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	1990,	pp.	
70-75.	



	 157	

liberdade:	foi	obrigada	ao	combate,	alcançando	a	liberdade	no	processo.	Nos	jornais,	nos	debates	

parlamentares	ou	nas	sessões	do	Conselho	de	Estado,	não	há	registros	de	fugas	em	massa	para	a	

guerra.		

Não	faltaram,	todavia,	anúncios	classificados	ou	requerimentos	interpostos	às	secretarias	

provinciais	sobre	a	fuga	de	cativos	com	clara	intenção	de	alistar-se.	Era	o	que	figurava	no	Jornal	

do	Comércio,	em	outubro	de	1868:		

	

Fugiu	 do	 comendador	 Vicente	 José	 de	 Trindade,	 morador	 na	 cidade	 de	
Diamantina,	 um	 escravo	 de	 nome	 Custódio,	 pardo,	 estatura	 regular,	 cheio	 de	
corpo,	bem	constituído,	bem	feito	de	cara	e	de	boa	 figura,	cabelos	ruins,	 testa	
pequena,	 olhos	 pardos	 e	 não	 grandes,	 bons	 dentes,	 tendo	 os	 da	 frente	
apontados,	sem	barba,	de	idade	de	22	anos	mais	ou	menos,	pés	regulares	e	um	
pouco	grossos,	e	tem	o	costume	de	encarar	pouco	para	quem	com	ele	conversa.	
Consta	que	o	dito	escravo	fugiu	com	o	intuito	de	seguir	para	a	capital	com	o	fim	
de	aí	oferecer-se	voluntário,	portanto,	aquele	que	o	apreender	e	apresentar	na	
mesma	cidade	será	generosamente	gratificado.13	
	

	

Era	 também	 o	 que	 ilustrava	 o	 diálogo	 de	 negros	mina,	 publicado	 em	 A	Vida	 Fluminense,	nos	

primeiros	dias	de	1868	(Ver	Figura	16,	p.	158).	Em	que	pese	o	tom	burlesco	do	diálogo,	há	nele	a	

expressão	de	um	escravo	desejoso	de	ser	 recrutado	por	um	guarda	urbano,	para	combater	no	

Sul	e	ganhar	o	reconhecimento	que	adviria	com	a	liberdade.	Foi	o	caso	do	ex-escravo	Leopoldo,	

baiano	de	20	e	poucos	anos,	que	aceitou	ir	à	guerra,	quando	seu	senhor,	um	estancieiro	do	Rio	

Grande	 do	 Sul,	 reuniu	 o	 plantel	 de	 escravos,	 para	 indagar	 qual	 deles	 o	 desejava	 substituir	 no	

teatro	 de	 operações14.	 Outras	 situações	 destoavam	dessas	 perspectiva.	 Joaquim	 José	 de	 Sousa	

Breves,	 oficial	 da	 Guarda	 Nacional	 e	 um	 dos	 maiores	 cafeicultores	 do	 Império,	 relatava	 em	

fevereiro	de	1867	a	Esperidião	Elói	de	Barros	Pimentel,	então	presidente	da	província	do	Rio	de	

Janeiro,	 que	 havia	 destinado	 seis	 escravos	 ao	 serviço	 da	 guerra:	 todos	 eles,	 no	 entanto,	

manifestaram	má	vontade	e	recusaram	o	benefício	da	liberdade15.	

Seja	como	for,	os	substitutos	e	os	adquiridos	pelo	governo	compuseram	o	maior	número	

dos	 libertos	de	 guerra.	Quando	 a	 substituição	não	 era	diretamente	para	 o	 senhor	ou	para	um	

parente,	 dava-se	 a	 aquisição	 do	 liberto	 por	 alguém	 que,	 muito	 provavelmente,	 não	 tinha	

escravos	ou	quem	o	substituísse.	Foi	o	caso	de	alguns	praças	gaúchos	da	Guarda	Nacional,	que	

ofereciam	entre	1:000$000	e	1:200$000	réis	para	a	compra	de	um	liberto	substituto16.	

	

																																																								
13	BN	–	Jornal	do	Comércio,	7/10/1868.	
14	APERS	–	Cartas	de	alforria.	Livro	8,	p.	61	v,	Pelotas.	
15	AN	–	 IG1	159,	caixa	587,	maço	1867.	 Joaquim	 José	de	Sousa	Breves	para	Esperidião	Elói	de	Barros	Pimentel,	 s/l,	
2/02/1867.	 Também	 citado	 por	 IZECKSOHN,	 Vitor.	 Recrutamento	 militar	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 durante	 a	 Guerra	 do	
Paraguai.	 In:	 CASTRO,	 Celso,	 IZECKSOHN,	 Vitor	 e	 KRAAY,	 Hendrik.	 Nova	 história	militar	 brasileira.	 Rio	 de	 Janeiro:	
Editora	FGV,	2004,	p.	201.	
16	APERS	–	Cartas	de	alforria.	Livro	8,	p.	61	v,	Pelotas	e	Livro	6,	p.	92v,	Uruguaiana.		
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Figura	16:	Diálogo	de	negros	mina	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Fonte:	BN	–	A	Vida	Fluminense,	11/01/68.		
	

Legenda:	 “Diálogo	de	negros	mina.	–	Entonce,	pae	Zuaquim;	vossuncê	tem	mêmo	medo	de	reculatamento?;	-	Xi!	Não	fala	
n’esse	 não!	Minha	 corpo	 está	 tremendo	 tudo!...;	 -	 Medroso!	 Pois	 eu	 está	 querendo	 que	 seu	moço	 urbano	mi	 agarre;	 -	
Padre,	fio	e	escripto	santo!	Cala	boca,	Zunzé!;	-	Está	enganado.	Quero	vortá	lá	do	sú	feito	generá,	com	um	penacho	bem	
grande	ni	cabeça	como	sinhô	velho	Camamú,	para	vê	tuda	as	criolinha	de	olhinho	terno	para	mim.”	
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Na	Bahia,	 o	 preço	 do	 liberto	 substituto	 era	 ligeiramente	maior,	 em	 torno	 de	 1:500$000	

réis17;	e,	na	Corte,	o	valor	alcançava	2:000$000	réis,	conforme	discutido	anteriormente.	Ou	seja,	

valendo-se	da	alta	dos	preços	do	escravo,	uma	tendência	percebida	desde	o	final	da	década	de	

1850,	haveria	possibilidade	de	lucro	com	a	venda	de	libertos	de	guerra,	fossem	eles	oferecidos	

como	 substitutos	 ou	 para	 o	 governo.	 Não	 por	 acaso,	 justamente	 a	 partir	 de	 1866,	 o	 preço	 do	

escravo	 conheceu	 novo	 aumento,	 alcançando	 a	 média	 nacional	 de	 1:600$000	 réis18.	 Gomes	

Freire	de	Andrade,	presumivelmente	um	descendente	do	general	português,	ofereceu,	em	março	

de	 1868,	 200	 escravos	 à	 Marinha,	 pelo	 valor	 de	 2:000$000	 réis	 cada,	 pagos	 em	 apólices	 à	

cotação	 da	 praça.	 Alguns	 meses	 depois,	 ao	 constatar	 deságio	 nessas	 apólices,	 Gomes	 Freire	

solicitou	indenização	de	5:880$000	réis,	o	que	lhe	foi	concedido19.		

A	cessões	gratuitas	de	escravos	não	ofuscaram	o	que	caracterizou	a	libertação	de	cativos	

para	 a	 guerra:	 livrar-se	 do	 recrutamento,	 o	 lucro	 e	 o	 desprendimento	 patriótico20.	 Algumas	

iniciativas	entusiásticas	chamaram	a	atenção	do	gabinete.	Tavares	Bastos,	então	presidente	da	

província	de	São	Paulo,	comentava	a	Zacarias	de	Goés	e	Vasconcellos,	então	chefe	de	gabinete,	

que	o	fazendeiro	Francisco	Teixeira	Vilela	havia	alforriado	seis	escravos	para	a	guerra;	o	Barão	

de	Limeira,	outros	seis,	assim	o	comendador	Luiz	Antônio	de	Souza	Barros	e	o	senador	Francisco	

Sousa	de	Queirós21.	Tavares	Bastos		ressaltava	os	ganhos	patrióticos	que	tal	“ação	humanitária	e	

grandiosa”	 poderia	 produzir.	 Seria	 uma	 forma	 de	 acelerar	 o	 fim	 da	 guerra.	 Pouco	 depois,	 a	

Sociedade	 Popular	 Iguaçuana,	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 declarava	 a	 importância	 subscrita	 de	

23:160$000	 réis	 para	 a	 aquisição	 de	 libertos	 de	 guerra22.	 Essas	 iniciativas,	 embora	 talvez	

alentadoras	 naquele	momento,	 foram	menos	 a	 regra	 do	 que	 a	 exceção.	 Pelos	 número	 oficiais,	

menos	 de	 1/5	 dos	 libertos	 foi	 cedido	 por	 particulares,	 e	 isso	 sem	 contar	 os	 fugados,	 que,	

conforme	se	ponderou,	entraram	na	mesma	categoria.	A	seu	turno,	aqueles	doados	pelo	governo	

somaram	menos	de	1/10	do	total	–	para	além	da	característica	naturalmente	patriótica	do	ato,	

tratava-se	 de	 robustecer	 o	 número	 de	 recrutas	 dentro	 dos	 limites	 que	 o	 número	 de	 cativos	

governamentais	 impunha.	 Mas	 não	 só:	 tratava-se	 também	 de	 apressar	 a	 marcha	

emancipacionista,	o	que	será	discutido	mais	à	frente.			

Tão	precária	quanto	a	liberdade	que	o	cativo	alcançava	na	hora	do	alistamento	foi	aquela	

da	 qual	 ele	 pôde	 se	 valer	 quando	 do	 regresso.	 Embora	 tenham	 existido,	 os	 casos	 de	

reescravização	 foram	rapidamente	 resolvidos,	 o	que	não	 significou,	para	dizer	o	mínimo,	uma	

																																																								
17	NISHIDA,	 Mieko.	 Slavery	 and	 identity:	 ethnicity,	 gender,	 and	 race	 in	 Salvador,	 Brazil,	 1808-1888.	 Bloomington,	
Indiana:	Indiana	University	Press,	2003.	
18	STEIN,	Stanley	J.	Vassouras:	um	município	brasileiro	do	café,	1850-1900.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Fronteira,	1990,	p.	
271.	
19	AN	–	B2	Marinha	XM	268.	
20	Para	uma	discussão	a	esse	respeito,	ver:	SALLES,	Ricardo.	Nostalgia	imperial:	escravidão	e	formação	da	identidade	
nacional	no	Brasil	do	Segundo	Reinado.	Rio	de	Janeiro:	Ponteio,	2013,	p.	122.	
21	AN	 –	 GIFI	 5f416.	 Tavares	 Bastos	 para	 Zacarias	 de	 Góes	 e	 Vasconcellos,	 Palácio	 do	 governo	 de	 São	 Paulo,	
24/12/1866.	
22	APERJ	–	Fundo	PP,	maço	6,	caixa	24.	
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garantia	 de	 reinserção	 social	 após	 o	 combate.	 Exemplo	 emblemático	 foi	 o	 do	 liberto	 Joaquim	

Soares	do	Bonfim,	nome	que	declarou	quando	alistado,	provavelmente	como	forma	de	apagar	o	

estigma	que	antes	carregava	–	chamava-se	então	José	Maria	Crioulo	–,	o	que,	de	resto,	de	pouco	

serviu,	 porque	 ganhou	 o	 epíteto	 de	 Assunção	 quando	 retornou	 do	 Paraguai.	 Não	 era	 uma	

coincidência.		

A	história	de	Joaquim	era	tão	plural	quanto	os	nomes	que	possuía.	Fora	escravo	na	Bahia,	

ainda	antes	da	efetiva	proibição	do	 tráfico	negreiro,	em	1850,	e	vendido	para	a	Corte,	quando	

perdeu	a	mãe,	de	origem	africana.	Passou	a	trabalhar	como	alfaiate,	num	sobrado	que	ficava	na	

rua	 da	 Alfândega,	 porém	 não	 por	 muito	 tempo.	 Em	 1853	 foi	 vendido	 para	 Francisco	 Vieira	

Machado,	cujas	operações	cafeicultoras	se	davam	em	Valença.	Alguns	anos	depois,	quando	este	

lhe	anunciou	que	seria	repassado	devido	a	uma	execução	de	credor,	Joaquim	fugiu	e	encastelou-

se	em	Bemposta,	na	divisa	do	Rio	de	Janeiro	com	Minas	Gerais.		

Durou	 pouco	 a	 esperança	 de	 liberdade,	 porque	 foi	 rapidamente	 capturado	 por	 oficiais	

mineiros	 e	 remetido	 a	 Ouro	 Preto.	 A	 Guerra	 do	 Paraguai	 já	 havia	 estourado,	 e	 Dom	 Pedro	 II	

decretara	a	alforria	dos	escravos	públicos.	Alistado	à	força,	Joaquim	foi	para	o	Mato	Grosso,	sob	

o	comando	do	tenente	coronel	Enéas.	Combateu	no	Paraguai	e	retornou	ao	Império	com	o	17o	

Batalhão	de	Voluntários	da	Pátria	de	Minas	Gerais,	na	primeira	leva.	Após	o	desfile	pelas	ruas	da	

Corte	e	dos	discursos	inflamados	dos	reformistas,	o	17o	foi	conduzido	à	Minas	Gerais,	coisa	que	

Joaquim	não	desejava.	Ao	desembarcar	na	estação	ferroviária	de	Entre	Rios,	atual	Três	Rios,	com	

o	 intuito	 de	 retornar	 à	 Corte,	 Joaquim	 foi	 reconhecido	 por	 Francisco	 Vieira	 Machado,	 que	 o	

prendeu	 aos	 ferros	 e	 o	 conduziu	 à	 fazenda	 Bela	 Vista,	 perto	 de	 São	 João	 del	 Rei.	 O	 abrigo	 da	

farda,	na	região	cafeeira	por	excelência	do	Império,	parecia	coibir	pouco.	

De	 finais	 de	 fevereiro	 até	 junho	 de	 1870,	 Joaquim,	 chamado	 agora	 de	 Assunção,	

possivelmente	em	tom	de	deboche,	 foi	reescravizado	e	teve	sua	farda	e	suas	condecorações	de	

campanha	apreendidas:	eram	essas	verdadeiras	cartas	de	alforria.	Provavelmente	devido	a	uma	

denúncia	que	permaneceu	anônima,	o	caso	chegou	à	presidência	da	província	do	Rio	de	Janeiro	

e,	 dali,	 ao	 ministério	 da	 Guerra.	 Muritiba	 não	 duvidou	 em	 solicitar	 a	 imediata	 liberdade	 do	

reescravizado,	não	sem	antes	indenizar	Francisco	Vieira	Machado23.	Pouco	depois,	Muritiba	fazia	

do	 caso	 de	 Joaquim	 uma	 jurisprudência:	 decidiu-se	 que	 a	 participação	 na	 guerra	 constituía	

presunção	de	liberdade	e	que	um	liberto	de	guerra	não	poderia	ser	preso	como	escravo	sem	que	

houvesse	autorização	de	juiz	competente24.		

																																																								
23	O	caso	do	liberto	de	guerra	Joaquim	Soares	do	Bonfim	encontra-se	em:	APERJ,	PP	0069,	maço	2,	caixa	0024.	
24	Coleção	das	decisões	do	governo	do	Império	do	Brasil,	15	de	junho	de	1870,	t.	XXXIII,	no.	54,	p.	190.	Acessível	em:	
Coleção	de	leis	do	Império.	Brasília:	Câmara	de	Deputados.	Disponível	em:	<http://www2.camara.leg.br	>.	Acesso	em:	
17	de	janeiro	de	2015.	
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Muito	mais	do	que	um	interesse	pelo	destino	de	Joaquim,	o	que	preocupava	o	ministro	da	

Guerra	 era	 a	 reação	 dos	 militares	 e	 a	 agitação	 emancipacionista	 e	 abolicionista	 na	 Corte.	

Tornara-se	perceptível,	ainda	no	começo	de	1870,	o	movimento	de	simpatia	popular	que	cercava	

os	 veteranos,	 aí	 incluídos	 os	 libertos	 de	 guerra25.	 E	 não	 só	 popular:	 àquela	 altura,	 quando	 o	

gabinete	 de	 Itaboraí	 já	 mostrava	 claros	 sinais	 de	 desgaste,	 falava-se	 dos	 veteranos	 e	 da	

emancipação	dos	cativos	na	Assembleia	Geral	do	Império,	no	Conselho	de	Estado,	nos	jornais	e	

na	caserna.	

Se	não	bastassem	a	tentativa	promovida	por	Floriano	Peixoto	de	fundar	o	Instituto	Militar	

e	os	claros	artigos	emancipacionistas	que	militares	assinavam	no	Diário	do	Rio	de	Janeiro	e	em	A	

Reforma,	o	 histórico	 da	 caserna	 não	 estava	 para	 a	 contemporização	 com	 os	 escravocratas.	 Na	

década	 de	 1850,	 um	 periódico	 castrense	 chamado	O	Militar	havia	 demonstrado	 clara	 posição	

antiescravista26.	 A	 inclusão	 de	 libertos	 de	 guerra	 nas	 fileiras	 militares,	 nesse	 sentido,	

incomodava,	em	primeiro	lugar,	porque	os	militares	ambicionavam	um	Exército	constituído	de	

recrutas	 livres	e	 instruídos,	 e	não	de	ex-escravos	ou	de	analfabetos.	 Seria	 forma	de	 retomar	o	

prestígio	do	Exército,	muito	abalado	pela	criação	da	Guarda	Nacional,	em	1831.	Enquanto	esta	

recebia	em	suas	fileiras	grupos	oriundos	das	camadas	médias	e	altas,	aquele	era	conformado	por	

estratos	 populares.	 Pertencer	 à	 Guarda	 Nacional	 significava,	 de	 alguma	 forma,	 estar	 blindado	

contra	 o	 recrutamento,	 especialmente	 em	 tempos	 de	 paz,	 embora	 existisse	 a	 possibilidade	 da	

conscrição	em	termos	legais.		

Os	libertos	de	guerra,	portanto,	não	melhorariam	a	sorte	do	Exército.	Quanto	a	isso,	havia	

consenso	 na	 caserna.	 Inclusive	 figuras	 conservadoras	 do	 Exército	 assim	 pensavam.	 Quando	

Caxias	dizia	que	

	

a	 introdução	do	elemento	servil	nas	 fileiras	 [do	Exército]	esta[va]	produzindo	
já	seus	maléficos	resultados	por	meio	de	exemplos	imorais	e,	de	fato,	contrários	
à	 disciplina	 e	 subordinação,	 praticados	 constantemente	 por	 homens	 que	 não	
compreend[iam]	 o	 que	 [era]	 a	 pátria,	 a	 sociedade	 e	 a	 família,	 e	 que	 se	
considera[vam]	ainda	escravos,	que	apenas	mudaram	de	senhor27	

	

no	fundo,	estava	admitindo	que	o	liberto	de	guerra	maculava	a	imagem	dos	militares.	De	alguma	

forma,	era	também	o	que	confessava	o	Conde	d’Eu	em	seu	diário	de	campanha:	

	

A	 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	 é	 isto	 dizer,	 contudo,	 que	 o	
aspecto	seja	igual	ao	dos	Exércitos	europeus.	Essa	inferioridade	advém	de	duas	

																																																								
25	Embora	em	outra	perspectiva	de	análise,	Emília	Viotti	da	Costa	reforça	o	argumento	em:	COSTA,	Emília	Viotti.	Da	
Senzala	à	Colônia.	São	Paulo:	Editora	UNEPS,	2010,	p.	449.	
26	SCHULZ,	John.	O	Exército	na	política:	origens	da	intervenção	militar,	1850-1894.	São	Paulo:	Editora	da	Universidade	
de	São	Paulo,	1994,	pp.	23-53.	
27	AN	–	OG	Ministério	da	Guerra,	Cód.	924,	vol.	5.	Carta	de	Caxias	confidencial	ao	Ministro	da	Guerra,	s/l,	13/12/1868.	
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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	humanidade28.	

	

No	 que	 diz	 respeito	 a	 Caxias,	 não	 era	 por	 uma	 suposta	 convicção	 emancipacionista	 que	

condenava	 a	 presença	 de	 libertos	 no	 Exército,	 mas	 por	 inquietude	 quanto	 aos	 rumos	 da	

corporação.	 Essa	 inquietude	 também	 era	 a	 dos	 militares	 liberais,	 que,	 como	 o	 Conde	 d’Eu,	

possuíam	convicção	emancipacionista.		

Desde	a	instituição	da	Regência,	em	1831,	oficiais	e	soldados	do	Exército	precisavam	tecer	

laços	políticos	para	ascender	na	carreira.	Em	1857,	Caxias	introduzira	uma	reforma	nos	soldos	

dos	 oficiais,	 segundo	 a	 qual,	 nos	 melhores	 postos,	 os	 salários	 eram	 dobrados.	 O	 efeito	 foi	

negativo,	pelo	menos	aos	olhos	dos	militares	liberais,	porque	engessou	o	acesso	aos	lugares	de	

comando.	Ou	pior:	quando	os	conservadores	estavam	na	presidência	do	Conselho	de	Ministros,	

os	militares	liberais	eram	transferidos	para	as	províncias	mais	remotas,	como	a	do	Mato	Grosso.	

Assim	confessava,	no	final	da	década	de	1870,	um	tenente	liberal	estacionado	naquela	província	

ao	 general	 Osório,	 solicitando	 transferência	 para	 o	 Rio	 de	 Janeiro,	 já	 que	 o	 ministério	

conservador	havia	caído29.	Nesse	sentido,	os	libertos	avolumavam	um	contingente	do	Exército	já	

marcado,	 em	decorrência	 da	 posição	 socioeconômica	 de	 seus	membros,	 pela	 pouca	 influência	

política.	

	 Em	segundo	lugar,	a	inclusão	de	libertos	incomodava,	porque	fazia	do	escravo	o	defensor	

de	um	Império	escravocrata.	Para	a	caserna,	o	decreto	de	novembro	de	1866	apenas	confirmava	

uma	 evidência:	 havia	 aversão	 popular	 pelo	 ofício	 das	 armas	 e,	 assim	 sendo,	 era	 necessário	

recorrer	aos	escravos.	O	que,	de	resto,	ressoava	como	uma	associação	entre	os	destinos	cativos	e	

os	destinos	militares.	 Se	era	 contra	os	homens	do	gabinete	que	os	militares,	 especialmente	os	

liberais,	 se	 levantavam	 em	1870,	 nada	melhor	 do	 que	 erguer	 a	 bandeira	 emancipacionista	 ou	

abolicionista.	Seria	 forma	de	enfraquecer	aqueles	que	 influenciavam	ou	ditavam	os	rumos	dos	

negócios	políticos	e	econômicos	do	Império;	não	por	acaso,	escravocratas.	

	 Frente	 a	 esse	 cenário,	 caraterizado	 pelo	 desgaste	 do	 gabinete,	 pela	 agitação	 em	 torno	 à	

questão	servil	e	pelas	insatisfações	na	corporação	militar,	Muritiba	não	tergiversou	quanto	aos	

casos	de	reescravização30.	Intercedeu	a	favor	do	liberto,	evitando	que	a	questão	ganhasse	maior	

amplitude	e,	portanto,	que	acirrasse	ainda	mais	os	ânimos.	Não	faltaram	menções	na	imprensa,	

especialmente	em	A	Reforma,	à	revolta	que	causaria	na	caserna	ver	um	antigo	praça	retornado	à	

condição	cativa:		

																																																								
28	GOYENA	SOARES,	Rodrigo	(org.)	.	Conde	d’Eu:	Diário	do	comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	
na	República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017.	
29	IHGB	–	Lata	245,	doc.	10.515.	
30	Para	outros	casos	de	libertos	de	guerra	temporariamente	reescravizados,	ver:	AN	–	B2	Marinha	XM	268;	AN	–	IJ6-
518,	Secretaria	de	Polícia	da	Corte,	1870-1873;	AN	–	IIIJ7-151,	Registros	e	ofícios	da	Casa	de	Correção,	1870;	AN	–	NE	
III	J7-151,	Série	Justiça.	
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É	profundamente	para	lamentar	que,	no	momento	em	que	a	opinião	pública	se	
manifesta	 tão	 eloquentemente	 em	 favor	 da	 emancipação,	 um	 voluntário	 que	
derramou	sangue	em	defesa	da	honra	do	Brasil	volte	à	condição	de	escravo	[...].	
Estamos	 convencidos	 de	 que,	 além	 de	 uma	 humilhação	 para	 o	 Brasil,	 esse	
castigo	infligido	ao	voluntário-escravo,	depois	de	saudado	como	benemérito	da	
pátria,	 em	 cujo	 serviço	 ficou	 inválido,	 é	 ilegal	 e	 arbitrário.	 [...]	 Provoca[mos],	
portanto,	a	intervenção	do	governo	para	que	cesse	tão	revoltando	escândalo31.	

	 	

	 O	 abrigo	 da	 farda,	 malgrado	 suas	 imperfeições,	 tornou-se	 couraça	 contra	 tentativas	 de	

reescravização.	Libertos	de	guerra	foragidos	–	ou	vendidos	e	cedidos	sem	carta	de	alforria	–	não	

tiveram	 seus	 processos	 anulados,	 inclusive	 em	 casos	 de	 deserção.	 Decisões	 jurisdicionais	

contrárias	 ao	 liberto	 de	 guerra	 tampouco	 retroagiram,	 cabendo	 apenas	 o	 pagamento	 de	

indenização	 ao	 senhor	 lesado32.	 Nesse	 sentido,	 a	 liberdade	 do	 ex-escravo	 foi	 preservada,	 pelo	

menos	do	ponto	de	vista	jurídico.	

	 Outra	coisa,	no	entanto,	 foi	a	reinserção	social	do	 liberto	de	guerra.	A	 julgar	pela	origem	

regional,	 a	 imensa	maioria	 retornou	 para	 a	 Corte,	 que	 havia	 enviado,	 pelos	 números	 oficiais,	

2.196	libertos.	Em	seguida,	destacaram-se	as	províncias	do	Rio	Grande	do	Sul,	da	Bahia,	do	Rio	

de	 Janeiro,	do	Piauí,	do	Maranhão	e	do	Ceará	 (ver	Quadro	4,	p.	61).	Não	seria	de	estranhar-se	

que,	uma	vez	a	guerra	 terminada,	o	 liberto	optasse	por	 regressar	a	 seu	 lugar	de	origem,	onde	

estaria	assegurada	a	reconstituição	de	seus	laços	de	solidariedade	interpessoais.	Caso	não	fosse	

esse	 motivo	 indutor	 suficiente,	 o	 emprego	 e	 os	 salários	 o	 seriam	 e,	 nesse	 caso,	 a	 Corte	 era	

também	o	melhor	destino.	

	 O	 liberto	 que	 antes,	 quando	 escravo,	 tivesse	 sido	 operário	 –	 isto	 é,	 ferreiro,	 funileiro,	

carpinteiro,	costureiro,	calceteiro,	carregador,	carroceiro	ou	pedreiro	–	encontraria	na	Corte	as	

maiores	 chances	 de	 retornar	 a	 seu	 ofício.	 Praticamente	 1/3	 dos	 operários	 cativos	 do	 Império	

residia	na	Corte	(ver	Quadros	14	e	15,	p.	164),	onde	também	se	concentrava	o	maior	número	de	

vagas	operárias,	conforme	antes	discutido.	Mais	frequente,	no	entanto,	foi	o	caso	do	liberto	sub-

operário.	Entre	os	principais	ofícios	do	escravo,	em	escala	nacional,	 figuravam	o	de	lavrador,	o	

de	 serviçal	doméstico	e	o	de	 jornaleiro,	 se	 é	que	era	este	um	emprego.	Era	de	 se	 supor	que	a	

grande	maioria	dos	libertos	de	guerra	adviesse	desses	grupos.	O	liberto	de	guerra	retornava	ao	

Império,	então,	para	realizar	atividade	na	qual	tivesse	competência,	e,	se	não	a	tivesse,	ali	onde	

encontrasse	vaga.	Ou,	ainda,	 se	não	encontrasse	vaga	ali	onde	 tivesse	aptidão,	exerceria	o	que	

pudesse,	 onde	 houvesse	 lugar:	 operário,	 na	 melhor	 das	 hipóteses,	 e	 sub-operário,	 na	 pior,	

juntando	um	salário	que	figurava	entre	os	mais	baixos	da	Corte	e	do	Império	(ver	Quadro	7,	p.	

131).	

																																																								
31	BN	–	A	Reforma,	13/04/1870.	
32	Para	 uma	 discussão	 a	 esse	 respeito,	 ver:	 KRAAY,	 Hendrik.	 The	 Shelter	 of	 the	 Uniform:	 the	 Brazilian	 Army	 and	
Runaways	Slaves,	1800-1888.	Journal	of	Social	History,	Oxford,	vol.	29,	n.	3	(Spring,	1996),	pp.	637-657.	
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Quadro	14:	Classificação	ocupacional	da	população	escrava	na	Corte,	em	1870	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Fonte:	CCBC	-	Relatório	do	Império,	1870	
Quadro	15:	Classificação	ocupacional	da	população	escrava	no	Império,	em	1872	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Fonte:	Censo	de	1872.	Disponível	em:	http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/index.html		
Acesso	em:	15/09/2015.	

	

	

Profissão	

População	escrava	

Total	

M
as
cu
lin
a	

Fe
m
in
in
a	

Serviço	Doméstico	 10.832	 15.566	 26.398	

Sem	profissão	conhecida	 7.005	 5.532	 12.537	

Manufaturas,	artes	e	ofícios	 4.612	 1.347	 5.959	

Lavradores	 2.210	 2.062	 4.272	

Marítimos	 373	 -	 373	

Agências	 315	 56	 371	

Pescadores	 171	 -	 171	

Comerciantes	 1	 10	 11	

Total	 25.519	 24.573	 50.092	

Profissão	

População	escrava	

Total	

M
as
cu
lin
a	

Fe
m
in
in
a	

Lavradores	 503.744	 304.657	 808.401	

Sem	profissão	conhecida	 185.447	 172.352	 357.700	

Serviço	Doméstico	 45.561	 129.816	 175.377	

Jornaleiros	 49.195	 45.293	 94.488	

Costureiras	 -	 40.766	 40.766	

No	vestuário	 5.160	 12.407	 17.567	

Em	madeiras	 5.599	 -	 5.599	

Em	edificações	 4.018	 -	 4.018	

Artistas	e	artesãos	 1.517	 341	 1.858	

Marítimos	 1.788	 -	 1.788	

Pescadores	 1.262	 -	 1.262	

Em	metais	 1.075	 -	 1.075	

Mineiros	 769	 -	 769	

Em	tinturaria	 40	 4	 44	

Total	 805.175	 705.636	 1.510.712	
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Retornaram	portanto	cocheiros,	barbeiros,	tocadores	de	realejo,	quitandeiros,	pescadores,	

carregadores,	 cozinheiros,	 lavradores	 e	 tigres,	 isto	 é,	 aqueles	 que	 transportavam	 dejetos	 em	

tonéis.	 Nada	 que	 os	 diferenciasse	 muito,	 a	 não	 ser	 pela	 liberdade	 jurídica	 alcançada	 com	 a	

guerra,	do	escravo	de	ganho	e	de	aluguel,	no	mundo	urbano,	ou	do	escravo	doméstico	e	lavrador,	

no	rural.	Nesse	sentido,	a	 liberdade	adquirida	com	a	guerra	não	era	o	avesso	da	escravidão.	A	

suspeição	e	a	 subordinação	persistiram	no	pós-guerra,	 embora	com	outros	matizes.	Não	era	a	

superação	da	ordem	moral,	jurídica	e	econômica	fundamentada	na	escravidão	o	que	o	liberto	de	

guerra	alcançara,	mas	a	garantia	de	não	retornar	ao	cativeiro	–	o	que,	no	entanto,	não	significou	

que	a	instituição	da	escravidão	tenha	passado	incólume	pelo	decreto	de	novembro	de	1866.	
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2. As	pressões	externas:	a	Guerra	de	Secessão	e	o	abolicionismo	internacional	
	
	

«	Il	 arrive	 souvent	 qu’après	 de	 violentes	
secousses,	 après	 de	 grands	 fléaux,	 les	
peuples	voient	 se	réaliser	des	réformes	qui	
sont	 pour	 ainsi	 dire	 la	 compensation	 de	
leurs	 épreuves.	 L’égalité	 devant	 la	 loi	 a	
consolé	 la	 France	 des	 catastrophes	 de	 la	
Révolution,	 comme	 la	 liberté	 religieuse	
avait	 été	 pour	 l’Allemagne	 la	 suite	 de	 la	
Guerre	 de	 Trente	 Ans.	 L’esclavage	 a	
disparu	 aux	 Etats-Unis	 après	 la	 Guerre	 de	
Sécession,	et	voici	qu’au	Brésil,	la	Guerre	du	
Paraguay	 une	 foi	 finie,	 cette	 institution	
sacrilège	 est	 atteinte	 par	 des	 mesures	 qui	
seront	 le	 signal	 d’une	 complète	
suppression.33	»	
	

Revue	des	Deux	Mondes,		15/01/1873	
	

A	Revue	des	Deux	Mondes	era	 uma	 publicação	 popular	 no	 Império,	 pelo	menos	 entre	 os	

estadistas.	Era	distribuída	na	Corte	e	nas	capitais	provinciais,	e	a	ela	recorriam	com	frequência	

deputados,	senadores,	conselheiros	e	ministros	em	suas	ponderações	sobre	a	ordem	interna	e	a	

externa.	 A	 edição	 de	 janeiro	 de	 1873	 dedicou	 30	 páginas	 aos	 efeitos,	 no	 Brasil,	 da	 Guerra	 do	

Paraguai:	 destacava-se	 a	 participação	 de	 libertos	 no	 conflito	 e	 seus	 reflexos	 no	 processo	 de	

emancipação	 dos	 cativos.	 Não	 por	 acaso,	 o	 artigo	 também	mencionava	 a	 Guerra	 de	 Secessão,	

causa	da	abolição	da	escravatura	nos	Estados	Unidos.	Embora	não	de	forma	explícita,	fazia-se	da	

guerra	civil	norte-americana	o	marco	internacional	do	processo	emancipacionista	no	Brasil:	sem	

o	vizinho	do	Norte,	o	 Império	se	 teria	visto	 isolado	e,	portanto,	 forçado	a	encaminhar	a	Lei	do	

Ventre	Livre,	editada	em	28	de	setembro	de	1871.	

Mais	premonitórios,	no	entanto,	haviam	sido	os	ofícios	de	Miguel	Maria	Lisboa,	 chefe	da	

legação	imperial	em	Washington	à	época	da	Guerra	de	Secessão.	Sem	perder	de	vista	o	término	

da	 servidão	 na	 Rússia	 e	 a	 libertação	 de	 escravos	 nos	 impérios	 francês	 e	 dinamarquês,	 Lisboa	

afirmava,	ainda	em	abril	de	1861,	quando	se	deflagrou	a	Batalha	de	Fort	Sumter,	que	somente	a	

rápida	 pacificação	 dos	 Estados	 Unidos	 seria	 garantia	 para	 a	manutenção	 do	 regime	 servil	 no	

Império	do	Brasil34.	 	Em	junho		de	1861,	após	a	Batalha	de	Philippi	e,	talvez,	vaticinando	que	a	

guerra	 duraria	 mais	 do	 que	 o	 previsto,	 Lisboa	 dizia-se	 alarmado	 pela	 nomeação	 de	 James	

Watson	Webb	para	a	 legação	estadunidense	no	Rio	de	Janeiro.	General	na	milícia	do	estado	de	

Nova	York,	Webb	fora	editor	de	um	periódico	chamado	Morning	Courier,	que,	na	perspectiva	de	

																																																								
33	“Acontece	amiúde	que,	após	violentas	agitações	e	grandes	flagelos,	os	povos	veem	completar-se	reformas	que	são,	
por	 assim	dizer,	 a	 compensação	de	 suas	provações.	A	 igualdade	perante	a	 lei	 consolou	a	França	das	 catástrofes	da	
Revolução,	assim	como	a	 liberdade	de	religião	 foi	para	a	Alemanha	o	desdobramento	da	Guerra	dos	Trinta	Anos.	A	
escravidão	desapareceu,	nos	Estados	Unidos,	 após	a	Guerra	de	Secessão,	 e	 eis	que,	no	Brasil,	 uma	vez	 terminada	a	
Guerra	 do	 Paraguai,	 essa	 instituição	 profana	 é	 atingida	 por	medidas	 que	 serão	 o	 sinal	 de	 uma	 completa	 abolição.”	
(Tradução	livre).	
34	AHI	–	233/3/10,	Ofícios,	Janeiro-Junho	de	1861.	Ofício	reservado.	Legação	do	Brasil	em	Washington	para	ministério	
dos	Negócios	Estrangeiros,	7/04/1861.	
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Lisboa,	havia-se	notabilizado	por	sustentar	teses	abolicionistas.	Ainda	em	junho	de	1861,	Lisboa	

e	Webb	 prestaram-se	 a	 reuniões	 em	Washington,	 nas	 quais	 o	 norte-americano	 se	manifestou	

contente	com	a	nomeação	para	o	Rio	de	Janeiro.	“A	não	ser	por	Londres”,	disse	Webb,	“nenhuma	

missão	me	agradaria	tanto	como	a	do	Brasil”.	Quanto	a	isso,	Lisboa	não	se	equivocou:	eram	mais	

palavras	de	praxe	diplomática	do	que	de	convicção	pessoal35.	Não	era	num	Império	escravocrata	

que	desejaria	servir	um	abolicionista	norte-americano,	em	plena	Guerra	de	Secessão.	

Num	 ritmo	 epistolar	 pouco	 usual	 para	 a	 época,	 Miguel	 Maria	 Lisboa	 noticiou	

constantemente	ao	 Império,	ofício	atrás	de	ofício,	em	páginas	manchadas	de	café,	o	avanço	da	

questão	 servil	 nos	 Estados	 Unidos.	 Pouco	 antes	 do	 ato	 de	 emancipação,	 proclamado	 por	

Abraham	Lincoln	em	janeiro	de	1863,	Lisboa	dava	maus	presságios	sobre	o	futuro	da	escravidão	

no	Brasil:	

	

No	 Brasil,	 como	 em	 Cuba,	 deve	 a	 proclamação	 de	 Lincoln	 produzir	 a	 má	
vontade	 que	 naturalmente	 sente	 o	 homem	 que	 vê	 séria,	 ainda	 que	
indiretamente,	 ameaçado	 o	 repouso	 de	 seu	 país	 e	 a	 segurança	 de	 seu	 lar	
doméstico	[...].	A	separação	amigável	dos	Estados	Unidos,	caso	se	conseguisse,	
ou	se	ainda	por	afortunado	acaso	se	conseguir,	nos	dará	ao	menos	tempo	para	
adotar	 as	medidas	 de	 polícia	 e	 de	 contemporização	 com	o	 espírito	 do	 século,	
que	nossos	 interesses	e	nossa	 segurança	exigem.	A	abolição	abrupta	que	está	
inaugurada	pela	proclamação	de	Lincoln,	 se	por	desgraça	 se	 realizar	–	 se	não	
for	atalhada	pela	mediação	europeia	–,	nos	deixará	sem	mais	aliados	naturais	
na	 América	 do	 que	 as	 ilhas	 espanholas	 de	 Cuba	 e	 de	 Porto	 Rico,	 expostos	 a	
sentir	 todo	 o	 peso	 da	 pressão	 abolicionista	 da	 Europa	 e	 dos	 Estados	 Unidos,	
que	obrará	sem	mais	limites	que	os	precários	que	lhe	imporão	os	sentimentos	
de	humanidade	e	o	interesse	comercial	e	industrial.36	
	

Entre	digressão	e	outra	–	nas	quais	se	afirmava	que	o	governo	de	Lincoln	estaria	promovendo	

campanha	 para	 a	 colonização	 da	 Amazônia	 com	 libertos	 estadunidenses	 –,	 o	 que	 realmente	

preocupava	 Lisboa	 dizia	 respeito,	 por	 um	 lado,	 ao	 isolamento	 do	 Império	 caso	 a	 Guerra	 de	

Secessão	 tivesse,	 como	 teve,	 desfecho	 favorável	 aos	 abolicionistas	 e,	 por	 outro,	 à	 repercussão	

doméstica	 de	 uma	 possível	 abolição	 nos	 Estados	 Unidos.	 Para	 ele,	 o	 cerne	 da	 disputa	

estadunidense	 não	 era	 a	 ocupação	 dos	 territórios	 ao	 Oeste	 das	 antigas	 Treze	 Colônias	 pelas	

forças	sulinas,	nem	a	extradição	de	escravos	prófugos,	mas	a	propaganda	abolicionista,	que	tinha	

contaminado	o	Congresso	dos	Estados	Unidos	a	ponto	de	tornar	irreconciliáveis	o	Norte	e	o	Sul;	

este	 escravocrata,	 aquele	 abolicionista.	 O	 Império,	 nesse	 sentido,	 deveria	 conter	 quaisquer	

influências	abolicionistas,	caso	quisesse	livrar-se	de	um	conflito	potencialmente	civil.	

E	 como	 fazê-lo,	 como	 impedir	 influências	 abolicionistas?	 Era	 a	 segunda	 preocupação	 de	

Lisboa.	 O	 chefe	 da	 legação	 brasileira	 em	 Washington	 aconselhava,	 caso	 a	 cisão	 nos	 Estados	

																																																								
35	AHI	–	233/3/10,	Ofícios,	Janeiro-Junho	de	1861.	Ofício	reservado.	Legação	do	Brasil	em	Washington	para	Ministério	
dos	Negócios	Estrangeiros,	Washington,	11/06/1861.	
36	AHI	-	233/2/10,	Ofícios,	julho-dezembro	de	1862.	Legação	do	Brasil	em	Washington	para	Ministério	dos	Negócios	
Estrangeiros,	Washington,	25/09/1862.		
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Unidos	fosse	definitiva,	lançar	mão	de	medidas	de	polícia	e	de	contemporização	com	o	espírito	do	

século,	 o	 que	 significava	 encaminhar	 providências	 emancipacionistas,	 graduais;	 logo,	

acompanhadas	 de	 ações	 repressivas,	 caso	 se	 perdesse	 o	 controle	 do	 processo.	 Contemporizar	

era	modernizar	conservadoramente	o	liberalismo	político.	Ou	ainda,	pensava	Lisboa,	significava	

abrir	 mão	 da	 escravidão,	 mas	 preservando,	 na	 gradação	 emancipacionista,	 os	 interesses	

políticos	e	econômicos	nacionais.	Os	interesses	escravocratas,	em	resumidas	contas.	Significava,	

por	último,	evitar	cisões	nacionais	que,	eventualmente,	poderiam	dividir	o	Império.	

Em	1864,	quando	concluída	sua	missão	em	Washington	e	já	de	retorno	ao	Rio	de	Janeiro,	

Miguel	 Maria	 Lisboa	 apressou-se	 para	 encontrar	 figuras	 emancipacionistas,	 como	 o	 senador	

liberal	 Silveira	 da	 Mota;	 o	 deputado	 Barão	 de	 Porto	 Alegre,	 um	 dos	 fundadores	 das	 Ligas	

Progressistas;	o	conselheiro	liberal	Torres	Homem;	e	o	chefe	de	polícia	da	Corte,	Andrade	Pinto.	

Não	era	aquele	um	encontro	banal;	afinal,	um	conservador	de	mão	cheia	dava-se	ao	diálogo	com	

figuras	liberais,	de	maneira	a	encaminhar	a	questão	servil.		

Pouco	depois,	Lisboa	redigia	de	seu	próprio	punho	um	projeto	de	lei	que	visava	alforriar	o	

ventre	cativo.	Pela	proposta,	todo	filho	de	escrava	que	nascesse	depois	da	meia-noite	do	dia	31	

de	dezembro	de	1869	seria	livre	após	completar	25	anos,	devendo	até	essa	idade	trabalhar	para	

o	senhor	de	sua	mãe,	em	retribuição	aos	cuidados	de	criação	e	de	educação	que	o	dito	senhor	

seria	obrigado	a	prestar-lhe.	Era	essa	a	medida	de	contemporização	com	o	espírito	do	século.	Pelo	

lado	 das	 medidas	 de	 polícia,	 o	 projeto	 de	 lei	 consagrava	 autorização	 para	 que	 o	 governo	

estabelecesse	regulamentos	policiais	necessários	não	apenas	para	que	as	disposições	em	favor	

dos	 filhos	 de	 escravos	 se	 tornassem	 efetivas,	 mas	 também	 para	 disciplinar	 as	 relações	 entre	

senhores	e	emancipados	durante	o	período	de	tutela;	ou	ainda,	as	relações	entre	agricultores	e	

proletários	 em	 geral,	 a	 fim	 de	 evitar	 abusos	 de	 autoridade,	 de	 prover	 as	 necessidades	 da	

agricultura	e	de	reprimir	a	ociosidade.	Concluía-se	o	projeto	 insistindo,	novamente,	na	gradação	

da	medida	emancipacionista:	a	libertação	no	Haiti,	na	década	de	1790,	havia	resultado,	segundo	

Lisboa,	 em	 queda	 de	¾	 na	 produção	 agrícola.	 Pior,	 a	 abolição	 imediata	 havia	 redundado	 em	

convulsão	social,	o	que	o	Império	deveria	evitar	a	qualquer	custo37.		

O	que	deputados,	 senadores,	 conselheiros	e	ministros	 liam	na	Revue	de	Deus	Mondes,	 em	

janeiro	de	1873,	não	era	portanto	uma	novidade:	falava-se	dos	efeitos	da	Guerra	de	Secessão	no	

Brasil	 desde	 que	 o	 primeiro	 tiro	 opôs	 abolicionistas	 e	 escravocratas	 nos	 Estados	 Unidos.	

Contudo,	havia	movimento	organizado	no	Brasil	capaz	de	encaminhar	a	questão	abolicionista	a	

ponto	de	pôr	em	xeque	a	integridade	do	Império?	Havia	possibilidade	política	de	adotar	medidas	

de	contemporização	com	o	espírito	do	século,	caso	Lincoln	vencesse	a	Guerra	de	Secessão?	E,	na	

hipótese	da	vitória	de	Lincoln,	quais	seriam	os	efeitos	do	isolamento	internacional	do	Império?	

																																																								
37	AHMI	–	Maço	134,	doc.	6570.	Proposta	de	projeto	de	lei,	12/08/1864,	Miguel	Maria	Lisboa.	
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Os	interesses	comerciais	e	financeiros	do	Brasil	estariam	ameaçados	por	pressões	europeias	ou	

norte-americanas?	Em	suma,	eram	fundados	o	temor	e	a	agitação	de	Miguel	Maria	Lisboa?	

À	primeira	vista,	não.	Não	havia	no	Brasil	oposição	entre	modelos	políticos	e	econômicos	

tal	 como	 ocorria	 nos	 Estados	 Unidos,	 onde	 essa	 cisão	 era	 oriunda	 de	 projetos	 de	 Estado	 e	

padrões	 de	 inserção	 internacional	 radicalmente	 diferentes.	 Não	 havia	 um	Norte	 abolicionista,	

industrial,	urbano	–	ou	pelo	menos	mais	urbano	–	e	protecionista;	e	um	Sul	escravocrata,	rural,	

agroexportador	e	 livre-cambista.	Não	havia,	como	nos	Estados	Unidos,	uma	economia	nacional	

separada	por	um	paralelo	ou	 ligado	apenas	por	alguns	 corredores	de	 contato,	notadamente,	o	

litoral	atlântico	do	Maryland	e	da	Pensilvânia38.	

As	 configurações	 sociais	 dos	 Estados	 Unidos	 e	 do	 Brasil	 não	 eram	 tampouco	 idênticas.	

Enquanto	nos	Estados	Unidos	havia	forte	concentração	espacial	de	cativos	no	Sul	–no	Alabama,	

na	Carolina	do	Sul,	no	Estado	do	Mississippi,	ao	longo	do	rio	Mississippi	e	na	parte	setentrional	

da	 Virgínia	 –,	 no	 Brasil	 da	 década	 de	 1860,	 a	 escravidão	 estava	 disseminada	 por	 todas	 as	

províncias,	embora	houvesse,	desde	o	fim	efetivo	do	tráfico	internacional	de	escravos	em	1850,	

tendência	à	concentração	nas	províncias	de	Minas	Gerais,	do	Rio	de	 Janeiro,	da	Bahia	e	de	São	

Paulo	(Ver	Quadro	16,	p.	170).	

Além	 da	 desigualdade	 entre	 o	 Sul	 dos	 Estados	 Unidos	 e	 o	 Brasil	 no	 que	 concerne	 à	

concentração	de	escravos,	não	havia	coincidência,	no	Brasil,	entre	escravidão	e	cor	da	pele39.	Ao	

passo	 que	 a	 população	 dos	 Estados	 Confederados,	 isto	 é,	 os	 sulinos,	 apresentava,	 em	 1860,	

apenas	 1,5%	 de	 negros	 livres;	 no	 Império,	 os	 negros	 livres	 somavam,	 em	 1872,	 19,7%	 da	

população	total,	e	isso	sem	contar	os	38,3%	de	pardos40.		

Outra	diferença	era	a	propriedade	escrava.	No	Império,	ela	não	estava	restrita	aos	brancos	

e	 aos	 grandes	 proprietários,	 como	 nos	 Estados	 Unidos.	 Negros,	 pardos	 e	 libertos,	 além	 de	

brancos	pobres,	também	tinham	acesso	à	propriedade	de	cativos,	ainda	que	em	pequena	escala.	

Essa	combinação	de	fatores	–	a	difusão	territorial	da	escravidão,	a	não	coincidência	entre	linha	

do	 cativeiro	 e	 da	 cor	 e	 o	 que	 se	 poderia	 chamar,	 eufemisticamente,	 de	 democratização	 da	

propriedade	escrava	–	havia	ampliado	as	solidariedades	escravistas	e	dado	à	escravidão	grande	

elasticidade.	 O	 que,	 ao	 todo,	 conferia	 aos	 escravocratas	 brasileiros	 redobrado	 poder	 de	

resistência.	A	tendência	à	concentração	regional	da	propriedade	cativa,	embora	característica	da	

década	de	1850,		não	tinha	desfeito,	na	década	de	1860,	o	obra	de	três	séculos	de	escravidão.	

	

																																																								
38	KEEGAN,	John.	La	Guerre	de	Sécession.	Paris:	Perrin,	2009,	p.14	
39	SALLES,	Ricardo.	Joaquim	Nabuco.	Um	pensador	do	Império.	Rio	de	Janeiro:	Topbooks,	2002,	pp.94-115.	
40	Para	os	dados	sobre	os	Estados	Confederados,	ver:	LAGO,	Enrico	Dal.	Agrarian	Elites:	American	Slaveholders	and	
Southern	 Italian	 Landowners,	 1815-1861.	 New	 Orleans:	 Louisiana	 State	 University	 Press,	 2005.	 Para	 aqueles	 do	
Império	 do	 Brasil,	 ver:	 Censo	 de	 1872.	 Disponível	 em:	 http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/index.html	 .	
Acesso	em:	15/09/2015.	
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Quadro	16:	Demografia	do	Império	do	Brasil,	em	1872	

Províncias/Regiões	
População	

Livres	 Escravos	 Total	
Bahia	 1.211.792	 167.824	 1.379.616	

Pernambuco	 752.511	 89.028	 841.539	
Ceará	 689.773	 31.913	 721.686	
Paraíba	 354.700	 21.526	 376.226	
Maranhão	 284.101	 74.939	 359.040	
Alagoas	 312.268	 35.741	 348.009	
Pará	 247.779	 27.458	 275.237	

Rio	Grande	do	Norte	 220.959	 13.020	 233.979	
Piauí	 178.427	 23.795	 202.222	
Sergipe	 153.620	 22.623	 176.243	
Goiás	 149.743	 10.652	 160.395	

Mato	Grosso	 53.750	 6.667	 60.417	
Amazonas	 56.631	 979	 57.610	

Norte/Nordeste	 4.666.054	 526.165	 5.192.219	
Minas	Gerais	 1.669.276	 370.459	 2.039.735	
São	Paulo	 680.742	 156.612	 837.354	

Rio	de	Janeiro	 499.087	 292.637	 791.724	
Rio	Grande	do	Sul	 367.022	 67.791	 434.813	
Município	Neutro	 226.033	 48.939	 274.972	
Santa	Catarina	 144.818	 14.984	 159.802	

Paraná	 116.162	 10.560	 126.722	
Espírito	Santo	 59.478	 22.659	 82.137	
Sul/Sudeste	 3.762.618	 993.641	 4.756.259	

Total	 8.428.672	 1.510.806	 9.939.478	
	

Fonte:	Censo	de	1872.	Disponível	em:	http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/index.html		
Acesso	em:	15/09/2015.	

	

	
Quando	 Miguel	 Maria	 Lisboa	 chegou	 a	 Washington,	 nos	 últimos	 meses	 de	 1859,	 a	

escravidão	era	o	tema	principal	da	campanha	política	que	se	montava	para	as	eleições	de	1860.	

O	Partido	Republicano,	uma	junção	dos	antigos	whigs	com	os	democratas	antiescravistas,	estava	

prestes	 a	 lançar	 o	 nome	 de	 Abraham	 Lincoln	 –	 sem	 surpresas,	 o	 partido	 falava	 em	 abolir	

escravidão	nos	Estados	Unidos.	A	seu	turno,	os	democratas	sulinos,	escravocratas,	apoiavam	o	

nome	de	John	C.	Breckinridge.	Além	deles,	havia	os	democratas	nortistas	de	Stephen	A.	Douglas,	

que	pensavam	o	futuro	da	escravidão	como	questão	local,	e	não	nacional:	cada	Estado,	ou	cada	

território,	deveria	decidir	democraticamente	sobre	a	manutenção	ou	não	da	escravidão	em	seus	

respectivos	 espaços.	 Essas	 posições	 bem	 revelavam	 divisões	 no	 Partido	 Democrata:	 os	
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interesses	dos	grupos	dirigentes	eram	mais	forjados	no	plano	estadual	do	que	no	nacional41.	Por	

último,	 o	 Partido	 da	 União	 Constitucional	 promovia	 o	 nome	 de	 John	 Bell,	 conclamando	 pela	

manutenção	do	status	quo,	como	forma	de	evitar	a	fratura	dos	Estados	Unidos42.	

Cenário	eleitoral	com	tamanhas	divisões	era	impensável	no	Brasil	da	década	de	1850.	De	

1848	 a	 1862	 –	 ou	 seja,	 do	 fim	 do	 Quinquênio	 Liberal	 (1844-1848)	 ao	 governo	 das	 Ligas	

Progressistas	(1862-1868)	–,	os	gabinetes	imperiais	foram	conservadores,	assim	como	a	Câmara	

de	Deputados.	O	governo	imperial	era	ainda	o	do	Tempo	Saquarema,	cujos	personagens	centrais	

–	Eusébio	de	Queirós,	 Joaquim	 José	Rodrigues	Torres	e	Paulino	 José	Soares	de	Souza	–	deram	

profundidade	à	ordem	escravocrata43.	Não	havia,	por	conseguinte,	e	diferentemente	dos	Estados	

Unidos,	 partido	 francamente	 abolicionista	 no	 Império	 do	 Brasil	 na	 década	 de	 1850.	 Os	

escravocratas	 brasileiros	 sequer	 tinham,	 institucionalmente,	 contra	 quem	 resistir:	 estavam	no	

poder,	e	não	havia	significativas	divisões	entre	eles.	

Tampouco	 havia	 ,	 no	 Brasil,	 razão	 para	 editar-se	 uma	Wilmot	 Proviso.	 Apresentada	 ao	

Congresso	 norte-americano	 pela	 primeira	 vez	 em	 1846,	 a	Wilmot	 Proviso	 tinha	 por	 escopo	

seguir	ordenança	de	1787,	 cujas	 regras	ditavam	que	qualquer	 território	 conquistado	ao	Oeste	

das	 antigas	 Treze	 Colônias	 estaria	 livre	 da	 escravidão.	 Sem	 sucesso,	 David	 Wilmot	 –	 um	

democrata	 da	 Pensilvânia	 ligado	 ao	 então	 presidente	 James	 K.	 Polk,	 mas	 não	 ao	 movimento	

abolicionista	–	tentou	vincular	sua	cláusula	ao	Tratado	de	Guadalupe-Hidalgo	(1848),	por	meio	

do	 qual	 o	México	 perdeu	 praticamente	metade	 de	 seu	 território	 para	 os	 Estados	Unidos44.	 Os	

protestos	 dos	 democratas	 do	 Sul	 contra	 as	 intenções	 de	 Wilmot	 redundaram	 em	 solução	 de	

compromisso	 alcançada	 em	 1850:	 entre	 os	 aspectos	mais	 importantes,	 a	 Califórnia	 ingressou	

nos	 Estados	 Unidos	 como	 Estado	 livre,	 mas	 a	 Wilmot	 Proviso	 foi	 descartada,	 dando	 aos	

territórios	 de	 Utah	 e	 do	 Novo	 México	 a	 possibilidade	 de	 serem	 Estados	 escravistas,	 o	 que	

realmente	aconteceu45.	

O	Império	do	Brasil	não	conhecera,	durante	a	primeira	metade	do	século	XIX,	movimento	

expansionista	para	 fora.	Não	houve	 conquista	de	novas	 terras,	 que,	 como	nos	Estados	Unidos,	

opôs	abolicionistas	a	escravocratas.	Do	lado	setentrional	do	continente	americano,	o	surgimento	

do	 movimento	 abolicionista,	 tão	 cedo	 quanto	 na	 década	 de	 1830,	 derivava	 da	 expansão	 da	

fronteira	ocidental.	A	renda	do	algodão	empurrou,	entre	1830	e	1850,	a	fronteira	para	o	Oeste,	

chegando	 às	 portas	 dos	 vales	 do	 Texas.	 Nesse	 processo,	 aproximadamente	 800.000	 escravos	

																																																								
41	LAGO,	 Enrico	 Dal.	 Agrarian	 Elites:	 American	 Slaveholders	 and	 Southern	 Italian	 Landowners,	 1815-1861.	 New	
Orleans:	Louisiana	State	University	Press,	2005.	
42	Para	 maior	 discussão	 a	 respeito	 das	 eleições	 estadunidenses	 de	 1860,	 ver:	 BENDER,	 Thomas.	 A	 Nation	 among	
Nations.	America’s	place	in	World	History.	New	York:	Hill	and	Wang,	2006,	pp.	118-119.	
43	A	expressão	 tempo	saquarema	é	de	 Ilmar	Rohloff	de	Mattos	e	designa	a	ordem	conservadora	 instituída	em	1848.	
Ver:	MATTOS,	Ilmar	Rohloff	de.	O	Tempo	Saquarema.	São	Paulo:	Editora	Hucitec,	2011.	
44	SERRANO	ORTEGA,	 José	Antonio	 e	 ZORAIDA	VÁZQUEZ,	 Josefina.	México	ante	el	expansionismo	estadounidense.	In:	
VELÁSQUEZ	GARCIA,	Erik.	Nueva	Historia	general	de	México.	México	D.F.:	El	Colegio	de	México,	2010,	pp.	397-441.	
45	BROGAN,	Hugh.	The	Penguin	History	of	the	United	States	of	America.	New	York:	Penguin	Books,	1999,	pp.	315-346.	
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foram	deslocados	do	Atlântico	para	o	interior	entre	1800	e	186046.	As	cisões	entre	o	Norte	e	Sul	

ressurgiam	a	cada	espaço	galgado	ao	Oeste.	No	Brasil,	a	expansão	era	para	dentro.	Para	dentro	

de	um	território	já	conquistado	e,	por	isso,	submetido	à	ordem	conservadora	do	Rio	de	Janeiro.	

Quanto	aos	efeitos	do	isolamento	internacional	do	Império,	tampouco	havia	o	que	temer,	

pelo	 menos	 do	 ponto	 de	 vista	 comercial	 e	 financeiro.	 Embora	 em	 termos	 civilizatórios	 a	

escravidão	nos	Estados	Unidos	fosse	um	escudo	contra	pressões	abolicionistas	internacionais,		a	

proclamação	de	Lincoln	não	redundou	no	isolamento	econômico	do	Império47.		

Os	Estados	Unidos	e	o	Império	do	Brasil	responderam,	na	década	de	1860,	por	em	torno	

de	15%	das	exportações	totais	da	Inglaterra,	sendo	que	a	fração	de	Washington	era	de	2/3	desse	

percentual.	 Para	 a	 principal	 potência	 econômica	 à	 época,	 a	 Inglaterra,	 ambos	 os	 Estados	

escravistas	 da	 América	 não	 eram	 desprezíveis,	 embora	 houvesse,	 àquela	 altura,	 um	 virada	

oriental	 no	 comércio	 britânico.	 Os	 15%	dos	 Estados	Unidos	 e	 do	 Império	 do	 Brasil	 não	 eram	

poucos,	 comparados	 aos	 27%	 representados	 pelo	 Império	 ultramarino	 britânico	 na	 balança	

comercial	inglesa	ou,	ainda,	aos	30%	decorrentes	da	Europa48.		

Na	década	de	1850,	os	Estados	que	compuseram	as	forças	da	Confederação	responderam	

por	70%	do	total	das	exportações	estadunidenses49. Era	o	algodão,	produzido	por	escravos,	o	

principal	produto	comercializado	–	61%	do	valor	de	todas	as	exportações	dos	Estados	Unidos	–
50,	que,	em	troca	da	importação	de	produtos	manufaturados	da	Europa,	sobretudo	da	Inglaterra,	

dava	 razão	 às	 pressões	 sulinas	 sobre	 Washington	 para	 a	 abertura	 das	 fronteiras.	 Isso	 em	

detrimento	 do	 claro	 pendor	 das	 forças	 nortistas,	 que	 conformaram	 a	União	 durante	 a	 guerra,	

pelo	protecionismo.	Tamanha	era	a	dependência	inglesa	em	relação	ao	algodão	sulino,	que	nos	

últimos	meses	da	década	de	1850,	o	algodão	cultivado	nos	Estados	Unidos	correspondia	a	77%	

das	800	milhões	de	libras	esterlinas	dispendidas	com	o	produto51.	A	prosperidade	da	indústria	

têxtil	inglesa	estava	ligada	à	manutenção	da	escravidão.	

Caso	 semelhante,	 embora	 com	 significativa	menor	 importância	 na	 economia	 britânica,	

dava-se	 no	 Brasil	 da	 década	 de	 1860,	 onde	 o	 principal	 produto	 comercializado	 por	 casas	

britânicas	ou	vendido	à	Inglaterra	era	o	café.	Londres	respondia	por	quase	40%	das	exportações	

brasileiras,	e	os	dividendos	da	rubiácea,	somadas	todos	os	destinos	comerciais,	representavam	

quase	metade	do	valor	total	das	exportações	brasileiras	entre	1850	e	186052	.	Esses	dividendos	

																																																								
46	KEEGAN,	John.	La	Guerre	de	Sécession.	Paris:	Perrin,	2009,	p.24.	
47	Para	um	outro	ponto	de	vista	a	esse	respeito,	ver:	MARQUESE,	Rafael	de	Bivar.	A	Guerra	Civil	dos	Estados	Unidos	e	a	
crise	da	escravidão	no	Brasil.	Afro-Ásia.	Salvador:	UFBA,	v.	51,	pp.	31-71,	2015.	
48	HOWE,	 Anthony.	Britain	and	the	World	Economy.	 In:	WILLIAMS,	 Chris	 (ed.).	 A	 Companion	 to	Nineteenth-Century	
Britain.	London:	Blackwell	Publishing,	2004,	p.23.	
49	BENDER,	Thomas.	A	Nation	among	Nations.	America’s	place	in	World	History.	New	York:	Hill	and	Wang,	2006,	pp.	
118-125.	
50	BECKERT,	Sven.	Empire	of	Cotton.	A	Global	History.	New	York:	Alfred	A.	Knopf,	2014,	p.243.	
51	Ibid,	p.	244.	
52	Ver:	 www.memoria.ibge.gov.br.	 Comércio	 Exterior	 do	 Brasil	 –	 n.	 1	 –	 C.	 E.	 E	 N.	 12-A,	 do	 Serviço	 de	 Estatística	
Econômica	e	Financeira	do	Ministério	da	Fazenda.	Acesso	em:	9	de	junho	de	2015.	
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eram	oriundos	de	escravocratas,	não	raro,	também	adeptos	do	livre-comércio.	As	economias	dos	

Estados	Unidos,	especialmente	a	sulina,	e	do	 Império	do	Brasil	não	eram,	portanto,	periféricas	

ou	 arcaicas	 –	 embora	 assim	 pudessem	 ser	 vistas	 pelos	 abolicionistas	 –,	 mas	 economias	

plenamente	 inseridas	no	 capitalismo	 comercial	 e,	 subjacentemente,	 industrial	 e	 financeiro.	Ou	

ainda,	eram	economias	líderes	da	Segunda	Escravidão:	segunda,	porque	nascida	em	momento	de	

crise	 da	 escravidão	 colonial	 e	 porque,	 contrariamente	 à	 primeira,	 teve	 como	 pressuposto	 o	

desenvolvimento	do	 capitalismo	 industrial	 do	Ocidente,	 em	especial,	 o	britânico,	 entre	 fins	do	

século	XVIII	e	meados	do	século	XIX53.		

A	franca	interdependência	econômica	entre	a	primeira	potência	à	época	e	os	principais	

polos	escravistas	da	América	deixava	pressupor	que	as	pressões	abolicionistas	seriam	exercidas	

pela	diplomacia	dos	salões,	e	não	pela	diplomacia	das	canhoneiras.	Em	outras	palavras,	seriam	

pressões	 que	 passariam,	 antes,	 pelo	 tom	 civilizatório	 do	 que	 pelo	 interesse	 comercial	 ou	

industrial.		

Foi	 efetivamente	 o	 que	 aconteceu.	 O	 governo	 britânico	 do	 liberal	 Palmerston	

compreendeu	rapidamente	que	o	 combate	à	escravidão	na	América	 resultaria	em	dificuldades	

econômicas	 para	 a	 Inglaterra:	 pelo	 menos	 no	 curto	 prazo,	 Londres	 sofreria	 os	 impactos	

inflacionários	 de	 uma	 possível	 abolição.	 O	 algodão	 e	 o	 café	 aumentariam	 de	 preço,	 o	 que	

desestabilizaria,	 principalmente,	 a	 indústria	 têxtil	 e,	 secundariamente,	 os	 lucros	 de	 casas	

comerciais	como	Edward	Johnston	&	Co.	e	Philipps	Brothers	&	Co.,	que	não	eram	irrisórios.	Na	

década	de	1850,	a	firma	Edward	Johnston	&	Co	tinha	filiais	em	Nova	York	e	em	Nova	Orléans;	na	

década	 de	 1870,	 a	 sociedade	 Philipps	 Brothers	 &	 Co.	 Exportava	 anualmente	 cerca	 de	 meio	

milhão	de	 sacas	de	 café,	 avaliadas	 em	2	milhões	de	 libras	 esterlinas.	No	médio	 e	 longo	prazo,	

Palmerston	poderia	ter	pensado,	o	império	britânico	ultramarino	poderia	assumir	a	produção	de	

algodão	e	de	café.	Mas	seria	pressupor	que	o	Brasil	e	os	Estados	Unidos	não	rearticulariam	seus	

respectivos	 regimes	 de	 trabalho,	 após	 eventual	 abolição,	 para	 dar	 continuidade	 à	 produção	

algodoeira	e	cafeeira.		

Ainda	mais	 reveladoras	 foram	as	simpatias	de	Palmerston	pelos	Estados	Confederados	

durante	a	Guerra	de	Secessão.	Embora	se	opusesse,	por	convicção	pessoal,	ao	tráfico	negreiro	e	à	

escravidão,	Palmerston	acreditava	que	o	desmantelamento	dos	Estados	Unidos	redundaria	num	

incremento	 de	 exportações	 manufaturadas	 para	 o	 Sul,	 alijando,	 nessa	 hipótese,	 o	 Norte	

industrializado54.	Não	 por	 acaso,	 a	 Inglaterra	 reconheceu	 o	 direito	 de	 beligerante	 aos	 Estados	

Confederados,	 o	que	 significava	 aceitar	 a	 existência	de	uma	guerra	 entre	partes,	 que	 estariam	

submetidas	 aos	 mesmos	 princípios	 diplomáticos:	 os	 envolvidos,	 portanto,	 teriam	 tratamento	
																																																								
53	A	 expressão	 Segunda	 Escravidão	 é	 de	 Dale	 Tomich.	A	 esse	 respeito,	 ver:	 TOMICH,	 Dale.	 Through	 the	 Prism	 of	
Slavery:	Labour,	Capital,	and	World	Economy.	New	York:	Rowman	&	Littlefield	Publishers,	2003.	
54	Ver:	RIDLEY,	Jasper.	Lord	Palmerston.	London:	Constable,	1970,	p.	552;	e	PERAINO,	Kevin.	Lincoln	vs.	Palmerston.	
In:	PERAINO,	Kevin	(orgs.),	Lincoln	in	the	World:	The	Making	of	a	Statesman	and	the	Dawn	of	American	Power.	New	
York:	Broadway	Books,	2014,	pp.	120-169.		
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igual	no	que	concernisse	ao	acesso	a	portos	e	recursos	britânicos.	O	que	não	significava,	contudo,	

que	a	Inglaterra	rompesse,	com	esse	ato,	sua	neutralidade	no	conflito.	

Em	 Montgomery,	 os	 líderes	 confederados	 não	 desconheciam	 a	 interdependência	

comercial	 com	 Londres;	 pelo	 contrário,	 tentaram	 valer-se	 dela	 para	 forjar	 uma	 aliança	 com	 a	

Inglaterra,	 contra	o	governo	da	União.	Sabia-se	que,	 se	os	moinhos	de	Lancashire,	Yorkshire	e	

Manchester	 –	 no	 Reino	 Unido	 –	 não	 recebessem	 o	 algodão	 do	 Sul	 estadunidense,	 a	 economia	

britânica	derraparia.	E,	ainda,	que	nesse	cenário	Palmerston	interviria	na	Guerra	de	Secessão	a	

favor	do	governo	de	Montgomery.	Desse	modo,	antes	de	Lincoln	promover	um	bloqueio	naval	

aos	portos	sulinos,	os	líderes	confederados	impuseram	um	embargo	às	exportações	de	algodão,	

ainda	em	186155.		

Enquanto	 se	 avizinhava	 o	 Natal	 de	 1862,	 Palmerston	 calculou	 que	 algo	 em	 torno	 a	

330.000	mulheres	e	homens	 ficaram	desempregados,	no	Reino	Unido,	por	 causa	da	Guerra	de	

Secessão56.	A	situação	tornava-se	delicada,	à	medida	que	a	oposição	conservadora,	encabeçada	

por	Derby,	se	agitava	nas	tribunas	do	Palácio	de	Westminster,	assim	como	o	espírito	sindicalista	

dos	trabalhadores	têxteis.	Não	seria	pressionando	o	governo	de	Montgomery	pela	abolição	que	

Palmerston	 remediaria	 esse	 cenário,	 mas	 tampouco	 combatendo	 a	 União.	 Defender	 a	

Confederação	 importaria	 não	 somente	 num	 ataque	 da	 União	 ao	 Canadá,	 mas	 também	 num	

congelamento	das	exportações	de	grãos	para	a	Inglaterra	e	das	importações	de	bens	de	capital	

por	 Washington.	 Pior,	 o	 momento	 europeu	 não	 estava	 para	 a	 paz:	 deixavam-no	 entrever	 as	

ambições	diplomáticas	de	Napoleão	III,	na	França,	e	a	emergência	política	de	Bismarck,	no	que	

viria	a	ser	a	Alemanha.	

Na	véspera	do	ano-novo	de	1863,	Abraham	Lincoln	recebeu	uma	carta	dos	trabalhadores	

têxteis	 britânicos:	 apesar	 dos	 motins	 de	 Stalybridge	 por	 eles	 provocados	 e	 da	 carestia	 que	

assolava	 a	 Inglaterra,	 eles	 apoiavam	 a	 União.	 Em	 19	 de	 janeiro	 de	 1863,	 Lincoln	 respondeu	

destacando	o	sublime	heroísmo	cristão	daqueles	 operários.	 Por	 sua	 vez,	 Palmerston	manteve	 a	

neutralidade;	 permitindo,	 no	 entanto,	 que	 o	 bloqueio	 naval	 imposto	 por	 Washington	 fosse	

furado	 e	 buscando,	 sobretudo,	 alternativas	 à	 importação	 algodoeira:	 no	 Egito,	 na	 Índia	 e	 no	

Brasil.	

Assim	 como	 Palmerston	 não	 pressionou	 os	 Estados	 Confederados	 pelo	 fim	 da	

escravidão,	 tampouco	 o	 fez	 em	 relação	 ao	 Império	 do	 Brasil.	 Nem	 o	 fizeram	 seus	 sucessores	

liberais,	Russell	e	Gladstone,	ou	os	conservadores,	Derby,	Disraeli	e	Salisbury.	A	Inglaterra	não	

sustou	 sua	 expansão	 comercial	 e	 financeira	 no	 Império	 do	 Brasil,	 nem	 bloqueou	 o	 comércio	

brasileiro	ao	longo	da	segunda	metade	do	século	XIX.	Em	1855,	o	Império	vendia	32,9%	do	valor	

total	 de	 suas	 exportações	 para	 a	 Inglaterra.	 O	 movimento	 revelou-se	 crescente	 e,	 em	 1870,	

																																																								
55	BROGAN,	Hugh.	The	Penguin	History	of	the	United	States	of	America.	New	York:	Penguin	Books,	1999,	p.	322.	
56	JOHNSON,	Paul.	A	History	of	the	American	People.	New	York:	First	Harper	Perennial,	1999,	p.	464.	
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alcançou	 os	 39,4%.57	Visto	 sob	 outra	 perspectiva,	 em	 meados	 do	 século	 XIX,	 o	 Brasil	 era	 o	

terceiro	 maior	 parceiro	 comercial	 da	 Inglaterra	 –	 descontadas	 as	 colônias	 inglesas	 –,	 atrás	

somente	 dos	 Estados	 Unidos	 e	 da	 futura	 Alemanha.	 As	 casas	 comerciais	 inglesas,	 no	 Brasil,	

importavam	 sobretudo	 artigos	 têxteis,	 embora	 também	 constasse	 ampla	 gama	 de	 produtos	

manufaturados:	ferro,	cutelaria,	porcelanato,	vidro,	móveis,	pianos	e	bens	de	capital.	Em	1870,	a	

Inglaterra	fornecia	em	torno	de	40%	das	importações	brasileiras58.		

Pelo	 lado	 financeiro,	o	 investimento	britânico	no	Brasil	praticamente	 triplicou	entre	as	

décadas	de	1860	e	de	1870.	Ao	término	da	década	de	1870,	o	Império	era	o	primeiro	destino	dos	

capitais	 britânicos	 para	 a	 América	 Latina,	 somando	 38.869	 milhões	 de	 libras	 esterlinas.59	A	

própria	 Guerra	 do	 Paraguai,	 mesmo	 financiada,	 majoritariamente,	 com	 recursos	 do	 Tesouro	

Imperial,	 contou	 com	 o	 apoio	 de	 banqueiros	 ingleses,	 malgrado	 as	 instruções	 contrárias	 do	

governo	 de	 Palmerston.	 A	 Inglaterra,	 portanto,	 não	 tolheu	 as	 exportações	 brasileiras	 ou	 o	

financiamento	 para	 o	 Brasil	 na	 década	 de	 1860,	 apesar	 da	 vitória	 de	 Lincoln	 na	 guerra	 civil	

norte-americana	e,	de	forma	mais	reveladora,	da	ruptura	momentânea	das	relações	diplomáticas	

entre	o	Brasil	e	a	Inglaterra	entre	1863	e	1865.	

No	 final	 da	 década	 de	 1850,	 atracou	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 o	 diplomata	 britânico	William	

Douglas	 Christie.	 Ano	 e	 pouco	 após	 a	 apresentação	 de	 credenciais	 a	 Dom	 Pedro	 II,	 Christie	

envolveu-se	num	conjunto	de	desentendimentos	com	o	Império,	o	que	ocasionou	a	ruptura	das	

relações	 diplomáticas	 em	 1863.	 Em	 1861,	 o	 navio	 britânico	 Prince	of	Walles,	 ao	 encalhar	 nas	

proximidades	 do	 Rio	 Grande	 de	 Sul,	 teve	 sua	 carga	 roubada	 por	 locais.	 O	 incidente	 chamou	

prontamente	a	atenção	do	plenipotenciário	britânico	no	Brasil,	que	pediu	imediata	indenização	

ao	 Imperador	 pelos	 danos	 causados	 à	 embarcação	 inglesa.	 Para	 desconforto	 de	 Christie,	 Dom	

Pedro	respondeu	negativamente.		

Um	segundo	incidente,	ocorrido	em	1862,	reacendeu	os	ânimos	entre	Christie	e	Pedro	II.	

Um	 par	marinheiros	 embriagados	 envolveu-se	 em	 rusgas	 com	 homólogos	 brasileiros	 e	 foram	

detidos	pela	polícia	 local.	 Christie	 exigiu	 a	 aplicação	dos	direitos	 extraterritoriais	 dos	 caducos	

tratados	 de	 1810,	mas	 recebeu	 nova	 resposta	 negativa	 do	 Império	 do	Brasil.	 Em	 retaliação,	 o	

plenipotenciário	britânico	ordenou	o	bloqueio	naval	do	Rio	de	Janeiro.		

A	 questão	 das	 indenizações	 foi	 levada	 à	 arbitragem	 do	 rei	 da	 Bélgica,	 Leopoldo	 I.	

Paralelamente,	 o	 Rio	 de	 Janeiro	 exigiu	 de	 Londres,	 além	 do	 pedidos	 de	 desculpas	 formais,	

compensações	pecuniárias	pelos	navios	apreendidos	durante	o	breve	bloqueio	naval	 instituído	

por	William	Christie.	O	governo	de	Palmerston	recusou,	e	Pedro	II	rompeu	relações	diplomáticas	

com	a	Inglaterra.	O	Imperador,	então,	quitou	antecipadamente	as	dívidas	que	o	arbitramento	de	
																																																								
57	ALMEIDA,	Paulo	Roberto	de.	Formação	da	diplomacia	econômica	do	Brasil.	As	relações	econômicas	internacionais	
do	Império.	São	Paulo:	Editora	SENAC	São	Paulo,	2005,	p.	85.	
58	ABREU,	Marcelo	de	Paiva	e	LAGO,	Luiz	Aranha	Correa	do.	A	economia	brasileiro	no	Império,	1822-1889.	Texto	para	
discussão	n.	584.	Rio	de	Janeiro:	PUC-RIO,	Departamento	de	Economia,	2010.	
59	Idem. 
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Leopoldo	I,	acreditava,	 lhe	obrigaria	a	pagar	–	 	o	que	não	se	revelou	acertado,	 já	que	a	Bélgica	

deu	 ganho	 de	 causa	 ao	 Brasil	 –	 ,	 afirmando	 que	 a	Questão	Christie	 dizia	mais	 respeito	 a	 uma	

afronta	à	soberania	nacional	do	que	a	uma	questão	pecuniária.		

É	verdade	que	Christie,	para	além	das	tensões	consulares,	havia	vociferado	pela	adoção,	

no	 Brasil,	 de	 medidas	 abolicionistas.	 Dizia-se	 disposto,	 inclusive,	 a	 usar	 a	 força.	 Talvez	 o	

bloqueio	 ao	 porto	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 tenha	 guardado	 alguma	 relação	 com	 o	 abolicionismo	 de	

Christie;	o	certo,	no	entanto,	é	que	não	eram	aquelas	ordens	vindas	de	Londres.	Não	por	acaso,	

quando	 Dom	 Pedro	 II	 rompeu	 com	 a	 Inglaterra,	 Christie	 foi	 imediatamente	 repatriado,	 e	 Sir	

Edward	 Thornton,	 o	 plenipotenciário	 britânico	 em	 Buenos	 Aires,	 recebeu	 instruções	 para	

reestabelecer	o	diálogo	com	o	Rio	de	Janeiro.		

Em	setembro	de	1865,	Thornton	foi	entreter-se	com	Pedro	II	em	Uruguaiana.	A	Guerra	

do	 Paraguai	 já	 havia	 estourado.	 Durante	 o	 encontro,	 Thornton	 transmitiu	 ao	 Imperador	 as	

instruções	 do	 Foreign	Office:	 “não	é	desejo	do	governo	de	Sua	Majestade	[a	 Rainha	 Vitória]	que	

entrassem	 no	 reatamento	 das	 relações	 diplomáticas	 com	 o	 Brasil	 quaisquer	 assuntos	 da	 antiga	

controvérsia	 relacionados	 à	 questão	 servil”60.	 Não	 obstante,	 Thornton	 aconselhava	 que	 o	

Imperador	 do	 Brasil	 levasse	 adiante	 as	 medidas	 emancipacionistas.	 Não	 era	 uma	 pressão	

propriamente	 dita	 aquela	 que	 vinha	 do	 Foreign	 Office,	 mas	 sobretudo	 uma	 recomendação:	 a	

imagem	do	Império	desgastava-se	na	Europa.	Era	também	o	que	um	amigo	íntimo	confidenciava,	

de	Brighton,	na	Inglaterra,	a	José	Maria	da	Silva	Paranhos61.	Pedro	II	respondeu	a	Thornton	que	

não	 se	 esquivaria	 de	 suas	 obrigações	 emancipacionistas,	 embora	 não	 fosse	 aquele	 momento	

oportuno	 para	 tanto	 –	 segundo	 o	 Imperador,	 era	 necessário	 evitar	 qualquer	 agitação	 que	

pudesse	dividir	o	país,	sobretudo	quando	o	Brasil	acabava	de	entrar	numa	guerra62.	Nos	últimos	

dias	 de	 setembro	 de	 1865,	 Thornton	 transmitiu	 os	 pedidos	 de	 desculpas	 formais	 da	 rainha	

Vitória	a	Pedro	II,	e	as	relações	diplomáticas	entre	o	Brasil	e	a	Inglaterra	foram	reatadas.	

Tampouco	 os	 Estados	 Unidos,	 após	 a	 derrota	 do	 Sul,	 pressionaram	 economicamente	 o	

Brasil	 no	 sentido	 da	 abolição.	 Os	 incidentes	 consulares	 que	 pautaram	 as	 relações	 do	 Império	

com	Washington	durante	a	década	de	1860	não	se	traduziram	em	constrangimentos	comerciais.	

Em	 agosto	 de	 1861,	 espelhando	 a	 postura	 britânica,	 o	 Império	 editou	 circular	 pela	 qual	 se	

informava	 que,	 a	 despeito	 da	 neutralidade	 na	 Guerra	 de	 Secessão,	 se	 reconhecia	 o	 direito	 de	

beligerantes	aos	Estados	Confederados.	Exportações	de	material	bélico	para	ambas	as	partes	do	

conflito	 ficavam	 proibidas,	 assim	 como	 o	 aprovisionamento	 de	 navios	 de	 guerra	 em	 portos	

imperiais.	Tampouco	era	permitido	o	comércio	realizado	por	embarcações	brasileiras.	Os	navios	

de	 guerra	 norte-americanos,	 fossem	da	União	 ou	 da	 Confederação,	 não	 poderiam	permanecer	

																																																								
60	NAUK	–	FO,	84/1244.		Carta	do	Foreign	Office	a	Thornton,	5	de	setembro	de	1865.	Ver	também:	CONRAD,	Robert.	
Os	últimos	anos	da	escravatura	no	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	1978,	p.	92.	
61	AHMI	–	Maço	136,	doc.	6664.	João	Samuel	para	Paranhos,	Brighton,	22/03/1865.	
62	NAUK	–	FO,	84/1244.		Carta	de	Thornton	ao	Conde	de	Clarendon,	Rio	de	Janeiro,	6	de	dezembro	de	1865.	
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por	mais	de	24	horas	em	portos	nacionais,	salvo	em	caso	de	arribada	forçada.	A	circular	plagiava	

praticamente	a	postura	do	 Império	quando	da	Guerra	da	Crimeia	(1853-1856)	e	 foi	 também	a	

postura	 do	 Brasil	 por	 ocasião	 da	 guerra	 civil	 argentina	 (1861)	 e	 da	 Guerra	 Franco-Prussiana	

(1870-1871)63.		

A	circular	imperial	coincidiu,	aproximadamente,	com	a	chegada	de	James	Watson	Webb	ao	

Rio	de	Janeiro.	Webb	não	mediu	esforços	para	que	o	Império	apoiasse	o	governo	de	Washington	

e	 enviou	 repetidas	 cartas	 a	 Pedro	 II,	 nas	 quais	 desmontava	 a	 ação	 diplomática	 de	 seu	

predecessor,	 Richard	 K.	 Meade,	 alegando	 que,	 contrariamente	 ao	 que	 dizia	 o	 antigo	

plenipotenciário	 escravista,	 a	 guerra	 duraria	 tão	 somente	 até	 1862	 e	 que	 a	 União	 seria	

vitoriosa64.	Uma	questão	alarmava-o	particularmente,	visto	que	dizia	muito	da	posição	brasileira	

quanto	ao	governo	de	Lincoln:	tratava-se	do	caso	Sunter.	

Nos	últimos	meses	de	1861,	o	navio	confederado	Sunter	aprovisionou-se	de	carvão	em	São	

Luís,	no	Maranhão.	Webb	solicitou	então,	primeiro	a	Carneiro	de	Campos	e	depois	ao	Marquês	

de	Abrantes	(ambos,	sucessivamente,	ministros	dos	Negócios	Estrangeiros	do	Império)	máxima	

atenção	do	Rio	de	Janeiro	para	que	o	caso	não	voltasse	a	repetir-se.	Nesse	sentido,	em	julho	de	

1862,	Webb	entrevistou-se	com	Dom	Pedro	II:	ao	passo	que	o	Imperador	prometia	manter	boas	

relações	 com	 a	 União,	 provavelmente,	 desconfiando	 do	 tom	 abolicionista	 que	 ganhava	 a	

conversa,	 Webb	 prometeu	 enviar	 ao	 Paraguai,	 tão	 logo	 os	 Estados	 Confederados	 fossem	

derrotados,	grande	número	de	embarcações,	no	intuito	de	“dar	uma	lição	a	Solano	López”.	Pedro	

II	respondia	que,	“ao	punir	o	Paraguai,	os	Estados	Unidos	estariam	agindo	como	melhores	amigos	

do	Brasil”.	65	

O	clima	de	concórdia	sofreu	novo	impacto	em	outubro	de	1864.	Na	madrugada	do	dia	7,	o	

comandante	do	navio	confederado	Florida,	fabricado	em	estaleiros	britânicos,	atracou	no	porto	

de	Salvador,	e	o	comandante	da	embarcação	 licenciou	praças	e	oficiais	para	que	pernoitassem	

em	terra	firme.	Foi	quando	o	vapor	da	União	Wassuchet,	que	patrulhava	a	região,	abafou	o	fogo	

de	 suas	 caldeiras,	 para	 tornar-se	 imperceptível,	 e	 tomou	 o	 navio	 confederado,	 destruindo	 seu	

mastro	e	capturando	a	tripulação	que	permaneceria	a	bordo,	em	torno	de	50	homens.	A	Guerra	

de	Secessão	parecia	chegar	à	Bahia.	A	população	de	Salvador,	tão	logo	soube	da	notícia,	dirigiu-

se	ao	consulado	norte-americano,	no	alto	da	Conceição,	apedrejou	o	brasão	republicano,	tomou-

o	 e	 rolou-o	 ladeira	 abaixo	 até	 às	 ruas	 da	 alfândega.	 Em	 seguida,	 o	 presidente	 da	província	 da	

Bahia	cassou	o	exequátur	do	cônsul	norte-americano,	que	partiu	a	bordo	do	Wassuchet66.	

A	tensão	ganhou	nova	amplitude	em	dezembro	de	1866,	quando	a	oferta	do	Departamento	

de	Estado	norte-americano	para	mediar	o	fim	da	Guerra	do	Paraguai	foi	recusada	pelo	Império.	
																																																								
63	NYPL	–	Sc.	Micro	R	–	2102,	Reel	29.	Circular	imperial	de	1/08/1861.	
64	NYPL	–	Sc.	Micro	R	–	2102,	Reel	29.	Carta	de	Webb	para	Pedro	II,	Rio	de	Janeiro,	28/10/1861.	
65	NYPL	–	Sc.	Micro	R	–	2102,	Reel	30.	Carta	de	Webb	para	o	Marquês	de	Abrantes,	Petrópolis,	julho	de	1862.	
66	NYPL	–	Sc.	Micro	R	–	2102,	Reel	32.	Carta	de	Webb	para	William	H.	Seward,	Rio	de	Janeiro,	14/10/1864;	BN	–	Diário	
do	Rio	de	Janeiro,	14/10/1864;	e	BN	–	Jornal	da	Bahia,	8/10/1864.	
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Para	agravar	a	delicada	situação,	Webb	exigiu	do	Império,	 fazendo	recordar	a	Questão	Christie,	

indenizações	referentes	a	supostas	perdas	sofridas	por	embarcações	norte-americanas	no	Brasil.	

O	 gabinete	 imperial	 tergiversou;	 supondo,	 acertadamente,	 que	 se	 tratava	 mais	 de	 ato	

discricionário	de	Webb	do	que	de	instruções	do	Departamento	de	Estado.	Webb	então	tomou	a	

dianteira	 e,	 em	 maio	 de	 1869,	 rompeu	 relações	 com	 o	 Império	 do	 Brasil.	 Novamente,	 o	

abolicionismo	de	Webb	pôde	ter	influenciado	sua	decisão,	assim	como	aconteceu	com	Christie,	

mas	 não	 era	 aquela	 a	 posição	 de	 Washington.	 Não	 por	 acaso,	 quando	 Hamilton	 Fish,	 no	

Departamento	 de	 Estado,	 soube	 da	 decisão	 de	 Webb,	 substituiu-o	 rapidamente,	 mantendo	

inalterado	 o	 fluxo	 de	 comércio	 entre	 o	 Brasil	 e	 os	 Estados	 Unidos:	 em	 1855,	 Washington	

comprava	 28,1%	 do	 valor	 total	 das	 exportações	 imperiais;	 em	 1870,	 a	 corrente	 de	 comércio	

manteve-se	constante.67	

As	 pressões	 abolicionistas	 dos	 governos	 britânico	 e	 norte-americano	 –	 se	 é	 que	 foram	

pressões	e	se	é	que	foram	abolicionistas	–	não	constituíram	barreira	aos	interesses	comerciais	e	

financeiros	 do	 Império.	 Sequer	 os	 graves	 incidentes	 consulares	 obraram	 nesse	 sentido.	 Na	

década	de	1870,	os	dois	maiores	parceiros	comerciais	do	Brasil,	a	Inglaterra	e	os	Estados	Unidos	

não	 deixaram	 de	 sê-lo	 devido	 à	 persistência	 da	 escravidão	 imperial.	 Ou	 seja,	 os	 limites	 do	

interesse	 comercial	 e	 industrial	 dos	 quais	 falava	 Miguel	 Maria	 Lisboa	 eram,	 em	 boa	 medida,	

aqueles	das	diplomacias	britânica	e	norte-americana	tout	court.		

Outra	 coisa	 foram	 as	 vozes	 abolicionistas	 não	 governamentais.	 Essas,	 sim,	 foram	

implacáveis	ao	pressionar	o	Império	para	que	 levasse	à	 frente	medidas	ora	emancipacionistas,	

ora	abolicionistas.	Ainda	em	julho	de	1862,	um	certo	Anatole	Ferrus	assinou	carta	em	nome	da	

Société	 Savante	para	 Dom	 Pedro	 II,	 na	 qual	 se	 dizia	 não	 haver	 dúvidas	 quanto	 às	 intenções	

emancipacionistas	 do	 Imperador;	 cabendo	 agora,	 portanto,	 pensar	 nas	 formas	 de	 alforriar68.		

Pouco	 depois,	 em	 março	 de	 1864,	 uma	 comitiva	 da	 British	 and	 Foreign	 Anti-Slavery	 Society	

encontrou-se	 com	 Francisco	 Xavier	 Aguiar	 Andrada,	 então	 chefe	 da	 legação	 imperial	 em	

Londres,	no	intuito	de	entregar-lhe	uma	carta	que	deveria	chegar	às	mãos	de	Dom	Pedro	II.	Nela,	

como	era	de	se	esperar,	a	comitiva	pediu	a	Pedro	II	para	que	não	descuidasse	da	emancipação	

dos	cativos	brasileiros69.		

Pouco	após	a	vitória	de	Lincoln,	era	a	vez	da	Ladies	Negro’s	Friend	Society	of	Birmingham	

engrossar	 o	 coro.	A	 sociedade	 inglesa	de	mulheres	 abolicionistas,	 composta,	 entre	 outras,	 por	

Alicia	 Cooper,	 Rachel	 Albright	 e	 Mary	 Pollack,	 solicitava	 ao	 liberal	 Nabuco	 de	 Araújo	 que	

convocasse	as	mulheres	brasileiras	para	aderir	ao	movimento	antiescravista.	Asseguravam	elas:	

																																																								
67	DARWIN,	 John.	 The	 Empire	 Project.	 The	 Rise	 and	 Fall	 of	 the	 British	 World-System,	 1830-1970.	 New	 York:	
Cambridge	University	Press,	2009,	pp.	144-180.	
68	AHMI	 –	 Maço	 131,	 doc.	 6449.	 Carta	 de	 Anatole	 Ferrus	 a	 D.	 Pedro	 II,	 oferecendo	 propostas	 sobre	 a	 abolição	 da	
escravatura	no	Brasil,	Saint-Quentin,	12/07/1862.	
69	YOUSSEF,	Alain.	O	Brasil	na	segunda	era	da	emancipação,	1861-1888.	Relatório	de	qualificação.	São	Paulo:	FFLCH-
USP,	2016.	
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Assim	como	Lincoln,	acreditamos	que	se	a	escravidão	não	estiver	errada,	então	
nada	é	errado.	[...]	Não	nos	surpreende	ouvir	que	os	fazendeiros	dos	Estados	do	
Sul	dos	Estados	Unidos	estejam	impressionados	com	a	quantidade	de	trabalho	
que	 aqueles	 lavradores	 que	 antes	 eram	 seus	 escravos	 agora	 fornecem	 sob	 o	
estímulo	de	salários.	[...]	Chegaram-nos	notícias	da	Jamaica	segundo	as	quais	os	
escravocratas	 cubanos	 que	 recentemente	 se	 refugiaram	 nessa	 ilha	 forem	
surpreendidos	com	a	docilidade	dos	lavradores	e	com	o	trabalho	que	produzem	
quando	nem	pagos70.	

	

Em	meados	de	1866,	as	pressões	 internacionais,	que	 já	eram	crescentes,	ganharam	nova	

dimensão.	Agora	eram	membros	do	Instituto	da	França,	da	Academia	Francesa,	da	Sociedade	de	

Artes	do	Louvre,	redatores	do	jornal	Débats	e	da	Revue	des	Deux	Mondes,	juristas	da	Corte	Penal	

de	Paris,	políticos	e	abolicionistas	franceses,	ingleses,	espanhóis	e	estadunidenses	que	escreviam	

diretamente	a	Dom	Pedro	II.	“No	momento	em	que	os	Estados	Unidos	libertam	seus	escravos	após	

uma	longa	guerra,	diziam	eles,	no	qual	a	Espanha	parece	tomar	a	via	da	humanidade	e	da	justiça,	

Pedro	 II	 deveria	 dar	 o	 exemplo	 e	 libertar	 seus	 escravos	 da	 Corte	 e	 transformá-los	 em	

assalariados”71.	A	carta	havia	sido	carimbada	pela	Junta	Francesa	de	Emancipação	e	assinada	por	

ninguém	menos	do	que	François	Guizot,	 primeiro-ministro	durante	 o	 reinado	de	Luís	 Felipe	 I	

(1830-1848),	e	por	outras	notabilidades	como	Broglie,	Laboulaye,	Martin,	Montalverne,	Cochin,	

Gaumont,	Moreau,	Andaluz,	Lavedan,	Borsier,	Yung,	Wallon,	Audley,	Junny	e	Montalembert.		

Um	 ano	 depois,	 em	 1867,	 a	 Junta	 Francesa	 de	 Emancipação,	 agora	 chamada	 de	

Confederação	 Abolicionista	 de	 Paris,	 voltou	 a	 insistir	 junto	 à	 Coroa	 imperial,	 dessa	 vez,	

elencando	explicitamente	uma	série	de	razões	por	trás	das	pressões	abolicionistas.	No	primeiro	

parágrafo,	 salientava-se	 o	 isolamento	 internacional	 do	 Império.	 Somente	 Espanha,	 Portugal,	

Turquia,	 Egito	 e	 Brasil	 –	 entre	 os	 povos	 civilizados,	 dizia	 a	 nota	 –	 ainda	 eram	 países	

escravocratas.	No	segundo,	explicitavam-se	os	males	da	escravidão.	

Pelo	 lado	 dos	 argumentos	 de	 caráter	 civilizatório,	 afirmavam	 os	 abolicionistas	 que	 a	

escravidão	 produzia	 mortalidade	 entre	 os	 cativos,	 que	 não	 povoava	 e,	 por	 isso,	 e	 que	 não	

contribuía	 para	 o	 esforço	 de	 colonização	 das	 terras.	 Diziam	 que	 os	 negros,	 na	 condição	 de	

escravizados,	 ficariam	 ignorantes	 e	 sujeitos	 à	 promiscuidade	 moral.	 Havia	 também	 substrato	

mercantil	em	suas	explicações.	Sustentavam	eles	que	a	escravidão	era	onerosa	para	os	senhores,	

cujos	 créditos,	 caso	 não	 houvesse	 escravidão,	 poderiam	 ser	 alocados	 em	 projetos	 mais	

industriosos.	Asseveravam	que	a	escravidão	não	gerava	riqueza,	ou	pelo	menos,	concentrava-a,	

																																																								
70	IHGB	–	Armário	3,	 gaveta	2,	n.	 16.	Address	of	 the	members	of	 the	Ladies	Negro’s	Friend	Society	of	Birmingham,	
England,	to	the	ladies	of	Brazil.	O	original	em	inglês	lê	da	seguinte	maneira:	“We	are	of	the	mind	of	President	Lincoln	
that	 if	 slavery	be	not	wrong	 then	nothing	 is	wrong.	 […]	We	are	not	surprised	 to	hear	 that	planters	 in	 the	Southern	
States	 of	 the	 United	 States	 are	 astonished	 at	 the	 amount	 of	work	which	 those	 labourers	who	were	 formerly	 their	
slaves	now	perform	under	the	stimulus	of	wages.	[…]	News	have	just	reached	us	from	Jamaica	that	the	Cuban	slave-
holders	who	have	recently	taken	refuge	in	that	island	have	been	surprised	at	the	tractability	of	the	labourers	and	the	
work	they	perform	when	fairly	paid”.		
71	AN	–	Diversos	cód.	953.	Carta	da	Junta	Francesa	de	Emancipação	para	Pedro	II,	Paris,	1866.	
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visto	que	impedia	a	dinamização	do	mercado	consumidor.	Não	sem	mencionar	os	tolhimentos	à	

imigração,	concluíam	a	nota,	de	forma	reveladora,	certificando	que	a	escravidão	era	desestímulo	

ao	 crédito	 internacional,	 porquanto	 possíveis	 fugas	 ou	 revoltas	 significariam,	 em	 última	

instância,	perda	de	investimentos	estrangeiros72.		

No	 terceiro	e	último	parágrafo,	os	abolicionistas	 ressaltavam	ao	 Imperador	do	Brasil	 a	

fácil	transição	da	escravidão	para	o	mercado	de	trabalho	livre	nos	Estados	Unidos,	aplaudindo-a.	

Segundo	 eles,	 embora	 feita	 nas	 ruínas	 da	 guerra,	 a	 abolição	 norte-americana	 se	 teria	

caracterizado	pela	moderação	e	pela	ordem.	Não	teria	havido	distúrbio	social	após	a	vitória	do	

Lincoln	e,	melhor	do	que	 isso,	a	sociedade	 trabalhista	se	 teria	reestabelecido	em	maior	escala,	

quando	comparada	àquela	anterior	ao	conflito.		

Se	 para	 alguns	 duas	 cartas	 eram	 muitas,	 para	 os	 abolicionistas	 eram	 poucas.	 A	

Confederação	 Abolicionista	 de	 Paris,	 reunida	 com	 outras	 confederações	 abolicionistas	 na	

Conferência	 Internacional	 Antiescravista,	 realizada	 em	 agosto	 de	 1869	 na	 capital	 francesa,	

mandou	 nova	 mensagem	 “ao	 povo	 brasileiro”.	 Julio	 Vizcarrondo,	 pela	 comissão	 espanhola,	

Guizot,	Laboulaye	e	Young,	pela	francesa,	e	Joseph	Cooper,	pela	britânica,	deixavam	claro	a	Dom	

Pedro	 II	 que	 o	 Império	 deveria	 acelerar	 a	 marcha	 da	 emancipação.	 Enquanto	 houvesse	

escravidão	 –	 diziam	 eles,	 cientes	 da	 existência	 do	 tráfico	 interprovincial	 no	 Brasil	 –,	 haveria	

permanente	 incitação	 para	 o	 ressurgimento	 do	 tráfico	 internacional	 de	 escravos.	 Ratificavam,	

ainda,	 que	 o	 Brasil	 era	 em	 1869	 o	 último	 país	 cristão	 a	 possuir	 escravos,	 já	 que	 Espanha	 e	

Portugal	 homologavam,	 naquele	 momento,	 suas	 respectivas	 medidas	 emancipacionistas	 e	

abolicionistas.	Quaisquer	 fossem	as	 dificuldades	 que	 o	 Império	 encontrasse	 na	marcha	para	 a	

abolição,	 afirmavam	 eles,	 não	 poderia	 Pedro	 II	 esquecer-se	 quão	 arriscada	 era	 a	 demora	 no	

processo:	a	catástrofe	da	Guerra	de	Secessão	deveria	ser	censura	suficiente73.		

Às	 vésperas	 da	 edição	 da	 Lei	 do	 Ventre	 Livre,	 para	 que	 não	 houvesse	 dúvida,	 Joseph	

Cooper	 enviou	 carta	 ao	 Conde	 d’Eu,	 saudando-o	 pelo	 decreto	 que	 aboliu	 a	 escravidão	 no	

Paraguai	e	solicitando	que	empenhasse	todos	seus	esforços	para	que	a	vindoura	Lei	do	Ventre	

Livre	 fosse,	melhor,	 uma	 lei	 de	 abolição	 total	 e	 irrestrita.	 Escrevendo	 em	nome	da	British	and	

Foreign	Anti-Slavery	Society,	Cooper	 ressaltava	os	direitos	 inalienáveis	do	homem,	entre	eles,	 a	

liberdade	pessoal,	e	tornava	a	insistir	na	tese	segundo	a	qual	a	abolição	nos	Estados	Unidos	não	

produzira	 desassossego	 na	 produção	 agrícola:	 malgrado	 a	 queda	 na	 produção	 algodoeira	 no	

início	 de	 década	 de	 1860,	 rapidamente	 a	 cultura	 do	 produto	 retomou	 seu	 curso,	 deixando	 os	

Estados	Unidos	no	lugar	de	destaque	que	os	caracterizara	antes	da	Guerra	de	Secessão74.	

																																																								
72	IHGB	–	DL,	347.15.	Mensagem	da	Confederação	Abolicionista	de	Paris	para	Dom	Pedro	II,	Paris,	26	e	27	de	Agosto	
de	1867.	
73	IHGB	 –	 Armário	 3,	 gaveta	 3,	 n.	 16.	Mensagem	 ao	 povo	 brasileiro	 da	 Conferência	 Internacional	 Antiescravista	 de	
Paris,	Paris,	agosto	de	1869.	
74	AHMI	–	Maço	157,	doc.	7363.	Joseph	Cooper	para	o	Conde	d’Eu.	Londres,	24/10/1870.	
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Outra	série	de	pressões	–	estas,	sim,	governamentais	–	vinha	da	Bacia	da	Prata.	Não	eram	

elas	 precisamente	 abolicionistas,	 embora	 dissessem	 respeito	 à	 permanência	 da	 escravidão	 no	

Brasil.	Tratava-se	de	 incidentes	consulares,	que	ganharam	proporções	políticas,	especialmente	

quando	 estourou	 a	Guerra	 do	Paraguai.	 Em	1839,	 o	Uruguai	 embarcou	numa	 guerra	 civil	 que	

durou	 até	 1851.	 Dividiram-se	 as	 forças	 políticas	 entre	 os	 que	 defendiam	 o	 governo	 de	 La	

Defensa,	 liderado	pelo	partido	colorado,	e	os	que	sustentavam	o	de	El	Cerrito,	orquestrado	pelo	

partido	blanco.	O	governo	de	La	Defensa	aboliu	a	escravidão	em	1842,	pelo	menos	parcialmente.	

Decretou-se	a	liberdade	dos	escravos	que	se	alistassem	no	Exército	colorado,	transformando-os,	

de	alguma	maneira,	em	libertos	de	guerra	–	era	forma	de,	a	um	só	tempo,	preencher	as	fileiras	

coloradas	e	de	esvaziar	as	blancas.	Mulheres	e	crianças	cativas,	assim	como	os	escravos	que	não	

pudessem,	por	razões	físicas,	servir	no	Exército	seriam	colonos	daí	em	diante,	o	que	significava	

que	a	escravidão,	no	Uruguai,	era	substituída	pelo	patronato.	Não	por	acaso,	pouco	depois,	em	

1846,	o	governo	de	El	Cerrito	aprovou	medida	semelhante.		

O	 término	 da	 guerra	 civil	 uruguaia	 deveu-se,	 em	 boa	 medida,	 ao	 apoio	 brasileiro	 às	

forças	coloradas,	que,	portanto,	sairiam	vitoriosas	no	conflito.	Mas	o	Império	cobrou	seu	preço.	

Pelo	Tratado	de	1851,	o	Uruguai	 abolia	direitos	 alfandegários	 sobre	a	 exportação	pecuária	do	

Rio	Grande	do	Sul,	outorgava	direito	de	intervenção	em	caso	de	conflito	interno,	garantia	a	livre	

navegação	do	rio	Uruguai,	reconhecia	dívidas	de	guerra,	renunciava	aos	territórios	ao	Norte	do	

rio	Quaraí	e	ao	direito	de	navegação	na	Lagoa	Mirim	e	–	aqui	está	o	ponto	–	concedia	direito	de	

extraditar	escravos	foragidos.	A	porosa	fronteira	entre	o	Rio	Grande	do	Sul	e	o	Uruguai,	naquele	

então,	 era	palco	de	 fugas	de	 escravos	 e	 seu	 contrário,	 isto	 é,	 das	 califórnias.	Durante	 a	 guerra	

civil	uruguaia,	um	bom	número	de	proprietários	gaúchos	que	tinha	terras	e	escravos	no	Uruguai	

viu	 seus	 bens	 confiscados	 pelo	 governo	 de	 El	 Cerrito.	 Resolveram	 agir	 por	 conta	 própria,	

promovendo	incursões	armadas	no	Uruguai	para	recuperar	o	gado	e	os	escravos.	Em	1850,	por	

exemplo,	o	Barão	de	Jacuí	liderou	uma	incursão	de	300	homens,	pagos	por	meios	próprios75.	As	

califórnias	 tornaram-se	 frequentes	nas	décadas	de	1840	e	de	1850,	 após	a	abolição	parcial	da	

escravatura	no	Uruguai	e	do	 fim	do	 tráfico	negreiro	no	Brasil.	De	alguma	 forma,	o	Tratado	de	

1851	apenas	regulamentava	uma	prática,	tornando-a,	de	passagem,	legal.		

Embora	o	Tratado	de	1851	tenha	significado	imenso	achaque	à	soberania	uruguaia,	ele	

não	 sugeria	 que	Montevidéu	 deveria	 submeter-se	 à	 ordem	 escravocrata	 do	 Rio	 de	 Janeiro.	 O	

exercício	 da	 escravidão	 não	 era	 permitido	 no	 Uruguai,	 nem	 negros	 brasileiros	 lá	 residentes	

deveriam	 ser	 considerados	 escravos.	 Em	 outubro	 de	 1866,	 Andrés	 Lamas,	 chefe	 da	 legação	

uruguaia	no	Rio	de	Janeiro,	informava	seu	Ministério	sobre	a	existência	de	“indivíduos	brasileiros	

de	cor,	que	trabalham	no	Uruguai	em	fazendas	de	donos	brasileiros,	tratados	como	escravos.	Como	

																																																								
75	Ver:	GRINBERG,	Keila.	Fronteiras,	escravidão	e	liberdade	no	sul	da	América.	In:	GRINBERG,	Keila	(org.)	As	fronteiras	
da	escravidão	e	da	liberdade	no	sul	da	América.	Rio	de	Janeiro:	7Letras,	2013,	p.	23.	
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no	Império,	vendem-se,	compram-se	e	incluem-se	escravos	como	coisas	em	inventários	e	partições	

de	heranças”76.	Dizia	Lamas	que	era	necessário	pressionar	o	governo	 imperial	para	que	 fizesse	

valer	a	lei	brasileira	de	1858,	pela	qual	o	escravo	levado	ao	Uruguai	para	prestar	serviço	deveria	

ser	considerado	 liberto;	e,	ainda,	caso	retornasse	ao	 Império,	não	poderia	regressar	 também	à	

condição	cativa.		

De	 pouco	 serviu,	 porque	 em	 dezembro	 de	 1866	 Lamas	 tornava	 a	 noticiar	 o	 que	 era	

corriqueiro.	 Em	 pleno	 centro	 da	 Corte,	 havia	 um	 casa	 que	 servia	 como	 depósito	 de	 negros	

raptados	do	Uruguai;	entre	eles,	uruguaios,	que	seriam	secretamente	leiloados	77.	Irritado,	e	em	

tom	de	 ultimato,	 Andrés	 Lamas	 escreveu	 a	Martim	Francisco	Ribeiro	 de	Andrada	 e	 a	Antônio	

Coelho	de	Sá	e	Albuquerque	(sucessivamente	ministros	dos	Negócios	Estrangeiros	do	Império),	

solicitando	 que	 o	 Brasil	 tomasse	 definitivamente	 parte	 no	 assunto.	 Recordava	 que,	 embora	 o	

partido	 colorado	estivesse	 em	1866	no	 governo,	 a	 retomada	do	poder	pelos	blancos	em	1860	

tinha-se	devido,	também,	à	questão	servil:	o	primeiro	ato	de	Bernardo	Berro,	quando	chegou	à	

presidência,	 havia	 sido	 rasgar	 o	 Tratado	 de	 185178.	 Em	 plena	 Guerra	 do	 Paraguai,	 sobretudo	

após	 a	 derrota	 na	Batalha	 de	 Curupaiti,	 não	 eram	 essas	 as	 palavras	 que	 se	 esperavam	de	 um	

aliado.	De	alguma	forma,	a	questão	dos	escravos	 foragidos	ou	residentes	no	Uruguai	 lembrava	

um	 dos	 motivos	 da	 desunião	 entre	 o	 Norte	 e	 o	 Sul	 dos	 Estados	 Unidos.	 Pouco	 depois	 do	

compromisso	de	1850,	políticos	sulinos	impuseram-se	aos	nortistas	e	adotaram	lei	que	permitia	

a	proprietários	de	escravos	entrar	em	estados	não	escravistas,	para	recuperar	os	 fugitivos.	Foi	

um	dos	motivos	que	acelerou	o	passo	para	o	conflito.79	

Caso	semelhante	deu-se	com	a	Confederação	Argentina	de	Urquiza	 (1852-1861),	ainda	

que	em	menor	 intensidade.	Em	outubro	de	1857,	 José	Maria	da	Silva	Paranhos	buscou	assinar	

um	acordo	com	Urquiza	mediante	o	qual	caberia	ao	governo	de	Paraná,	capital	da	Confederação	

Argentina,	 extraditar	 criminosos,	 desertores	 e	 escravos	 foragidos	 ao	 Império.	 Conquanto	

Urquiza	também	tivesse	contado	com	o	apoio	imperial	na	guerra	contra	Juan	Manuel	de	Rosas	

(1851-1852),	ele	não	cedeu	perante	às	intenções	de	Paranhos.	Aceitava-se	o	acordo,	mas	não	a	

cláusula	 de	 extradição	 de	 escravos	 foragidos;	 o	 que,	 de	 resto,	 não	 impediu	 que	 brasileiros	

fossem	escravizados	por	outros	brasileiros	na	Confederação	Argentina	–	e	isso	quando	Urquiza	

havia	 decretado	 a	 abolição	 em	 1853	 e	 incorporado	 à	 Constituição,	 em	 1860,	 parágrafo	 que	

tornava	 livre	 qualquer	 escravo	 que	 pisasse	 solo	 argentino.	 Em	 1867,	 o	 chefe	 da	 legação	

argentina	no	Rio	de	Janeiro,	Juan	E.	Torrent,	comunicava	a	Buenos	Aires,	da	mesma	forma	que	o	

																																																								
76	AGNU	–	Caja	144,	carpeta	4.	Andrés	Lamas	para	Ministério	de	Relaciones	Exteriores,	Rio	de	Janeiro,	27/10/1866.	
77	AGNU	 –	 Caja	 145,	 Fondo	 Andrés	 Lamas.	 Andrés	 Lamas	 para	 Antônio	 Coelho	 de	 Albuquerque,	 Rio	 de	 Janeiro,	
31/12/1866.	
78	AGNU	 –	 Caja	 145,	 Fondo	 Andrés	 Lamas.	 Andrés	 Lamas	 para	 Antônio	 Coelho	 de	 Albuquerque,	 Rio	 de	 Janeiro,	
31/12/1866;	idem.	Andrés	Lamas	para	Martim	Francisco	Ribeiro	de	Andrade,	Rio	de	Janeiro,	10/10/1866.	
79 KEEGAN, John. La Guerre de Sécession. Paris: Perrin, 2009, p.15. 
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fizera	Lamas,	 a	 existência	de	escravos	brasileiros	na	Argentina;	 e,	 ainda,	de	negros	argentinos	

escravizados	no	Brasil.	Bartolomé	Mitre,	segundo	ele,	precisava	intervir	80.		

Havia	 ainda	 o	 caso	 do	 Paraguai.	 Entre	 os	 documentos	 apreendidos	 por	 Caxias	 quando	

tomou	Assunção,	encontrava-se	uma	nota	de	um	comandante	paraguaio,	de	fevereiro	de	1865,	

segundo	a	qual	Solano	López	havia	abolido	a	escravidão.	Também	era	esse	um	caso	de	liberdade	

precária,	tendo	em	vista	que	a	liberdade	significava	o	recrutamento	no	Exército	paraguaio81.	Em	

torno	 de	 10.000	 libertos	 de	 guerra	 paraguaios	 combateram	 contra	 o	 Império,	 que	 no	 final	 de	

1866,	 não	 por	 coincidência,	 também	 libertou	 os	 escravos	 que	 lutaram	 no	 Prata82:	 não	 era	

necessário	esperar	Caxias	tomar	os	documentos	secretos	do	Estado	paraguaio,	para	perceber	a	

cor	dos	combatentes	de	López.	As	pressões	emancipacionistas	do	Paraguai	chegavam	ao	Brasil,	

portanto,	pelas	vias	da	guerra.		

Quando	chegou	a	vez	do	Conde	d’Eu	apreender	documentos	paraguaios,	encontrou	um	

plano	de	ataque	que	incluía,	para	além	da	fundação	da	República	do	Mato	Grosso	e	da	República	

do	Rio	Grande	do	Sul,	ambas	como	protetorados	paraguaios,	o	reestabelecimento	do	governo	de	

Urquiza,	na	Argentina,	em	detrimento	de	Mitre,	a	reorganização	do	governo	uruguaio	em	favor	

de	 Bernardo	 Berro	 e	 a	 abolição	 da	 escravatura	 nos	 territórios	 que	 Solano	 López	 tomasse	 do	

Brasil:	seria	forma	de	atrair	cativos	brasileiros	para	as	fileiras	paraguaias83.		

Embora	 de	 maneira	 indireta,	 as	 pressões	 advindas	 da	 bacia	 do	 Prata	 chamavam	 a	

atenção	 para	 a	 permanência	 da	 escravidão	 no	 Império,	 causando	 fricções	 entre	 aliados	 e	

inimigos	na	região.	Não	eram	no	entanto	determinantes:	Bartolomé	Mitre,	Domingo	Sarmiento	e	

Venâncio	 Flores	 poderiam	 ver-se	 incomodados	 pelos	 reflexos,	 na	 Argentina	 e	 no	 Uruguai,	 da	

escravidão	 brasileira,	 mas	 não	 comprometeriam	 a	 aliança.	 Após	 a	 derrota	 de	 Curupaiti	 e	 as	

sublevações	na	Argentina,	o	Império	lutou	praticamente	só	contra	o	Paraguai,	o	que	significava	

que	a	vitória	argentina	e	uruguaia	estava	em	mãos	imperiais.	Quanto	a	Solano	López,	nem	seus	

grandiloquentes	 planos	 de	 ataque	 nem	 sua	 abolição	 resultaram	 em	 robusto	 aliciamento	 de	

libertos	de	guerra	no	Brasil:	não	mais	do	que	10%	das	forças	imperiais	foram	compostas	por	ex-

escravos,	ou	algo	em	torno	a	10.000	homens84.		

Por	 sua	 vez,	 as	 pressões	 abolicionistas	 das	 Juntas,	 Confederações	 e	 Sociedades	

internacionais	certamente	influenciaram	Dom	Pedro	II	e	aqueles	mais	preocupados	quanto	aos	

rumos	civilizatórios	do	Império,	mas	não	sensibilizaram	os	conservadores	ortodoxos,	no	poder	

desde	 julho	 de	 1868.	 Para	 estes,	 os	 interesses	 comerciais	 e	 financeiros	 do	 Brasil	 viriam	 em	

																																																								
80	AMREC	–	L-1,	Caja	2,	1866/1867.	Carta	de	Juan	E.	Torrent	para	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto,	Rio	de	
Janeiro,	1867.	
81	AN	–	OP,	Caxias,	caixa	812.	Nota	de	Manuel	Antonio	Jimenez,	02/02/1865.	
82	PLÁ,	Josefina.	Hermano	negro:	la	esclavitud	en	el	Paraguay.	Madrid:	Paraninfa,	1972,	pp.163-164.	
83	AHMI	–	Maço	138,	doc.	6744.	
84	SALLES,	Ricardo.	Guerra	do	Paraguai:	escravidão	e	cidadania	na	formação	do	Exército.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	
1990,	pp.	70-75.	
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primeiro	 lugar.	 Nesse	 sentido,	 as	 posições	 dos	 governos	 britânico	 e	 norte-americano	 eram	

claras:	não	obstariam	o	intercâmbio	econômico	com	o	Império	por	questões	servis.	As	palavras	

de	 Miguel	 Maria	 Lisboa,	 nesses	 termos,	 eram	 mais	 alarmistas	 do	 que	 realistas.	 Seu	 temor	

pareceria	infundado.	
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3. As	pressões	internas:	o	partido	da	Coroa	e	as	agendas	partidárias		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	17:	Ângelo	Agostini	sobre	a	questão	servil	(I)	

	
Fonte:	BN	–	A	Vida	Fluminense,	14/08/1869.		

Legenda:	 “	 –	 Se	 minha	 paciência	 estivesse	 na	 ponta	 do	 nariz	 de	 há	 muito	 que	 se	 acharia	 esgotada.	 –	 Espirra,	 meu	
amiguinha,	espirra.	Lá	tens	a	Câmara	de	Deputados	para	te	dizer,	à	uma	voz,	dominus	tecum!”	
	

Em	 agosto	 de	 1869,	 chegou	 às	 bancas	 de	 jornal	 uma	 edição	 de	 A	Vida	Fluminense	que	

pouca	surpresa	causou	a	Miguel	Maria	Lisboa.	Ângelo	Agostini	encenava	um	ababelado	Visconde	

de	Itaboraí,	sendo	importunado	por	Pimenta	Bueno,	então	Visconde	de	São	Vicente.	Cutucava-o	

com	uma	caneta	de	pena,	 símbolo	de	uma	 lei	que	estava	prestes	a	 ser	assinada	na	Câmara	de	

Deputados.	 A	 lei	 dizia	 respeito	 a	 um	 antigo	 projeto	 de	 Silveira	 da	Mota,	 que	 fora	 descartado	

ainda	 no	 início	 da	 década	 de	 1860:	 tratava-se	 de	 proibir	 a	 comercialização	 de	 escravos	 em	

pregões	 públicos;	 de	 vedar	 a	 separação	 dos	 cônjuges	 escravizados	 em	 todas	 as	 vendas;	 de	
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estabelecer	um	limite	de	idade	para	a	separação	de	pais	e	filhos	cativos;	e	de	conceder	cartas	de	

alforria	 aos	 escravos	 inventariados	 que	 lograssem	 comprar	 sua	 própria	 liberdade,	 desde	 que	

não	fossem	deixados	como	herança.	

Havia	 uma	 série	 de	 contradições,	 pelo	 menos	 aparentes,	 naquela	 cena	 ilustrada	 por	

Agostini.	Em	primeiro	lugar,	o	projeto	de	Silveira	da	Mota	tornou-se	lei	em	25	de	agosto	de	1869,	

quando	o	gabinete	 imperial	 era	 composto	por	 conservadores	ortodoxos.	E	ainda,	 a	Câmara	de	

Deputados	era	inteiramente	conservadora,	isso	em	razão	da	abstenção	dos	liberais	após	a	crise	

de	16	de	julho	de	1868.	Em	segundo	lugar,	Pimenta	Bueno,	aquele	que	pressionava	o	gabinete	do	

Visconde	de	Itaboraí,	era	também	um	conservador.	

Itaboraí	poderia	 ter	paciência,	e	com	ela	ainda	segurar-se	numa	cadeira	que	começava	a	

cambalear,	 como	queria	Agostini;	 afinal,	 eram	medidas	 emancipacionistas	 o	 que	 se	 discutia,	 e	

não	a	abolição.	Eram	cócegas	no	nariz	de	 Itaboraí	e,	por	extensão,	na	escravatura.	Entretanto,	

havia-se	 formado	 uma	 ala	 de	 conservadores	 heterodoxos,	 e	 essa	 heterodoxia	 dizia	 respeito,	

sobretudo	após	a	Guerra	de	Secessão,	à	possibilidade	de	encaminhar	a	questão	servil.	Cindiu-se,	

portanto,	 o	 bloco	 hegemônico	 no	 poder.	 Tornava-se	 perceptível	 o	 progressivo	 isolamento	 de	

Itaboraí,	 ao	 que	 a	 Câmara,	 à	 uma	 voz,	 respondia	 –	 o	 Senhor	 esteja	 contigo	 (dominus	 tecum),	

porque,	poderia	ter	continuado	Ângelo	Agostini,	nós	não	estamos	mais.		

Talvez	 houvesse	 exagero	 nas	 palavras	 de	 Miguel	 Maria	 Lisboa	 quando,	 ainda	 em	

Washington,	 alertava	 para	 as	 pressões	 da	 Europa	 e	 dos	 Estados	 Unidos.	Mas	 não	 se	 enganou	

quanto	 às	 influências	 emancipacionistas	 e	 abolicionistas	 oriundas	 da	 Guerra	 da	 Secessão:	 a	

agitação	 das	 vozes	 antiescravistas	 no	 Império	 coincidiu	 com	 o	 tempo	 da	 desunião	 norte-

americana	e	a	ultrapassou.	Em	1869,	Pimenta	Bueno	estava	à	 frente	de	um	projeto	de	 lei	para	

alforriar	 o	 ventre	 cativo	 –	 era,	 no	 fundo,	 ao	 que	 se	 referia	 Ângelo	Agostini	 em	 sua	 ilustração.	

Pior,	pelo	menos	aos	olhos	de	Itaboraí,	a	questão	havia	sido	discutida	no	Conselho	de	Estado	em	

1867,	 obtendo	 oito	 votos	 a	 favor	 e	 dois	 contra.	 Em	 1866,	 o	 Imperador	 havia	 alforriado	 os	

escravos	que	combatessem	no	Paraguai	e,	pouco	antes,	banido	o	emprego	de	escravos	em	obras	

governamentais.	 Em	 1865,	 um	 decreto	 imperial	 acabava	 com	 o	 uso	 do	 chicote	 nos	 escravos	

condenados	 a	 trabalhos	 forçados;	 em	 1864,	 concedia-se	 liberdade	 a	 todos	 os	 africanos	

ilegalmente	 importados	 ao	 Império	 após	 a	 Lei	 Feijó,	 de	 1831,	 estivessem	 eles	 a	 serviço	 do	

Estado	ou	não;	em	1863,	Perdigão	Malheiro,	advogado	do	Conselho	de	Estado	e	pajem	da	Casa	

Imperial,	 afirmava	 que	 os	 cativos	 tinham	 direito	 natural	 à	 liberdade;	 e	 em	 1862,	 o	 Senado	

aprovava	o	projeto	de	Silveira	da	Mota.		

O	contraste	com	a	década	de	1850	era	notável.	Entre	1850	e	1852,	o	deputado	cearense	

Pedro	 Pereira	 da	 Silva	 Guimarães	 havia-se	 digladiado	 pela	 aprovação	 de	 um	 projeto	 para	

liberdade	dos	nascituros	e	de	outro	que	proibia	a	alienação	separadamente	de	cônjuges	cativos.	
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Sem	êxito	qualquer,	os	projetos	foram	descartados,	e	a	questão	servil	não	voltou	à	tona.	O	que	

havia	acontecido,	então,	naquele	início	de	1860?	

A	década	de	1860	 começou	 sob	novos	ares	no	 Império	do	Brasil.	Desde	a	 legislatura	de	

1857,	 os	 liberais	 haviam	conquistado	 algum	avanço	na	Câmara,	mas	 a	 virada	para	 a	 ascensão	

liberal	deu-se	somente	em	1861.	As	eleições	desse	ano	retrataram	uma	primeira	ruptura	entre	

os	 conservadores	 desde	 1848.	 Surgiu	 uma	 ala	 de	 saquaremas	 heterodoxos,	 cujas	 posições	

políticas	eram	mais	moderadas	do	que	aquelas	dos	conservadores	ortodoxos	–	os	emperrados,	

os	 rubros,	 os	 vermelhos	 ou	 a	 panela	 do	 consistório,	 nas	 expressões	 de	 Zacarias	 de	 Goés	 e	

Vasconcellos.	 Os	 heterodoxos	 mostravam-se	 mais	 inclinados	 às	 possibilidades	 de	 resolver	

questões	 candentes	 à	 época:	 modernizações	 referentes	 à	 administração	 das	 províncias,	 à	 lei	

eleitoral	 e	 às	 liberdades	 individuais.	 E	 isso,	 em	 boa	 medida,	 por	 ressentimento	 contra	 os	

ortodoxos,	 que,	 nas	 ponderações	 de	 Nabuco	 de	 Araújo	 –	 não	 por	 coincidência,	 um	 ex-

conservador	–,	faziam	do	poder	uma	espécie	de	uti	possidetis,	isto	é,	quem	possui	de	fato,	possui	

de	direito.	

Era	natural	que	os	liberais,	afastados	do	poder	desde	1848,	buscassem	nos	conservadores	

heterodoxos	 o	 quinhão	de	 força	 que	 lhes	 faltava	 para	 retomar	 o	 poder.	 Em	1862,	 Zacarias	 de	

Goés	e	Vasconcellos,	um	conservador	convertido,	fundou	as	Ligas	Progressistas,	que	alinhavam	

os	 conservadores	 heterodoxos	 aos	 liberais	 históricos.	 Fragilizado	 na	 Câmara,	 o	 gabinete	

conservador	 do	 então	 Marquês	 de	 Caxias	 (1861-1862)	 caiu	 por	 terra.	 A	 moção	 de	 censura	

apresentada	pela	oposição	culminou	na	renúncia	do	gabinete,	abrindo	margem	para	o	renascer	

liberal	e,	com	ele,	para	o	surgimento	de	ideais	emancipacionistas.	

Eleito	deputado	na	legislatura	de	1861	pela	província	de	Alagoas,	Tavares	Bastos	valeu-se	

do	 processo	 de	 reversão	 no	 poder	 para	 lançar,	 em	 março	 de	 1862,	 as	 Cartas	do	 Solitário.	 O	

momento	 era	 oportuno,	 não	 só	 pelo	 surgimento	 das	 Ligas	 Progressistas.	 De	março	 a	maio	 de	

1862,	Lincoln	acumulou	uma	série	de	vitórias	sobre	as	tropas	confederadas,	sendo	a	Batalha	de	

Valverde	a	única	exceção.	Nas	Cartas,	Tavares	Bastos	recomendava	o	estreitamento	de	relações	

com	Washington	e,	assim,	o	afastamento	em	relação	aos	Estados	Confederados,	por	terem	eles	

na	 escravidão	 o	 maior	 obstáculo	 à	 industrialização,	 entendida	 pela	 autor	 como	 motor	 de	

prosperidade	econômica.	Ou	seja,	o	primeiro	passo	que	o	 Império	deveria	 tomar,	com	vistas	à	

industrialização,	 também	 advogada	 por	 Tavares	 Bastos,	 era	 o	 da	 emancipação	 gradual	 dos	

cativos,	 quando	 não	 o	 da	 abolição	 imediata.	 Mediante	 impulso	 público,	 poderia	 haver	

deslocamento	 de	 libertos	 das	 fazendas	 para	 as	 fábricas.	 O	 que	 significava	matar	 dois	 coelhos	

com	uma	cajadada:	promover	a	industrialização	e	alijar	o	risco	de	uma	crise	servil.	Dizia	Tavares	

Bastos:	
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O	comércio	interno	de	escravos,	a	sua	exportação	do	Norte	para	o	Sul,	é	um	fato	
que	se	tem	agravado	de	1850	para	cá.	Ora,	eu	acredito	que,	se	as	províncias	do	
Norte	 perdem	 momentaneamente	 com	 isso,	 ganharão	 mais	 tarde,	 já	 porque	
possuirão	 menor	 número	 de	 escravos,	 já	 porque	 isto	 atrairá	 para	 elas	 os	
imigrantes.	Aumentando	a	sua	população	escrava,	quem	definitivamente	perde,	
é,	 a	 meu	 ver,	 o	 Sul	 do	 Império.[...].	 Quem	 sabe	 se	 não	 iremos	 ter,	 de	
consequência	 em	 consequência,	 de	 barbaridade	 em	 barbaridade,	 a	 selvageria	
do	Sul	dos	Estados	Unidos?85		

	

	 Tavares	Bastos	não	estava	sozinho	em	suas	considerações.	Faziam-lhe	eco	os	deputados	

João	das	Chagas	Lobato,	de	Minas	Gerais,	Antônio	Gomes	Pinheiro	Machado,	do	Rio	Grande	do	

Sul	 e	 Felipe	 Lopes	 Neto,	 do	 Sergipe,	 aplaudindo	 as	 vitórias	 de	 Lincoln,	numa	 “luta	 gloriosa,	

porque	 é	 a	 da	 liberdade	 contra	 a	 escravidão,	 do	 progresso	 contra	 a	 barbárie”	86.	 Embora	 em	

posições	políticas	 radicalmente	 opostas,	Miguel	Maria	 Lisboa	 e	Tavares	Bastos	 traziam	à	 tona	

temores	 quanto	 aos	 impactos	 da	 Guerra	 de	 Secessão	 no	 Brasil.	 Ambos	 perceberam,	

respectivamente	para	incômodo	e	para	satisfação,	que	a	guerra	civil	norte-americana	anunciava	

mudanças	 na	 agenda	 escravista	 imperial.	 Para	 Lisboa,	 a	 abolição	 nos	 Estados	 Unidos	 geraria	

“aliados	naturais	[no	 Brasil],	que	transformando	a	questão	[...]	 externa	em	uma	questão	interna,	

criar[iam]	graves	embaraços”87.	Um	desses	aliados	era	Tavares	Bastos.	

	 Outro	aliado	não	menos	importante,	para	dizer	o	mínimo,	era	Dom	Pedro	II.	Em	que	pese	

ter	silenciado	sobre	a	escravidão	nas	Falas	do	Trono	até	186788,	Pedro	II	preparava	uma	reforma	

servil	nos	bastidores.	Em	janeiro	de	1864,	o	Imperador	escreveu	ao	chefe	de	gabinete,	Zacarias	

de	Goés	e	Vasconcellos,	comunicando	sua	preocupação	com	os	impactos	da	Guerra	de	Secessão	

no	Brasil:	

	

Os	sucessos	da	União	Americana	exigem	que	pensemos	no	futuro	da	escravidão	
no	Brasil,	para	que	não	nos	suceda	o	mesmo	a	respeito	do	tráfico	dos	africanos.	
A	medida	que	me	tem	parecido	profícua	é	a	 liberdade	dos	filhos	das	escravas,	
que	nascerem	daqui	a	certo	número	de	anos.	Tenho	refletido	sobre	o	modo	de	
executar	 a	medida;	porém,	 é	de	ordem	das	que	 cumpre	 realizar	 com	 firmeza,	
remediando	 os	 males	 que	 ela	 necessariamente	 originará,	 conforme	 as	
circunstâncias	o	permitirem.89	

		

	 A	 chegada	 das	 Ligas	 Progressistas	 ao	 poder	 estava	 produzindo	 aguerridos	 embates	 na	

Câmara,	e	quanto	a	isso	a	Coroa	não	se	omitiu.	Conquanto	Pedro	II	soubesse	que	as	rivalidades	

																																																								
85	BASTOS,	 Tavares.	 Cartas	 do	 solitário.	 Estudos	 sobre	 reforma	 administrativa,	 ensino	 religioso,	 africanos	 livres,	
tráfico	de	escravos,	liberdade	de	cabotagem,	abertura	do	Amazonas,	comunicações	com	os	Estados	Unidos,	etc.	Rio	de	
Janeiro:	Tipografia	da	atualidade,	1862,	p.136.	
86	PARRON,	Tâmis.	A	política	da	 escravidão	no	 Império	do	Brasil,	 1826-1865.	Rio	de	 Janeiro:	Civilização	Brasileira,	
2011,	p.	321.	
87	AHI	 –	 cód.	 233/3/12,	 Ofícios,	 Julho-Dezembro	 de	 1863.	 Legação	 do	 Brasil	 em	Washington	 para	 Ministério	 dos	
Negócios	Estrangeiros.	Miguel	Maris	Lisboa	para	Marquês	de	Abrantes,	Washington.	9/11/1863.	
88	CALMON,	Pedro	(org.).	Império	do	Brasil.	Falas	do	Trono,	desde	o	ano	de	1823	até	o	ano	de	1889.	Rio	de	Janeiro:	
Editora	Itatiaia,	1993.	
89 	Nota	 reproduzida	 por	 LYRA,	 Heitor.	 História	 de	 Dom	 Pedro	 II,	 1825-1891.	 Fastígio	 (1870-1880).	 Belo	
Horizonte/São	Paulo:	Editora	Itatiaia/Edusp,	1977,	v.	II,	p.162.	
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políticas	 brasileiras	 não	 eram	 as	 norte-americanas,	 não	 lhe	 foram	 irrelevantes	 as	 menções	 à	

Guerra	 de	 Secessão	 nas	 sessões	 legislativas,	 transcritas	 no	 Jornal	do	Comércio	 diariamente,	 e,	

sobretudo,	 nas	 seções	 editoriais	 do	 Correio	 Mercantil,	 do	 Diário	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 do	

Atualidade90.	 Em	 outros	 termos,	 Pedro	 II	 compreendeu	 que,	 potencialmente,	 a	 polarização	

política	que	caracterizou	os	Estados	Unidos	na	década	de	1850	poderia	reproduzir-se	no	Brasil,	

na	 década	 de	 1860.	 Não	 era	 o	 ideal	 civilizatório	 do	 Imperador,	 cuja	 biografia	 ratifica	 o	

antiescravismo91,	o	que	sobressaia	naquele	janeiro	de	1864,	mas	as	tensões	políticas	nacionais.		

Dava-se	nesse	sentido	a	referência	ao	tráfico	de	africanos.	A	soberania	imperial	havia	sido	

posta	 em	 xeque,	 em	 1845,	 quando	 os	 ingleses,	 dando	 um	 basta	 às	 tergiversações	 brasileiras,	

editaram	o	Slave	Trade	Suppression	Act,	ou	Bill	Aberdeen,	 cujo	 escopo	 era	debelar	 o	 tráfico	de	

escravos	 no	Atlântico	 Sul.	Na	 ocasião,	 foram	os	 conservadores,	 representantes	 da	 cafeicultura	

escravocrata,	que	aprovaram	a	Lei	Eusébio	de	Queirós,	em	1850,	pondo	fim	ao	comércio	 ilegal	

de	 cativos	 no	 Brasil.	 Ou	 seja,	 agora	 na	 década	 de	 1860,	 eventual	 ameaça	 externa	 à	 soberania	

nacional	 poderia,	 pelo	 menos	 em	 parte,	 relaxar	 as	 tensões	 internas	 e,	 portanto,	 dar	 melhor	

trânsito	às	medidas	emancipacionistas.		

Havia	algo	de	retórica	na	nota	de	Pedro	II;	afinal,	nem	os	Estados	Unidos,	ainda	em	conflito	

civil,	 nem	 a	 Inglaterra,	 em	 momento	 de	 tensão	 diplomática	 na	 Europa,	 pressionariam	

militarmente	 o	 Brasil.	 No	 entanto,	 não	 era	 aquela	 boa	 hora	 para	 testar	 a	 posição	 de	 força	

britânica	ou	norte-americana,	fosse	ela	provável	ou	não.	Com	López	no	Paraguai	e	com	Berro	no	

Uruguai,	a	bacia	do	Prata	havia-se	tornado	um	barril	de	pólvora.	Pelo	prisma	político	interno	ou	

externo,	consequentemente,	era	hora	de	encaminhar	a	questão	servil.	

Menos	retóricas	eram	as	vitórias	na	União	sobre	a	Confederação.	O	avanço	de	Lincoln	foi	

expressivo	 em	 1863,	 quando	 o	 Sul	 perdeu	 a	 Batalha	 de	 Gettysburg	 –	 a	 maior	 derrota	

confederada	 no	 conflito	 –,	 e	 determinante	 em	 1864.	 Na	 Assembleia	 Geral	 do	 Império,	 cada	

vitória	 de	 Lincoln	 era	 celebrada	 pelos	 liberais,	 o	 que	 trazia	 à	 tona,	 constantemente,	 a	

necessidade	da	reforma	servil.	Nos	primeiros	meses	de	1865,	o	Imperador,	dando	concretude	à	

nota	que	havia	enviado	a	Zacarias,	 encarregou	Pimenta	Bueno,	 então	 conselheiro	de	Estado,	 a	

formulação	de	um	projeto	 que	desse	 liberdade	 ao	 ventre	 cativo92.	 A	 escolha	 era	 estratégica,	 e	

sobre	 ela	 refletiu	 longamente	 Dom	 Pedro	 II.	 Francisco	 José	 Furtado,	 então	 presidente	 do	

Conselho	 de	Ministros,	 poderia	 ser	 um	 bom	 nome;	mas	 era	 um	 liberal,	 e	 se	 a	 reforma	 servil	

viesse	 dos	 liberais,	 a	 já	 visível	 polarização	 política	 se	 acirraria.	 Era	 também	 o	 problema	 de	

																																																								
90	BARBOSA,	 Silvana	 Motta.	 A	 imprensa	e	o	ministério:	escravidão	e	Guerra	de	Secessão	nos	 jornais	do	Rio	de	 Janeiro	
(1862-1863).	 In:	 CARVALHO,	 José	Murilo	 e	 PEREIRA	 CAMPOS,	 Adriana	 (orgs.).	 Perspectivas	 da	 cidadania	 no	 Brasil	
Império.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2011,	pp.123-148.	
91	Ver	 a	 esse	 respeito	 LYRA,	 Heitor.	 História	 de	 Dom	 Pedro	 II,	 1825-1891.	 Belo	 Horizonte/São	 Paulo:	 Editora	
Itatiaia/Edusp,	1977;	e	CARVALHO,	José	Murilo.	D.	Pedro	II:	ser	ou	não	ser.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras,		2007.	
92	GOYENA	SOARES,	Rodrigo.	Nem	arrancada,	nem	outorgada:	agência,	estrutura	e	os	porquês	da	Lei	do	Ventre	Livre.	
Almanack,	n.9,	abr.	2015,	pp.166-175.	
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Silveira	da	Mota:	liberal,	tivera	seu	projeto	de	junho	de	1860	rejeitado	pela	Câmara,	malgrado	a	

aprovação	no	Senado.	Desses	dois	não	sairia,	pois,	a	aprovação	de	uma	lei	do	ventre	livre.		

Outras	duas	opções	eram	Zacarias	de	Goés	e	Vasconcellos	e	Nabuco	de	Araújo:	eram	eles,	

respectivamente,	 progressista	 e	 liberal,	 mas	 de	 formação	 conservadora.	 O	 temperamental	

Zacarias,	 sempre	 vestido	 de	 preto,	 era	mais	 uma	 figura	 de	 oposição	 do	 que	 de	 situação,	 pelo	

menos	quanto	à	 forma	de	agir.	Seu	primeiro	gabinete,	em	1862,	durou	tão	somente	seis	dias	e	

ficou	 conhecido	 como	 o	 gabinete	 dos	 anjinhos	 –	 aqueles	 que	 morrem	 antes	 do	 batismo.	 O	

segundo,	de	1864,	foi	um	pouco	mais	longevo,	porém	instável.	Durou	229	dias.	Zacarias	não	era,	

portanto,	 homem	 de	 fácil	 lidar,	 nem	 de	 bom	 trânsito	 na	 Assembleia.	 Nabuco	 de	 Araújo,	

infinitamente	 mais	 afável,	 talvez	 por	 seu	 sotaque	 baiano,	 havia	 sido	 ministro	 da	 Justiça	 na	

década	 de	 1850	 e	 era	 senador	 pela	 Bahia	 desde	 1859.	 Era	 um	 dos	 principais	 nomes	

emancipacionistas	 na	 Câmara	 Alta.	 Mas	 sua	 oposição	 à	 panela	 do	 consistório	 era	 obstinada	

demais:	seria	pouco	ouvido	na	Câmara	Baixa.	

Pimenta	Bueno	tinha	62	anos	em	1865	e	era	tartamudo.	Liberal	antes	de	1848,	afiliou-se	

ao	 partido	 conservador	 no	 tempo	da	 hegemonia	 saquarema.	Em	 1857,	 publicou	 manual	 que	

forneceu	 as	 bases	do	pensamento	 jurídico	 conservador:	Direito	Público	Brasileiro.	No	 início	 da	

década	de	1860,	embora	ativo	no	Conselho	de	Estado	e	no	Senado,	Pimenta	Bueno	não	era	mais	

a	figura	combativa	das	décadas	anteriores.	Atrás	dos	óculos,	escondia-se	uma	figura	mais	técnica	

do	 que	 política	 e,	 sobretudo,	 comprometida	 com	 a	 questão	 servil.	 Era	 o	 que	 dava	 jeito	

heterodoxo	a	seu	conservadorismo.		

Um	projeto	de	lei	que	alforriasse	o	ventre	das	escravas,	na	visão	de	Dom	Pedro	II,	tinha	de	

ser	feito	fora	das	instituições	imperais	mais	agitadas,	como	a	Câmara	de	Deputados.	O	preço	a	se	

pagar	 por	 uma	 disputa	 partidária,	 que	 inevitavelmente	 ocorreria,	 era	 alto	 em	 1865;	 afinal,	 a	

Guerra	do	Paraguai	já	havia	começado,	e	a	desunião	interna	redundaria	em	fracassos	externos.	O	

projeto,	 portanto,	 teria	 de	 ser	 feito	 nos	 bastidores	 por	 um	 homem	 técnico,	 um	 jurisconsulto.	

Pimenta	 Bueno	 era	 o	 melhor	 nome.	 A	 lei	 sairia	 do	 punho	 dos	 conservadores,	 a	 despeito	 da	

heterodoxia	do	personagem:	seria	forma,	supunha-se,	de	docilizar	liberais	e	progressistas.	

	A	tarefa	não	seria	fácil.	A	cafeicultura	escravocrata	da	bacia	do	Paraíba	do	Sul	resistiria	a	

qualquer	avanço	no	sentido	da	emancipação.	O	Império,	em	guerra	contra	o	Paraguai,	precisava	

da	cafeicultura	para	compor	as	receitas	alfandegárias,	que,	em	última	instância,	eram	o	principal	

das	 finanças	 públicas	 –	 em	 1870,	 em	 torno	 de	 70%	 das	 tributos	 imperiais	 advinham	 das	

exportações	 e	 das	 importações93.	 Por	 outro	 lado,	 a	 Guerra	 de	 Secessão	 dava	 o	 tom	 de	 quão	

arriscada	 seria	 a	 polarização	 política	 suscitada	 pela	 questão	 servil:	 liberais	 emancipacionistas	

não	faltavam	no	Brasil.		

																																																								
93	ABREU,	Marcelo	de	Paiva	e	LAGO,	Luiz	Aranha	Correa	do.	A	economia	brasileiro	no	Império,	1822-1889.	Texto	para	
discussão	n.	584.	Rio	de	Janeiro:	PUC-RIO,	Departamento	de	Economia,	2010.	
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O	 encaminhamento	 da	 reforma,	 portanto,	 seria	 gradual.	 A	 Câmara	 de	 Deputados	 e	 o	

Senado	 não	 discutiriam	 a	 questão	 enquanto	 o	 Império	 não	 avançasse	 sobre	 o	 Paraguai,	 pelo	

menos	assim	queria	o	 Imperador.	Eventualmente,	seria	 levada	ao	Conselho	de	Estado.	Por	sua	

parte,	Dom	Pedro	II	editaria	decretos	–	logo,	sem	necessidade	de	passar	pelo	processo	legislativo	

–	 	 que	 preparassem	 o	 terreno	 para	 o	 ventre	 livre:	 foi	 o	 que	 fez	 em	 1864,	 quando	 concedeu	

liberdade	 a	 todos	 os	 africanos	 ilegalmente	 importados	 ao	 Império	 após	 a	 Lei	 Feijó;	 em	 1865,	

quando	acabou	com	o	uso	do	chicote	nos	escravos	condenados	a	trabalhos	forçados	e	em	1866,	

quando	 baniu	 o	 emprego	 de	 cativos	 em	 obras	 governamentais.	 E	 isso	mediante	 uma	 série	 de	

ações	de	sensibilização	pública,	como	quando	concedeu	ao	abade	do	mosteiro	de	São	Bento	uma	

caixa	de	diamantes	de	forma	a	parabenizá-lo	pela	decisão	de	alforriar	todas	as	crianças	cativas	

de	propriedade	do	mosteiro94.	Dessa	 forma,	não	 foi	esforço	de	 imaginação	quando	Sir	Edward	

Thornton,	após	o	encontro	com	Dom	Pedro	II	em	Uruguaiana,	comunicou	ao	Foreign	Office	“um	

sentimento	rapidamente	crescente	entre	os	elementos	de	liderança	da	necessidade	da	abolição	da	

escravatura”.	Falava	do	Imperador,	sem	dúvida,	e	também	dos	liberais:	”os	brasileiros	começam	a	

sentir-se	 envergonhados	 pela	 existência	 de	 uma	 tal	 instituição	 em	 seu	 país,	 e	 o	 partido	 liberal,	

agora	no	poder,	confessou	que	ela	era	incompatível	com	seus	princípios	políticos”95.		

Enquanto	 Pimenta	 Bueno	 preparava	 seu	 projeto,	 que	 veio	 à	 baila	 somente	 em	 1866,	 os	

liberais	 agitavam-se	 na	 Assembleia	 do	 Império,	 talvez	 mais	 do	 que	 Dom	 Pedro	 II	 tivesse	

desejado.	No	Senado,	Silveira	da	Mota	redobrava	seu	 tom	emancipacionista:	propôs	a	abolição	

dos	 escravos	 da	 nação	 e	 a	 proibição	 da	 propriedade	 escrava	 nos	 conventos	 religiosos.	 Na	

Câmara,	tornava	a	insistir	em	seu	antigo	projeto	de	1860;	dessa	vez,	embora	não	tenha	obtido	a	

aprovação,	o	projeto	avançou,	passando	à	Comissão	de	 Justiça	Civil.	Pouco	depois,	no	 início	de	

1865,	 o	 Visconde	 de	 Jequitinhonha	 prestava	 sua	 voz	 à	 causa	 abolicionista:	 propôs	 a	 abolição	

absoluta	da	escravidão	no	prazo	de	15	anos.	A	matéria,	como	era	de	se	esperar,	sequer	entrou	na	

pauta	 do	 Senado,	 e	 Jequitinhonha	 sofreu,	 como	 também	 era	 esperado,	 repetidos	 ataques	 da	

imprensa	 conservadora:	 acusavam-no,	 o	 que	 não	 era	 mentira,	 de	 ser	 filho	 bastardo	 de	 um	

traficante	baiano	de	escravo	que	tivera	relações	como	uma	escrava	e,	ainda,	de	ter	participado	

em	expedições	negreiras	quando	moço.	

Em	 janeiro	 de	 1866,	 valendo-se	 do	 recesso	 da	 Assembleia	 Geral	 e	 da	 calmaria	 de	 uma	

Corte	cujos	homens,	como	de	hábito	nos	meses	quentes,	se	haviam	transladado	para	Petrópolis,	

Pimenta	 Bueno	 rumou	 para	 a	 Quinta	 da	 Boa	 Vista.	 Ali,	 encontrou-se	 com	 o	 Imperador,	 que	

decidira	ficar	no	Rio	de	Janeiro	naquele	verão,	tendo	em	vista	a	urgência	do	momento.	Pimenta	

Bueno	remeteu-lhe	então	o	projeto	de	reforma	servil.	Tratava-se	de	um	programa	moderado	em	

cincos	 pontos	 que	 previa	 o	 nascimento	 livre	 –	 embora	 os	 ingênuos	 homens	 tivessem	 que	

																																																								
94	CONRAD,	Robert.	Os	últimos	anos	da	escravatura	no	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	1978,	p.	95.	
95	NAUK	–	FO,	84/1244.		Carta	de	Thornton	ao	Conde	de	Clarendon,	Rio	de	Janeiro,	6	de	dezembro	de	1865.	
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trabalhar	 como	 escravos	 até	 os	 20	 anos;	 e	 as	 mulheres,	 até	 os	 16	 –,	 o	 estabelecimento	 de	

conselhos	 provinciais	 de	 emancipação,	 o	 registro	 de	 escravos	 e	 a	 libertação	 dos	 escravos	 de	

propriedade	do	Estado	em	cinco	anos	e	daqueles	dos	conventos	em	sete.	Previa-se,	ainda,	o	fim	

da	escravidão	para	31	de	dezembro	de	1899.	

Rapidamente,	Dom	Pedro	II	encaminhou	o	projeto	ao	Marquês	de	Olinda,	à	época	chefe	de	

gabinete,	para	que	fosse	submetido	ao	Conselho	de	Estado.	Quando	a	notícia	correu	e	o	restante	

do	gabinete	soube	do	projeto,	aconteceu	o	que	Pedro	II	buscava	evitar.	Nabuco	de	Araújo,	então	

na	pasta	da	Justiça,	apressou-se	para	elaborar	um	sexto	ponto	ao	projeto	de	Pimenta	Bueno,	que	

daria	 liberdade	aos	 filhos	de	escravos	 tão	cedo	quanto	em	1o	de	 janeiro	de	1867.	Assim	como	

Nabuco	 de	 Araújo,	 o	 restante	 do	 gabinete,	 formado	 por	 José	 Antônio	 Saraiva,	 nos	 Negócios	

Estrangeiros;	Francisco	de	Paula	da	Silveira	Lobo,	na	Marinha;	Ângelo	Muniz	da	Silve	Ferraz,	na	

Guerra;	Antônio	Francisco	de	Paula	e	Souza,	na	Agricultura,	Comércio	e	Obras	Públicas	e	João	da	

Silva	Carrão,	na	Fazenda,	foi	favorável	a	apresentar	o	projeto	de	Pimenta	Bueno	ao	Legislativo,	

cujas	 sessões	 estavam	 prestes	 a	 começar.	 Olinda	 opôs-se-lhe	 rispidamente,	 seguindo	 as	

orientações	 de	 Pedro	 II	 e	 alegando	 que	 a	 ausência	 das	 forças	militares	 no	 Império,	 devido	 à	

guerra,	comprometeria	a	paz	 interna,	no	caso	–	provável,	segundo	ele	–	de	os	proprietários	de	

escravos	tomarem	as	armas.	Não	seria	a	Guarda	Nacional	que	se	oporia	aos	escravistas,	sendo	

ela,	em	boa	medida,	também	escravocrata96.		

Pouco	depois,	em	março	de	1866,	o	Conde	d’Eu	dizia	a	seu	pai,	o	Duque	de	Nemours,	que		

	

Suas	ideias	[as	dos	ministros	emancipacionistas]	não	parecem	todas	realizáveis	
e	ainda	não	fizeram	barulho	suficiente	[...].	Mas	já	é	um	bom	sintoma.	Um	deles	
é,	 inclusive,	 um	 fazendeiro,	 um	 proprietário.	 Quando	 é	 que	 o	 governo	 se	
colocará	à	frente	do	movimento?97	

	
No	fundo,	quando	falava	do	governo,	o	Conde	d’Eu	pensava	sobretudo	no	Imperador.	Para	ele,	

Dom	Pedro	II	deveria	dar	celeridade	ao	processo.	Dito	de	outra	forma,	deveria	trazer	a	público	

que	 a	 Coroa	 estava	 disposta	 a	 encaminhar	 a	 questão	 servil.	 Mais	 estrategista,	 Dom	 Pedro	 II	

preferia	 esperar	 o	 momento	 oportuno	 para	 submeter	 o	 projeto	 ao	 Legislativo,	 o	 que	 não	

significava,	por	outra	parte,	que	a	Coroa	não	tivesse	tomado	partido.	

	 Era	 o	 que	 porta-voz	 do	 Imperador,	 Martim	 Ribeiro	 de	 Andrade,	 respondeu	 à	 primeira	

carta	da	Junta	Francesa	de	Emancipação,	naquele	mesmo	ano	de	1866:	

	

A	 solicitação	 foi	 acolhida	 com	 franca	 simpatia.	 A	 emancipação	 dos	 escravos,	
consequência	 necessária	 da	 abolição	 do	 tráfico,	 não	 é	 senão	 uma	 questão	 de	
forma	e	de	oportunidade.	Quando	as	circunstâncias	penosas	nas	quais	o	país	se	

																																																								
96	NABUCO,	Joaquim.	Um	estadista	no	Império.	Nabuco	de	Araújo,	sua	vida,	suas	opiniões,	sua	época.	Tomo	III.	Rio	de	
Janeiro:	Ed.	H.	Garnier,	1899,	p.	568.	
97	RANGEL,	Alberto.	Gastão	de	Orléans.	O	último	conde	d’Eu.	São	Paulo:	Companhia	editora	nacional,	1935,	p.	129.	
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encontra	 o	 permitirem,	 o	 governo	 brasileiro	 considerará	 como	 objeto	 de	
primeira	importância	a	realização	do	que	o	espírito	do	cristianismo	reivindica	
há	muito	do	mundo	civilizado98.	

	

No	fundo,	Dom	Pedro	II	respondia	à	Junta	Francesa	de	Emancipação	aquilo	que	deixara	entender	

ao	Marquês	de	Olinda:	o	momento	oportuno	era	o	 término	da	Guerra	do	Paraguai,	 e	qualquer	

tentativa	de	discutir	o	vente	livre	ainda	durante	o	conflito	poderia	constranger	a	tão	necessária	

união	entre	partidos	para	a	vitória.	Pouco	antes	da	 resposta	de	Martim	Ribeiro	de	Andrade,	o	

Brasil	havia	encontrado	dificuldades	em	campanha.	Os	combatentes	rumavam	à	exaustão	depois	

da	penosa	vitória	na	primeira	batalha	de	Tuiuti,	em	maio	de	1866,	que	resultou	num	saldo	de	

aproximadamente	17.000	mortos	e	de	10.000	feridos99.	Pouco	depois,	em	setembro	de	1866,	as	

forças	aliadas	endossaram	severa	derrota	em	Curupaiti.	Como	se	não	bastasse,	Mitre	deslocava	

suas	tropas	para	combater	as	sublevações	no	Norte	da	Argentina.	

	 Por	outra	parte,	as	dificuldades	nos	campos	paraguaios	significavam	que	a	guerra	duraria	

ainda	 alguns	 anos.	 Nesse	 sentido,	 o	 projeto	 servil	 também	 deveria	 ser	 postergado,	 o	 que,	 em	

último	caso,	sugeriria	testar	a	paciência	dos	liberais	comprometidos	com	a	emancipação.	Talvez	

as	 pressões	 das	 sociedades	 abolicionistas	 internacionais	 não	 pesassem	 do	 ponto	 de	 vista	

industrial	 ou	 comercial,	 mas	 imiscuíam-se	 nas	 fricções	 partidárias	 imperiais.	 Não	 foi	 por	

descuido	 que	 a	 primeira	 carta	 da	 British	and	Foreign	Anti-Slavery	Society,	 de	 março	 de	 1864,	

permaneceu	em	segredo100.	Queria-se,	internamente,	evitar	a	polarização	política,	precisamente	

o	 que	 as	 sociedades	 abolicionistas	 internacionais	 procuravam.	 O	 Imperador	 encontrava-se,	

portanto,	 numa	 sinuca	 de	 bico:	 por	 um	 lado,	 se	 seu	 ideal	 civilizatório	 era	 a	 França,	 receber	

pressões	 francesas	 que	 colocavam	 o	 Brasil	 na	 periferia	 do	 mundo	 civilizado	 não	 poderia	 ser	

senão	 constrangedor;	 por	 outro,	 a	 Guerra	 do	 Paraguai	 ainda	 estava	 em	 curso,	 e	 a	 queda	 nas	

taxas	de	recrutamento,	justamente	a	partir	de	meados	de	1866,	não	dava	bons	augúrios	quanto	

ao	fim	do	conflito.	

	 Foi	nesse	contexto	que	Dom	Pedro	II	decretou	a	liberdade	dos	escravos	que	lutassem	no	

Paraguai.	 Não	 era	 somente	 uma	 questão	 de	 recrutamento,	 embora	 o	 liberto	 de	 guerra	 bem	

servisse	 às	 fileiras	 do	 então	Marquês	 de	 Caxias.	 Antes,	 era	 uma	 forma	de	 acelerar	 o	 passo	 da	

questão	servil.	Os	escravos	da	nação	não	eram	muitos,	nem	poderia	o	governo	adquirir	cativos	

em	 larga	 escala,	 fosse	 por	 constrangimentos	 orçamentários	 ou	 por	 não	 haver,	 simplesmente,	

																																																								
98	AHMI	 –	 Maço	 138,	 doc.	 6794.	 Martim	 Ribeiro	 de	 Andrade	 à	 Junta	 Francesa	 de	 emancipação.	 Rio	 de	 Janeiro,	
22/08/1866.	O	original	está	em	francês	e	lê	da	seguinte	maneira:	“La	demande	a	été	accueillie	d’une	juste	sympathie.	
L’émancipation	des	esclaves,	conséquence	nécessaire	de	l’abolition	de	la	traite,	n’est	plus	qu’une	question	de	forme	et	
d’opportunité.	Lorsque	les	circonstances	pénibles	dans	lesquelles	se	trouve	le	pays	le	permettront,	 le	gouvernement	
brésilien	 considérera	 comme	 un	 objet	 de	 première	 importance	 la	 réalisation	 de	 ce	 que	 l’esprit	 du	 christianisme	
réclama	depuis	longtemps	du	monde	civilisé.”	
99	DORATIOTO,	 Francisco.	Maldita	 Guerra.	 Nova	 história	 da	 Guerra	 do	 Paraguai.	 São	 Paulo:	 Companhia	 das	 Letras,	
2002,	p.222.	
100	YOUSSEF,	Alain.	O	Brasil	na	segunda	era	da	emancipação,	1861-1888.	Relatório	de	qualificação.	São	Paulo:	FFLCH-
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oferta	suficiente	(Ver	Quadro	4,	p.	61).	Ou	seja,	Dom	Pedro	II	bem	sabia	que	não	era	o	liberto	de	

guerra,	em	baixo	número	e	militarmente	inexperiente,	que	daria	a	vitória	ao	Império.	

	 No	entanto,	a	decisão,	que	certamente	não	deveria	passar	pelo	crivo	da	Assembleia	Geral	

do	 Império,	 não	 deveria	 soar	 como	 ato	 discricionário	 do	 Imperador.	 Convocado	

extraordinariamente,	o	Conselho	de	Estado	teria	de	dar	sua	voz	e	seu	voto.	E	foi	o	que	aconteceu.	

Em	novembro	de	1866,	Dom	Pedro	II	abriu	a	sessão,	afirmando	que:		

	
O	 gradualismo	 do	 processo	 ou	 se	 é	 imediata	 a	 abolição,	 compulsória	 ou	
indenizada,	bem	como	as	possíveis	fases,	com	a	liberdade	dos	nascituros	ou	dos	
velhos,	 aumento	 de	 recursos	 para	 acelerar	 o	 emancipacionismo	 –	 todas	 as	
possibilidades	 são	 debatidas.	 Outro	 assunto	 é	 alforriar	 escravos	 para	 a	
participação	nas	fileiras	do	Exército101.	

	

A	 dissociação	 era	 um	 artifício.	 Os	 impactos	 sociais	 que	 da	 decisão	 de	 alforriar	 escravos	

resultassem	 não	 seriam	 magros	 em	 consequências.	 Isso	 os	 conselheiros	 compreenderam	

rapidamente.	Não	por	coincidência,	eles	arguiram	tanto	a	respeito	do	recrutamento	quanto	da	

questão	servil.	Para	o	Imperador,	no	entanto,	era	aquela	ocasião	ideal	para	acelerar	a	ordem	dos	

acontecimentos.	 A	 oportunidade	 chegava	 então	 antes	 do	 término	 da	 guerra:	 chegava	 num	

momento	de	 grave	dificuldade	 externa,	 o	 que,	 supunha-se,	 poderia	 ser	 fator	de	união	 interna.	

Haveria	riscos,	pois	alforriar	escravos	para	o	serviço	do	Exército	e	da	Marinha	seria	dar	armas,	

não	 somente	 no	 sentido	 literal,	 a	 uma	 parcela	 da	 população	 que	 pouco	 se	 orgulharia	 de	 ter	

lutado	em	defesa	de	um	Estado	escravocrata.	E,	por	extensão,	seria	dá-las	também	a	militares	e	a	

civis	 comprometidos	 com	 a	 emancipação.	 No	 entanto,	 seria	 também	 forma	 de	 encaminhar	 a	

questão	servil.	

	 Eram	seis	horas	da	tarde	quando	os	conselheiros	chegaram	à	Quinta	da	Boa	Vista,	naquele	

5	de	novembro	de	1866,	para	reunir	o	Conselho	de	Estado.	O	Imperador	e	o	gabinete	inteiro	de	

Zacarias	de	Goés	e	Vasconcellos,	novamente	presidente	do	Conselho	de	Ministros,	aguardavam	

por	 eles	 nos	 na	 Sala	 dos	 Embaixadores.	 Zacarias	 andava	 mais	 apreensivo	 do	 que	 o	 Pedro	 II.	

Atravessando	 o	 pesado	 pórtico,	 chegaram	 primeiro	 os	 conselheiros	 liberais:	 Jequitinhonha,	

Torres	Homem,	Sousa	Franco	e	Nabuco	de	Araújo.	Pimenta	Bueno	sustentou	a	espera,	até	que	

entraram	os	conservadores,	um	por	um:	Itaboraí,	Abaeté,	Sapucaí	e	Paranhos.	Olinda,	por	último,	

preferiu	não	comparecer,	mas	entregou	seu	voto	a	Sapucaí.	Começava	então	a	sessão	na	Sala	do	

Trono.	

	 Os	 conselheiros	 deveriam	 responder	 a	 três	 perguntas	 formuladas	 pelo	 Imperador,	 que,	

muito	provavelmente,	 conhecia	as	 respostas	de	antemão.	Eram	elas:	1)	Continuando	a	guerra,	

será	 conveniente	 lançar	mão	da	alforria	de	escravos	para	aumentar	o	número	de	 soldados	do	

																																																								
101	RODRIGUES,	 José	 Honório	 (org.	 e	 intr.).	 Atas	 do	 Conselho	 de	 Estado,	 Terceiro	 Conselho	 de	 Estado,	 1865-1867.	
Brasília:	 Senado	 Federal.	 1973-1977.	 V.6,	 sessão	 de	 5	 de	 novembro	 de	 1866.	 Disponível	 em:	
<http://www.senadofederal.gov.br>.	Acesso	em:	26	nov.	2013.	
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Exército?;	 2)	 Que	 escravos	 serão	 preferíveis	 para	 o	 fim	 que	 trata	 o	 primeiro	 quesito:	 os	 da	

Nação,	os	das	ordens	religiosas	ou	os	dos	particulares?;	3)	Como	realizar	essa	medida?102	

	 Abaeté,	 Pimenta	 Bueno,	 Sapucaí	 e	 Sousa	 Franco	 adotaram	 posições	 semelhantes:	 eram	

favoráveis	 a	 alforriar	 escravos	 para	 o	 serviço	 da	 guerra,	 fossem	 da	 nação	 ou	 não,	 mediante	

indenização;	portanto,	sem	violação	ao	direito	de	propriedade.	 Jequitinhonha,	um	abolicionista	

de	 mão	 cheia,	 foi	 contrário	 à	 medida,	 por	 considerá-la	 impolítica,	 indecorosa	 e	 ineficaz.	 Os	

outros	 conselheiros	 não	 esconderam	 que	 haviam	 compreendido	 a	 dissociação	 artificiosa	 do	

Imperador.	 Itaboraí	mostrou-se	 contra	 a	medida,	 sustentando	 que	 os	 escravos	 públicos	 eram	

1.427,	 o	 que,	 descontadas	 mulheres	 e	 crianças,	 redundaria	 em	 poucos	 praças.	 O	 recurso	 aos	

cativos	 particulares	 somente	 poderia	 dar-se	 em	 última	 instância,	 e	 com	 indenização.	

Recomendou,	ainda,	o	apelo	a	soldados	estrangeiros	e	bradou	forte	pela	submissão	do	projeto	ao	

Legislativo,	 o	 que	 certamente	 desaceleraria	 o	 processo.	 Por	 último,	 terminou	 seu	 discurso	

enfatizando	 os	 efeitos	 deletérios	 da	medida:	 empregar	 escravos	 na	 guerra	 seria	 revelar	 quão	

frágil	 andava	 o	 país,	 seria	 excitar	 os	 ânimos	 externos	 e	 internos;	 por	 fim,	 seria	 dar	 voz	 ao	

escravo.	 “Tudo	 aconselha	 ao	 governo,	 pois,	dizia	 Itaboraí,	 que	 não	 dê	 passo	 nenhum	 que	 possa	

precipitar	a	solução	a	que	alude”,	isto	 é,	 a	 emancipação	 –	 poderia	 ter	 concluído.	 Por	 sua	 vez,	 o	

voto	de	Olinda	dobrou	o	de	Itaboraí:	“a	escravidão	é	uma	chaga	em	que	não	se	deve	tocar”.	

	 Paranhos	adotou	um	tom	austero	e	preservado.	Disse	que	o	Império	não	deveria	misturar	

os	 Voluntários	 da	 Pátria	 e	 os	 guardas	 nacionais	 com	 cativos.	 Era	 contra	 a	medida,	 todavia,	 a	

dever	adotá-la,	que	 fossem	enviados	de	preferência	os	escravos	da	Nação.	O	governo	pouparia	

duplamente	com	isso,	pois	não	teria	de	comprar	cativos,	nem	de	compensar	o	liberto	de	guerra	

com	os	promessas	de	campanha	ofertados	aos	Voluntários.	Seu	discurso,	contudo,	não	era	o	de	

um	 novato	 nos	 negócios	 do	 Império.	 Paranhos	 havia	 entendido	 o	 recado	 do	 Imperador	 e	

contentou-se	em	dizer	que	a	medida	agitaria	os	ânimos	dos	próprios	cativos,	colocando	em	risco	

a	paz	no	campo	e	na	cidade.		

Nabuco	de	Araújo,	a	seu	turno,	posicionou-se	a	favor	da	medida,	recomendando	a	alforria	

dos	escravos	da	Nação	e,	caso	não	fosse	suficiente,	a	de	particulares	mediante	indenização.	Como	

Paranhos,	havia	entendido	a	mensagem	da	Coroa;	mas,	ao	contrário	dele,	Nabuco	vislumbrava	

na	medida	um	meio	de	acelerar	a	marcha	emancipacionista:	

	 	

Este	meio	seria	odioso,	 se	os	escravos	 fossem	tais	depois	de	soldados,	 se	eles	
continuassem	 escravos	 [...].	 Mas	 não	 é	 assim,	 os	 escravos	 comprados	 ficam	
libertos,	e,	por	consequência,	 cidadãos	antes	de	serem	soldados:	 são	cidadãos	
soldados.	 É	 a	 Constituição	 do	 Império	 que	 faz	 o	 liberto	 cidadão,	 e	 se	 não	 há	
desonra	 em	 que	 ele	 concorra	 com	 seu	 voto	 para	 constituir	 poder	 político,	
porque	haverá	em	ser	ele	soldado,	em	defender	a	pátria	que	o	libertou,	e	à	qual	
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ele	 pertence?	 Assim,	 ao	 mesmo	 tempo	 e	 pelo	 mesmo	 ato,	 se	 faz	 um	 grande	
serviço	à	emancipação,	que	é	causa	da	civilização,	e	outro	serviço	à	guerra,	que	
é	a	causa	nacional103.	

	

Torres	Homem	foi	o	último	a	falar,	e	suas	palavras,	por	mais	polêmicas	que	fossem,	pouco	

surpreenderam.	Apegado	às	aparências,	Francisco	de	Sales	Torres	Homem	era	reiteradamente	a	

voz	do	contra	e	das	contradições.	Filho	de	um	padre	com	uma	mulata	descendente	de	escravos,	

era	contra	o	cativeiro,	mas	encapotava	seu	cabelo	com	uma	peruca	e	não	saia	de	casa	sem	untar	

o	rosto	com	pó	de	arroz.	Naquele	final	de	tarde,	Torres	Homem	disse-se	contra	a	manumissão	de	

escravos	para	a	guerra,	porque			

	

esta	medida	liga-se	por	sua	natureza	e	por	suas	consequências	imediatas	com	a	
questão	 da	 emancipação	 da	 escravatura	 existente,	 bem	 que	 muito	 diversos	
sejam	o	pensamento	e	o	fim	com	que	foi	 lembrada.	Que	o	Estado	liberte	parte	
dos	 escravos	 em	nome	da	 humanidade	 e	 da	 civilização,	 ou	 que	 faça	 no	 único	
interesse	de	obter	soldados,	isto	é	indiferente;	os	efeitos	morais	são	os	mesmos	
sobre	a	massa	geral	da	escravatura	não	compreendida	na	alforria.	Em	ambos	os	
casos,	 origina	 esperanças,	 desperta	 aspirações	 e	 provoca	 sentimentos	
incompatíveis	 com	 a	 segurança	 dos	 proprietários	 e	 com	 a	 ordem	 pública,	 no	
regime	monstruoso	da	escravidão.	
	

Ou	seja,	Torres	Homem	não	era	contra	a	medida	à	moda	de	Itaboraí	ou	de	Olinda,	mas	porque	

enxergava	 nela	 severos	 riscos	 para	 o	 Império:	 riscos	 quanto	 à	 excitação	 dos	 escravos,	 riscos	

quanto	à	posição	dos	proprietários,	riscos	quanto	à	politização	dos	Forças	Armadas.	Nos	Estados	

Unidos,	continuava	ele,	a	liberdade	fora	dada	a	todos	os	escravos	do	Sul	sem	afetar	a	estrutura	

socioeconômica	 do	 Norte;	 no	 Brasil,	 a	 medida	 criaria	 constrangimentos	 entre	 os	 produtores	

rurais,	e	a	economia	imperial	sofreria	como	um	todo.	Para	ele,	libertar	para	a	guerra	soava	mais	

à	abolição	do	que	à	emancipação.		

	 De	 certa	 forma,	 Dom	 Pedro	 II	 não	 se	 havia	 enganado:	 os	 conservadores	 não	 formaram	

bloco	único	contra	os	liberais,	nem	o	contrário.	Também	havia	acertado	ao	pensar	que	nenhum	

conselheiro	advogaria	o	recrutamento	em	massa	de	cativos.	Melhor,	dos	dez	conselheiros,	cinco	

eram	favoráveis,	e	Paranhos	havia	desempatado,	embora	tivesse	ele	uma	posição	intermediária.	

Sem	maiores	delongas,	 sobretudo	evitando	o	processo	 legislativo,	na	manhã	 seguinte	Pedro	 II	

decretou	a	alforria	dos	escravos	da	nação,	da	Casa	 Imperial	e	dos	conventos	para	o	serviço	da	

guerra.	Estendeu,	ainda,	a	alforria	aos	filhos	e	às	esposas	dos	agora	libertos	de	guerra.	A	questão	

servil	ganhava	um	imenso	empurrão.	

	 Imediatamente	depois,	agitou-se	a	Corte,	e	o	ano	letivo	pareceu	adiantar-se.	Na	França,	o	

Avenir	National	soltou	uma	nota,	em	22	de	dezembro	de	1866,	confirmando	que	

																																																								
103	RODRIGUES,	 José	 Honório	 (org.	 e	 intr.).	 Atas	 do	 Conselho	 de	 Estado.	 Brasília:	 Senado	 Federal,	 1973-1977.	 V.6,	
sessão	de	5	de	novembro	de	1866.	Disponível	em:	<http://www.senadofederal.	gov.br>.	Acesso	em:	26	nov.	2013.	
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Na	 guerra	 do	 Brasil	 contra	 o	 Paraguai,	 acaba	 de	 ocorrer	 um	 evento	 que	 será	
fecundo	 em	 resultados.	 Um	 decreto	 do	 governo	 brasileiro,	 que	 data	 de	 6	 de	
novembro	 de	 1866,	 concede	 liberdade	 aos	 escravos	 do	 Estado	 que	 tomarem	
parte	 no	 serviço	 do	 Exército:	 suas	 mulheres	 e	 suas	 crianças	 serão	 também	
alforriadas	 [...].	 A	 abolição	 será	 rápida,	 porquanto	 o	 preconceito	 da	 cor,	 tão	
arraigado	 nos	 Estados	 Unidos,	 é	 inteiramente	 desconhecido	 no	 Brasil;	 no	 dia	
em	que	o	negro	for	livre,	será	absolutamente	igual	ao	branco,	não	unicamente	
aos	olhos	da	lei,	mas	ainda	em	fatos,	poderá	aspirar	às	mais	funções	e	alcança-
las	104	

	

Concluía-se	 o	 artigo	 dizendo	 que,	 nos	 Estados	 Unidos,	 em	 situação	 semelhante,	 a	 escravidão	

havia	caído	por	terra.	Pouco	depois,	João	Batista	Calógeras,	avô	do	historiador	João	Pandiá,	dava	

sua	visão	sobre	o	decreto	de	novembro	de	1866:	

	

Desde	algum	tempo,	dão-se	 títulos	e	condecorações	em	troca	de	escravos	que	
se	 libertam	 para	 arrolá-los	 no	 Exército.	 Viu-se	 nessas	 medidas	 intenção	 do	
Imperador	de	aproveitar	o	ensejo	da	guerra	para	começar	a	abolir	a	escravidão.	
O	que	confirma	essa	opinião	é	que,	desde	alguns	dias,	se	fala	num	decreto	que	
ordena	 a	 expropriação	 de	 dez	 mil	 escravos.	 A	 palavra	 abolicionista	 foi	
pronunciada,	junto	com	a	de	abdicação.105	

	

Havia	exagero,	não	resta	dúvida,	tanto	nas	ponderações	do	jornal	francês	quanto	nas	palavras	do	

antigo	chefe	de	seção	da	Secretaria	dos	Negócios	do	Império.	Mas	era	inegável	a	inquietação	que	

o	 decreto	 do	 Imperador	 gerou.	 Menos	 exageradas	 foram	 as	 colocações	 das	 associações	

comerciais	 do	 Império,	 que	 contavam,	 entre	 seus	membros,	 com	 fazendeiros	 proprietários	 de	

escravos.	 A	 Associação	 Comercial	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 criou,	 em	 janeiro	 de	 1867,	 a	 Sociedade	

Internacional	 de	 Imigração,	 para	 reverter	 o	 processo	 de	 perda	 de	 mão	 de	 obra	 com	 o	

recrutamento	militar.	Era	contra	a	manumissão	de	cativos	para	a	guerra106.	No	ano	seguinte,	em	

1868,	 a	 Associação	 Comercial	 de	 Pernambuco,	 sob	 influência	 de	 sua	 presidência	 britânica,	

organizou	 um	 comitê	 para	 levantar	 fundos	 no	 intuito	 de	 alforriar	 escravos	 que	 servissem	 no	

Exército.	O	projeto	foi	rapidamente	cancelado,	devido	à	pressão	dos	fazendeiros	pernambucanos	

que	 eram	 membros	 da	 associação.	 Paralelamente,	 as	 Associações	 Comerciais	 da	 Bahia	 e	 do	

Maranhão	 queixaram-se	 aos	 presidentes	 das	 províncias	 respectivas	 sobre	 o	 recrutamento	 de	

trabalhadores	 rurais,	 aí	 incluídos	 os	 cativos107.	 O	 decreto	 de	 novembro	 de	 1866	 havia	

incomodado,	porque	tocava	diretamente	à	questão	servil.		

																																																								
104	AHMI	–	Maço	139,	doc.	6833.	O	original,	em	 francês,	 lê	da	seguinte	maneira:	 “Dans	 la	guerre	du	Brésil	 contre	 le	
Paraguay,	 il	vient	de	se	passer	un	événement	qui	sera	fécond	en	résultats.	Un	décret	du	gouvernement	brésilien,	en	
date	 du	 6	 novembre	 1866,	 accorde	 la	 liberté	 aux	 esclaves	 de	 l’État	 qui	 prendront	 du	 service	 dans	 l’armée	:	 leurs	
femmes	et	leurs	enfants	sont	aussi	affranchis.	Elle	le	sera	[l’abolition]	d’autant	plus	rapidement	que	le	préjugé	de	la	
couleur,	 si	 enraciné	 aux	 Etats-Unis,	 est	 entièrement	 inconnu	 au	 Brésil	;	 du	 jour	 où	 le	 noir	 devient	 libre,	 il	 est	
absolument	l’égal	du	blanc,	non	pas	seulement	aux	yeux	de	la	loi,	mais	encore	en	fait,	il	peut	aspirer	et	parvenir	aux	
plus	hauts	fonctions”.	
105	Idem.	João	Batistas	Calógeras	para	Miguel	Calógeras,	Rio	de	Janeiro	21/03/1867.	
106	RIDINGS,	Eugene.	Business	Interest	Groups	in	Nineteenth-Century	Brazil.	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	
1994,	p.	171.	
107	Idem,	p.	159.	
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De	alguma	forma,	era	o	que	ilustrava	Ângelo	Agostini	em	A	Vida	Fluminense,	sempre	atento	

ao	andar	da	emancipação	(Ver	Figura	16,	p.	198).	De	um	lado,	o	fazendeiro,	que,	embora	pudesse	

ser	 contrário	 à	manumissão,	 lucraria	 com	 a	 venda	 do	 liberto	 de	 guerra;	 de	 outro,	 o	 gabinete,	

representado	na	figura	de	Zacarias	de	Góes	e	Vasconcellos,	que	se	valia	do	cativo	para	derrotar	o	

Paraguai.	Rompendo	essa	ligação,	o	movimento	emancipacionista,	caracterizado	por	Silveira	da	

Mota,	que	era	amigo	próximo	do	Agostini.	

	
Figura	18:	Ângelo	Agostini	sobre	a	questão	servil	(II)	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Fonte:	BN	–	A	Vida	Fluminense,	04/01/1868.		
	

Fosse	qual	fosse	a	oposição	à	questão	servil,	Pedro	II	não	cederia.	Num	pequeno	caderno	

de	couro	preto	em	que,	diferentemente	de	seus	diários,	 escrevia	 suas	ponderações	políticas,	o	

Imperador	registrou	a	seguinte	nota,	em	junho	de	1868:		
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	Sobre	a	guerra.	Cumpre	mandar	o	maior	número	de	 soldados	possível	para	a	
guerra.	A	aquisição	de	 libertos	é	um	dos	meios	mais	eficazes	de	alcançar	esse	
fim.	Não	admito	que	se	trate	com	López.	A	destruição	das	fortificações	[ilegível]	
é	 o	 aniquilamento	 da	 influência	 de	 López	 [...].	 Não	 desisto	 do	 projeto	 do	
elemento	 servil,	 para	 ser	 apresentado	 [ao	 Legislativo]	 em	 tempo	 oportuno.	
Segundo	 a	 opinião	 manifestada	 pelo	 Visconde	 de	 Itaboraí	 no	 Conselho	 de	
Estado,	já	não	se	pode	recuar108.	

	

A	referência	era	à	sessão	do	Conselho	de	Estado	de	2	de	abril	de	1867.	Apenas	5	meses	após	o	

decreto	que	alforriou	os	escravos	para	o	serviço	da	guerra,	o	 Imperador	retomou	o	projeto	de	

Pimenta	Bueno	e	submeteu-o	ao	parecer	dos	conselheiros.	Se	antes	pudesse	haver	dúvida	sobre	

as	 verdadeiras	 intenções	 de	 Pedro	 II,	 depois	 de	 abril	 de	 1867	 não	 as	 havia	mais.	 Embora	 de	

forma	renhida,	os	conselheiros	haviam	recomendado	o	que	veio	a	ser	o	decreto	de	novembro	de	

1866.	O	momento	 era	 propício,	 portanto,	 para	 discutir	 a	manumissão	 no	Conselho	 de	Estado.	

Novamente,	o	Imperador	não	se	equivocou.	O	Visconde	de	Itaboraí,	talvez	a	principal	voz	política	

da	 cafeicultura	 fluminense,	 consentiu	 com	 a	 liberdade	 do	 ventre	 cativo	 em	 abril	 de	 1867,	

segundo	suas	próprias	palavras,	porque	a	 imprensa,	o	 liberto	de	guerra	e	a	 Junta	Francesa	de	

Emancipação	 davam	 à	 questão	 servil	 uma	 transcendência	 inédita109.	 Era	 essa	 uma	 vitória	

singular	para	a	Coroa.		

	 Com	 algumas	 exceções,	 os	 demais	 conselheiros	 também	 foram	 favoráveis,	 se	 não	 ao	

projeto	 de	 Pimenta	 Bueno,	 pelo	 menos	 à	 ideia	 da	 emancipação.	 Olinda	 permaneceu	 em	 sua	

política	da	cadeira	vazia	–	assim	como,	desta	vez,	o	fez	Sapucaí	–	e	entregou	o	voto	por	escrito.	

Não	 havia	 ali	 nada	 novo:	 o	 velho	 estadista	 não	 via	 necessidade	 qualquer	 de	 encaminhar	 a	

questão	servil.	Era	o	caso	também	de	Muritiba,	que	recomendou	a	data	de	1930	para	o	término	

da	 escravatura.	 A	 novidade	 veio	 das	 posições	 de	 Itaboraí	 e	 de	 Eusébio	 de	 Queirós.	

Conservadores	históricos,	ambos	se	mostraram	favoráveis	ao	ventre	livre,	desde	que	a	aplicação	

da	 medida	 fosse	 lenta,	 gradual	 e	 segura.	 E,	 ainda,	 que	 houvesse	 devida	 indenização	 aos	

proprietários	de	escravos.	Foi	também	a	posição	de	Abaeté,	que	recomendou	esperar	a	aplicação	

do	ventre	livre	em	Cuba,	para	melhor	medir	os	riscos,	e	a	de	Torres	Homem.	

	 Jequitinhonha,	Nabuco	de	Araújo	e	Sousa	Franco	também	foram	favoráveis,	como	era	de	se	

esperar.	 Sem	 perder	 de	 vista	 o	 cenário	 internacional	 –	 isto	 é,	 a	 vitória	 da	 União	 nos	 Estados	

Unidos	e	o	processo	de	emancipação	em	Cuba	–,	os	conselheiros	liberais,	especialmente	Nabuco	

de	Araújo,	foram	enfáticos	ao	afirmar	que	“impedir	a	torrente	é	impossível,	dirigi-la	para	que	não	
																																																								
108	AHMI	–	Maço	142,	doc.	6995.	Rio	de	Janeiro,	14	de	junho	de	1868.	
109	RODRIGUES,	 José	 Honório	 (org.	 e	 intr.).	 Atas	 do	 Conselho	 de	 Estado.	 Brasília:	 Senado	 Federal,	 1973-1977.	 V.6,	
sessão	de	2	de	abril	de	1867.	Disponível	em:	<http://www.senadofederal.	gov.br>.	Acesso	em:	26	nov.	2013.	Para	uma		
discussão	minuciosa	 sobre	 essa	 sessão,	 ver:	 SALLES,	Ricardo.	A	Guerra	do	Paraguai,	 a	 “questão	 servil”	 e	 a	 questão	
nacional	no	Brasil	 (1866-1871).	 In:	PAMPLONA,	Marco	e	STUVEN,	Ana	Maria	(orgs.).	Estado	e	Nação	no	Brasil	e	no	
Chile	ao	longo	do	século	XIX.	Rio	de	Janeiro:	Garamond,	2010/;	e	SALLES,	Ricardo.	As	águas	do	Niágara.	1871:	crise	da	
escravidão	e	o	ocaso	saquarema.	In:	GRINBERG,	Keila	e	SALLES,	Ricardo	(orgs.).	O	Brasil	Imperial,	vol.	III:	1870-1889.	
Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2009.	
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se	torne	fatal	é	de	alta	política”.	De	alguma	forma,	as	palavras	de	Nabuco	recordavam	aquelas	de	

Miguel	 Maria	 Lisboa:	 visto	 que	 o	 emancipacionismo	 não	 era	 uma	 possibilidade,	 mas	 uma	

realidade,	cabia	ao	governo	adotar	medidas	de	contemporização	com	o	espírito	do	tempo.	Dar	

direção	ao	movimento,	por	conseguinte,	era	a	política	mais	oportuna,	para	não	perder	o	controle	

dos	acontecimentos.		

	 Paranhos,	a	seu	turno,	foi	tão	diplomático	quanto	se	esperava.	Preferiu	pôr	panos	quentes	

nas	 feridas	 que	 se	 abriram	 durante	 a	 discussão.	 Não	 se	 mostrou	 contrário	 à	 reforma,	 mas	

afirmou	haver	precipitação	do	governo.	Segundo	ele,	não	havia	pressão	interna	ou	externa	densa	

o	suficiente	para	encaminhar	imediatamente	a	questão.	O	caso	do	Império,	assim,	não	era	o	da	

França	e	o	da	Inglaterra,	décadas	antes,	ou	o	dos	Estados	Unidos,	durante	a	Guerra	de	Secessão.	

Concluía	dizendo	que	o	governo	brasileiro	teria	de	posicionar-se,	porque	a	manutenção	do	status	

quo	 servil,	 a	 longo	 prazo,	 era	 insustentável.	Mas	 não	 agora.	Numa	 singular	 virada	 da	 história,	

dois	anos	depois,	Paranhos	seria	tão	diplomático	quanto	em	1867,	mas	pendendo	para	o	lado	da	

emancipação,	e	não	para	o	da	conservação.	

	 Foram	sete	votos	 favoráveis,	 em	 tese,	 ao	projeto	de	Pimenta	Bueno,	que	 se	manteve	em	

silêncio	durante	a	sessão,	não	sem	também	votar	a	favor,	naturalmente.	Apenas	duas	vozes,	por	

conseguinte,	 foram	 contrárias.	 A	 posição	 de	 Paranhos,	 novamente	 intermediária,	 não	

desempataria	nada	desta	vez.	Pouco	depois,	o	 Imperador	 formou	uma	comissão	composta	por	

Nabuco	de	Araújo,	Torres	Homem	e	Sousa	Franco	–	não	por	coincidência,	conselheiros	liberais	-,	

para	reelaborarem	o	projeto	de	Pimenta	de	Bueno,	que	seria	o	supervisor	das	tarefas.	O	objetivo	

agora	era	preparar-se	para	o	processo	 legislativo	assim	que	as	 tropas,	no	Paraguai,	 tomassem	

Assunção.	Um	mês	depois,	em	maio	de	1867,	Pedro	II	finalmente	pedia	aos	deputados	maiores	

cuidados	 com	 a	 questão	 servil,	 durante	 a	 Fala	do	Trono,	na	 abertura	 da	 Assembleia	 Geral	 do	

Império.		

	 Sem	 surpresas,	 a	 oposição	 veio	 a	 galope.	 Um	 grupo	 de	 fazendeiros,	 que	 permaneceu	

anônimo,	publicou	no	Correio	Mercantil	uma	nota	em	que	se	faziam	duras	críticas	ao	Imperador.	

Diziam	que	os	valores	da	propriedade	eram	corroídos	pela	vontade	da	Coroa	e	de	um	punhado	

de	políticos	inconsequentes.	O	tom	era	de	ameaça,	conforme	se	lia	nas	últimas	linhas	do	artigo:	

“a	 Coroa	 não	 conhece	 o	 perigo	 que	 corre,	 pondo-se	 à	 frente	 da	 ideia,	 como	 apóstolo110”.	 Pior,	

afirmavam	que	os	 escravos	 teriam	pensamentos	 aventurosos.	O	próprio	 Sir	Edward	Thornton	

havia	alertado	o	Foreign	Office,	em	1866,	sobre	os	riscos	de	distúrbios	causados	por	cativos.	Em	

1867,	 era	 a	 vez	 do	 cônsul	 britânico	 no	 Pará	 informar	 que	 “o	sentimento	prevalecente	de	que	a	

																																																								
110	BN	–	Correio	Mercantil,	25	e	29	de	maio	de	1867.	
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emancipação	 dos	 escravos	 [...]	 não	 está	 muito	 distante	 tem	 tido	 o	 efeito	 de	 impedir	 que	 os	

compradores	coloquem	qualquer	capital	importante	num	investimento	tão	inseguro”111.	

	 A	agência	escrava,	ou	a	capacidade	de	ação	dos	cativos	no	contexto	dado,	não	escapou	aos	

homens	 daquele	 tempo.	 Símbolos	 literários,	 como	 Joaquim	 Manuel	 de	 Macedo,	 publicavam	

textos	 em	 que	 o	 cativo	 aparecia	 como	 personagem	 principal,	 como	 agente	 histórico.	Vítimas-

Algozes	era	 uma	 referência	 nesse	 sentido,	 e	 os	 originais	 haviam	 viajado	 tão	 longe	 quanto	 o	

Paraguai,	para	alcançar	as	mãos	de	ninguém	menos	do	que	o	Conde	d’Eu112.	No	esforço	de	dar	

voz	e	vez	ao	cativo,	 Joaquim	Manuel	de	Macedo	não	estava	só:	 faziam-lhe	coro	Juvenal	Galeno,	

Trajano	Galvão	de	Carvalho,	Francisco	Leite	Bittencourt	Sampaio	e	Joaquim	Serra,	por	exemplo.	

Os	próprios	conselheiros	de	Estado	se	referiam	ao	problema.	Nas	sessões	de	5	de	novembro	de	

1866	e	de	2	de	abril	de	1867,	a	agência	escrava	 foi	 tema	constante	nas	palavras	daqueles	que	

eram	contra	ou	a	favor	da	emancipação.	No	fundo,	tratou-se	também	de	saber	até	que	ponto	ora	

libertar	escravos	para	combater	no	Paraguai,	ora	alforriar	o	ventre	cativo	seria,	por	contágio	e	

incitações	à	insurgência,	fatores	de	distúrbio	à	ordem	pública.		 	

	 Os	 que	 se	 colocaram	 a	 favor	 da	 emancipação	 alegavam	 que	 nas	 medidas	 contrárias	 à	

escravidão	 estariam	 os	 remédios	 a	 uma	 situação	 que	 se	 tornava	 insustentável.	 Para	 esses,	 a	

aglomeração	 de	 escravos,	 principalmente	 em	 centros	 urbanos,	 já	 havia	 demonstrado	 ser	 um	

risco	 à	ordem	pública	 –	 emancipações	para	 fins	bélicos	ou	manumissões	de	nascituros	 viriam	

acalmar	os	ânimos.	Assim	dispunha	Nabuco	de	Araújo,	em	abril	de	1867:	

No	Brasil	o	perigo	é	mais	sério	e	mais	grave;	está	conosco;	o	perigo	está	dentro	
do	país,	pode	surpreender-nos,	afetar	a	ordem	pública	e	a	sociedade	civil.	Daí	a	
urgência	de	conjurá-lo	pela	previsão,	e	pela	providência;	daí	a	necessidade	de	
tomar	a	iniciativa	desta	grande	questão;	de	evitar	que	ela	se	torne	uma	questão	
política	e	presa	dos	demagogos.	

Pelo	 lado	 dos	 opositores	 às	 medidas	 emancipacionistas,	 ou	 pelos	 menos	 daqueles	 que	

advogavam	maior	parcimônia,	usava-se	o	mesmo	argumento,	retorcendo-o,	no	entanto.	Libertar	

escravos	para	o	 serviço	da	 guerra	ou	 alforriar	nascituros	 era	 avolumar	os	distúrbios	 à	 ordem	

pública,	 pois	 as	 medidas	 incitariam	 rebeldias.	 Nas	 palavras	 do	 Visconde	 de	 Itaboraí,	 em	

novembro	de	1866:	

Não	 deixará	 de	 lembrar	 ainda	 a	 excitação	 que	 entre	 os	 próprios	 escravos	
produziria	uma	tal	medida;	as	esperanças	que	ela	faria	nascer,	o	incentivo	para	
procurarem	libertar-se;	e	as	insurreições	e	cenas	de	sangue,	que	daí	poderiam	
provir,	às	que	convém	ainda	acrescentar	a	inquietação,	os	sustos,	e	meios	que	a	
medida	 causaria	 à	 classe	 dos	 senhores	 de	 escravos,	 e	 principalmente	 aos	

																																																								
111	Citado	 por	 Robert	 Conrad,	 em:	 CONRAD,	 Robert.	 Os	 últimos	 anos	 da	 escravatura	 no	 Brasil.	 Rio	 de	 Janeiro:	
Civilização	Brasileira,	1978,	p.	99.	
112	GOYENA	SOARES,	Rodrigo	(org.).	Conde	d’Eu:	Diário	do	comandante	em	chefe	das	tropas	brasileiras	em	operação	
na	República	do	Paraguai.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	2017.	
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agricultores,	 mais	 expostos	 do	 que	 os	 outros	 aos	 resultados	 desses	 tristes	
acontecimentos.	

Não	 faltou	 retórica	 nas	 ponderações	 dos	 conselheiros,	 fossem	 eles	 de	 um	 campo	 ou	 de	

outro,	 embora	a	 tensão	entre	escravos	e	 senhores	não	constituísse	um	esforço	de	 imaginação.	

Dois	dias	após	o	decreto	de	6	de	novembro	de	1866,	Paulo	Barbosa	da	Silva,	mordomo-mor	da	

Casa	 Imperial,	 comunicou	 a	 formação	 de	 quilombos	 de	 escravos	 que	 se	 evadiram	da	 Imperial	

Fazenda	de	Santa	Cruz:	seriam	em	torno	de	200	quilombolas,	que	se	teriam	negado	ao	serviço	

das	 armas,	 e,	 ainda	 mais	 grave,	 que	 estariam	 consumindo	 gado	 da	 fazenda	 imperial	 e	

incentivando	novas	 fugas,	“sendo	o	terror	da	circunvizinhança”.	O	mesmo	cenário	repetiu-se	 	na	

Imperial	Feitoria	de	Santarém,	ao	que	Paulo	Barbosa	da	Silva	respondeu	solicitando	o	imediato	

recrutamento	dos	rebeldes	e	o	consequente	despacho	para	a	estação	portuária	de	Belém	113.	De	

Minas	Gerais	também	chegavam	notícias	do	gênero.	Em	outubro	de	1864,	escravos	da	zona	dos	

sertões	 diamantinos	 fizeram	 circular	 notícias	 relacionadas	 com	 os	 progressos	 da	 guerra	 civil	

norte-americana	e	com	o	ato	de	emancipação	de	Lincoln114.	

Em	São	Paulo,	nada	muito	dissemelhante.	A	Delegacia	de	Polícia	de	Ubatuba	relatou,	em	

setembro	de	1867,	o	caso	de	um	recruta	negro,	baiano,	que	se	imiscuía	nos	ânimos	dos	escravos,	

dizendo	 que,	 por	 graça	 imperial,	 estariam	 forros;	 logo,	 não	 deveriam	 sujeitar-se	 mais	 ao	

cativeiro115.	 Pouco	 depois,	 em	 1871	 e	 em	 1872,	 chegaram	 notícias	 de	 revoltas	 escravas.	 Em	

Campinas,	 57	 fazendeiros	 e	 outros	 275	 comerciantes	 requereram	 à	 presidência	 da	 província	

uma	guarnição	militar	permanente	para	as	diferentes	localidades,	ao	que	se	respondeu	enviando	

um	 batalhado	 sediado	 em	 São	 Paulo116.	 Na	 mesma	 Campinas,	 o	 caso	 de	 Vespasiano	 foi	

particularmente	aterrador.	Liberto	de	guerra,	Vespasiano	tornou-se	condutor	de	cargas	bélicas	

após	 o	 retorno	 ao	 Império.	 Ao	 longo	 do	 ano	 de	 1871,	 como	 quem	 projeta	 uma	 rebelião,	

arregimentou	e	recolheu	escravos	numa	residência	no	subúrbio	de	Campinas,	onde,	igualmente,	

guardava	parte	 da	 carga	 roubada.	 Vespasiano	dizia	 aos	 escravos	 que	 o	 armamento	havia	 sido	

enviado	pelo	príncipe	Conde	d’Eu,	quem	dera	liberdade	aos	ingênuos	do	Império,	para	que	dela	

tratassem	com	seus	próprios	punhos.	A	 insurreição,	que	deveria	 ter	 lugar	em	janeiro	de	1872,	

foi	desbaratada	por	um	grupo	de	escravas	que	entregou	Vespasiano	à	polícia.	Havia	ali	causais	

passionais,	aparentemente117.		

																																																								
113	AN	–	OO	Casa	Real,	Mordomia-mor,	 cód.	 1,	 vol.	 44.	Paulo	Barbosa	da	 Silva	para	Ministro	da	 Justiça,	 conselheiro	
Martim	Francisco	Ribeiro	de	Andrade,	Rio	de	Janeiro,	8/11/1866.	
114	Isadora	 Moura	 Mota,	 “O	 ‘vulcão’	 negro	 da	 Chapada.	 Rebelião	 escrava	 nos	 sertões	 diamantinos	 (Minas	 Gerais,	
1864)”.	Dissertação	de	Mestrado,	Universidade	Estadual	de	Campinas,	2005.	
115	AN	–	B5	Marinha,	M685.	Ofício	da	Delegacia	de	Política	de	Ubatuba,	19/09/1867.	
116	DEAN,	Warren.	Rio	Claro:	um	sistema	brasileiro	de	grande	lavoura,	1820-1920.	Rio	de	Janeiro:	Paz	&	Terra,	1977,	
p.	125.		
117	BN	–	A	República,	10/01/1872.	O	caso	também	é	retratado	por	Carlos	Eugênio	Líbano	Soares,	em:	SOARES,	Carlos	
Eugênio	 Líbano.	 A	 negregada	 instituição:	 os	 capoeiras	 no	 Rio	 de	 Janeiro.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Divisão	 de	 Editoração	
Municipal	de	Cultura,	1994,	p.	230.	
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Episódios	como	esses	do	Rio	de	Janeiro,	do	Pará,	de	Minas	Gerais	e	de	São	Paulo	não	eram	

incomuns	naquela	época,	tampouco	nas	décadas	anteriores.	Casos	de	escravos	que	se	vingavam	

de	senhores	impingindo-lhes	à	morte	preenchiam	os	documentos	policias	do	Império	desde	os	

tempos	da	 independência.	Quando	os	conselheiros	mencionavam	a	agência	cativa,	nos	anos	de	

1866	 e	 de	 1867,	 não	 traziam	 à	 tona	 um	 risco	 inesperado:	 falavam	 de	 uma	 característica	 das	

relações	 de	 trabalho	 servil	 no	 Brasil.	 Essas	 características	 não	 haviam	 sido,	 em	 tempos	

anteriores,	 tolhimentos	 densos	 o	 suficiente	 à	 escravidão.	 Na	 década	 de	 1830,	 por	 exemplo,	 a	

Revolta	 de	 Carrancas	 (1833),	 em	Minas	 Gerais,	 a	 dos	Malês	 (1835),	 na	 Bahia,	 e	 a	 de	Manuel	

Congo	(1838),	no	Rio	de	Janeiro,	não	haviam	provocado	o	arrefecimento	do	tráfico	de	escravos;	

pelo	contrário,	o	negócio	intensificou-se,	em	que	pese	a	proibição	legal	desde	1831.		

Nesse	 sentido,	 as	 palavras	 dos	 conselheiros	 eram	 pura	 retórica.	 Mas	 não	 só	 nessa	

perspectiva.	Havia	também	retórica	na	medida	em	que	não	era	o	temor	à	agência	escrava	o	que	

distinguia	um	conselheiro	do	outro,	mas	projetos	de	Estado	conflitantes.	Quanto	a	isso,	as	vozes	

dos	 conselheiros	 eram	 também	 aquelas	 de	 deputados,	 de	 senadores	 ou	 de	 membros	 dos	

gabinetes	 –	 não	 por	 acaso,	 via	 de	 regra,	 havia	 acúmulo	 dessas	 funções.	 Para	 os	 conselheiros	

liberais	 da	 década	de	 1860,	 interessava	 a	 emancipação	não	 só	 por	motivos	 civilizatórios,	mas	

porque	 significaria	 a	 afirmação	 de	 um	 projeto	 de	 Estado	 que	 excluiria	 as	 hostes	 de	

conservadores	 ortodoxos.	 Para	 os	 conselheiros	 conservadores,	 sobretudo	 ortodoxos,	 a	

escravidão	também	era	condenada,	porém	exclusivamente	do	ponto	de	vista	moral.	Um	Império	

de	cativos	não	era	o	melhor	dos	mundos,	mas	a	força	da	circunstância	assim	o	requeria.	Danar	a	

escravidão,	no	fundo,	era	a	melhor	forma,	porque	velada,	de	mantê-la	viva118,	o	que	significava	

que	o	projeto	de	Estado	conservador,	pelo	menos	o	ortodoxo,	era	alicerçado	na	escravidão.	Se	

cediam	no	Conselho	de	Estado,	era	porque	contestar	a	emancipação	redundaria	numa	oposição	à	

Coroa.	Quando	se	discutiu	a	alforria	de	escravos	para	o	serviço	da	guerra	ou	o	ventre	 livre,	no	

Conselho	 de	 Estado,	 não	 se	 estabeleceu	 um	 nexo	 causal	 entre	 as	 ações	 de	 rebeldia	 cativa,	 na	

micro	 escala,	 e	 o	movimento	 emancipacionista,	 na	macro119,	 mas	 falava-se	 dos	 efeitos	 dessas	

medidas.	Nessa	perspectiva,	o	que	havia	de	retórica	era	menos	eloquente,	porque	dizia	respeito	

a	uma	realidade,	quiçá,	potencializada.			

Na	década	de	1860,	não	havia	movimento	de	massa	organizado	por	escravos.	A	rebeldia,	

que	certamente	existia,	dava-se	em	episódios	isolados	nos	porões	das	senzalas,	nas	cozinhas	das	

																																																								
118	Para	uma	análise	acerca	do	escravismo	de	circunstância,	ver:	ALONSO,	Ângela.	Flores,	votos	e	balas:	o	movimento	
abolicionistas	 brasileiro	 (1868-1888).	 São	 Paulo:	 Companhia	 das	 Letras,	 2015.	 Para	 uma	 discussão	 sobre	 a	
condenação	moral	 da	 escravidão,	 ver:	 SALLES,	 Ricardo.	 E	 o	 Vale	 era	 o	 escravo.	 Vassouras,	 século	 XIX.	 Senhores	 e	
escravos	no	coração	do	Império.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2008.		
119	Para	um	ponto	de	vista	contrário,	ver:	Sidney.	Visões	da	liberdade.	Uma	história	das	últimas	décadas	da	escravidão	
na	Corte.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	1990.	Para	uma	perspectiva	semelhante,	ver:	SALLES,	Ricardo.	E	o	Vale	era	
o	escravo.	Vassouras,	 século	XIX.	 Senhores	e	escravos	no	coração	do	 Império.	Rio	de	 Janeiro:	Civilização	Brasileira,	
2008;	 e	 CARVALHO,	 José	 Murilo.	 A	 construção	 da	 ordem:	 a	 elite	 política	 imperial.	 Teatro	 de	 sombras:	 a	 política	
imperial.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2011.		
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casas-grandes,	quando	se	 torrava	o	 café	ou	quando	se	moía	a	 cana.	Dava-se	num	beco	de	 rua,	

numa	moeda	ou	numa	faca	roubada,	numa	ordem	descumprida.	Havia	portanto	um	movimento	

molecular,	desorganizado:	a	agência	escrava	não	chegava	às	palavras	dos	conselheiros	de	Estado	

como	 episódio	 repentino,	 mas	 como	 processo	 que,	 por	 acumulação	 e	 por	 repetição,	 poderia	

transbordar	na	agenda	política	nacional,	 caso	endossado	por	estadistas	do	 Império120.	Quando	

Nabuco	de	Araújo	dizia	que	era	necessário	“evitar	que	[a	agência	se	escrava]	se	torn[asse]	uma	

questão	de	política	e	presa	dos	demagogos”,	 valia-se	 de	 um	 artifício	 retórico,	 não	 por	 fazer	 dos	

efeitos	 das	medidas	 emancipacionistas	 apenas	 um	 argumento	 a	 seu	 favor,	mas	 porque	 estava	

transformando	 a	 agência	 escrava,	 precisamente,	 numa	 questão	 de	 política	 nacional.	 Ele	

endossava,	ainda	que	sem	contato	com	liderança	cativa	alguma	–	que,	diga-se	de	passagem,	não	

existia	 –,	 as	 inquietações	 dos	 escravos:	 não	 a	 violência	 dos	 atos	 rebeldes,	mas	 seu	 significado	

real	e	potencial.	Nesse	sentido,	eram	dois	os	riscos	principais	para	Nabuco	de	Araújo:	a	inação	e	

seu	correlato,	quais	sejam,	a	manutenção	do	status	quo	 com	seus	riscos	quanto	aos	efeitos	das	

medidas	 emancipacionistas	 na	 agência	 escrava	 e	 a	 possibilidade	 de	 um	 demagogo	 excitar	

diretamente	o	cativeiro.	Não	por	acaso,	terminava	seu	discurso	dizendo	que	“impedir	a	torrente	

[era]	 impossível,	 dirigi-la	 para	que	não	 se	 torne	 fatal	 [era]	 de	 alta	 política”	 –	 que	 fosse,	 então,	

dirigida	pelos	liberais,	poderia	ter	arrematado.	

De	forma	semelhante,	os	conservadores,	em	boa	medida,	não	se	opuseram	radicalmente	às	

medidas	 emancipacionistas	 em	 curso,	 porque	 temiam	 perder	 o	 controle	 do	 processo.	 Se	 os	

liberais	 lançavam-se	 à	 frente	do	movimento,	 colocando	a	 agência	 escrava	na	 agenda	 imperial;	

era	 mais	 estratégico,	 na	 perspectiva	 dos	 conservadores,	 aceitar	 para	 deter	 a	 celeridade	 do	

processo	do	que	refutar	e	 lidar,	posteriormente,	com	uma	 lei	amplamente	desfavorável.	Assim	

fazendo,	traziam	à	baila	a	agência	escrava	e	seus	riscos,	como	desestímulo	aos	mais	apressados.	

A	década	de	1870,	de	alguma	 forma,	provou	estarem	enganados	aqueles	que	esperavam	

franca	rebeldia	após	a	edição	da	Lei	do	Ventre	Livre,	o	que	não	era	o	caso	dos	conselheiros.	Nas	

sessões	 do	 Conselho	 de	 Estado,	 não	 se	 falou	 em	 revoltas	 de	 vulto,	 em	 escala	 municipal,	

provincial	ou	nacional,	mas	no	cotidiano	das	relações	servis.	Sabia-se	que	a	comunicação	entre	

cativos	 estava	 restringida	 a	 alguns	 poucos	 quilômetros	 quadrados,	 fossem	 eles	 urbanos	 ou	

rurais,	 e	 que	 o	 analfabetismo	 dos	 escravos	 era	 imenso	 tolhimento	 à	 propagação	 de	 ideias	

rebeldes	 em	 maior	 escala.	 Nesse	 sentido,	 ponderar	 que	 o	 recurso	 ao	 argumento	 da	 agência	

escrava	era	meramente	retórico,	porque	não	se	conheceram	rebeliões	expressivas	após	a	edição	

da	Lei	do	Ventre	Livre	é,	no	fundo,	uma	análise	teleológica	que	busca	a	explicação	apenas	no	ato	

																																																								
120	Há	aqui	forte	inspiração	no	conceito	de	transformação	molecular	de	Antonio	Gramsci.	No	entanto,	o	sentido	dado	à	
ideia	 não	 coincide	 inteiramente	 com	 aquele	 do	 autor.	 Para	 o	 sentido	 original	 do	 conceito,	 ver:	 GRAMSCI,	 Antonio.	
Cahiers	de	prison.	Cahiers	15,	16,	17	et	18.	Paris:	Éditions	Gallimard,	1978.	
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revolucionário121.	De	alguma	maneira,	seria	como	dizer	que	a	Revolução	Francesa	foi	girondina	e	

liberal,	porque	o	período	mais	 radical,	 o	 jacobino,	 foi	 tão	 somente	uma	derrapagem	de	alguns	

poucos	meses.	Assim	como	em	1793	os	jacobinos	não	se	mostraram	escorregadios	no	poder,	os	

conselheiros	em	1867	 inquietavam-se	pelas	 consequências	das	medidas	emancipacionistas:	 as	

relações	 entre	 escravos	 e	 senhores	 talvez	mudassem,	 assim	como	os	 ânimos	no	 cativeiro	 e	os	

preços	dos	 escravos,	 que	poderiam	aumentar	 significativamente.	Nisso	os	 conselheiros	não	 se	

equivocaram122;	 tampouco	quanto	ao	endosso	à	emancipação	e,	eventualmente,	à	abolição	por	

lideranças	políticas	–	a	década	de	1880	os	provaria	certos.		

Uma	 coisa	 era	 controlar	 a	 agência	 escrava	 em	 1830,	 quando	 o	 escravo	 era	

preponderantemente	 africano	 e	 não	 havia	 sombra	 de	movimento	 emancipacionista	 no	 Brasil.	

Outra	coisa	era	fazê-lo	na	década	de	1860,	quando	o	cativo	se	havia	abrasileirado	e,	sobretudo,	

quando	 o	 Conselho	 de	 Estado,	 a	 Câmara,	 o	 Senado	 e	 o	 gabinete	 contavam	 com	 vozes	

emancipacionistas.	 A	 potencialização	 de	 uma	 realidade,	 a	 agência	 escrava,	 não	 era	 mera	

especulação.	Quanto	a	isso,	Ângelo	Agostini	deixava	também	seu	recado	(Ver	Figura	19,	p.	206).	

De	abril	de	1867	a	julho	de	1868,	os	ventos	foram	favoráveis	aos	liberais	e	progressistas.	

Zacarias	 de	 Goés	 e	 Vasconcellos	 havia	 obtido	 vitória	 nas	 eleições	 de	 1867,	 o	 que	 permitiria	

confrontar	 qualquer	 escala	 de	 protestos	 contra	 a	 reforma	 servil.	 Em	 agosto	 do	 mesmo	 ano,	

Nabuco	de	Araújo	apresentou	ao	Imperador	o	projeto	de	emancipação	que	advinha	da	comissão	

formada	 pouco	 meses	 antes,	 o	 qual	 com	 as	 rubricas	 de	 Torres	 Homem,	 Sousa	 Franco	 e	 de	

Pimenta	Bueno.	Faltava	pouco	para	submeter	os	trabalhos	ao	Legislativo.	

Pelo	projeto	de	Nabuco	de	Araújo,	definia-se	que	o	ingênuo	deveria	servir	gratuitamente	

ao	 senhor	 de	 sua	 mãe	 até	 que	 completasse	 21	 anos,	 quando	 teria	 sua	 liberdade	 assegurada.	

Caberia	ao	senhor	arcar	com	a	alimentação	e	a	educação	do	ingênuo.	Caso	a	mãe	fosse	alienada,	

o	ingênuo	de	até	sete	anos	não	se	desvincularia	dela,	nem	o	antigo	senhor	receberia	indenização.	

Ao	 novo	 senhor	 restaria	 o	 ônus	 da	 criação.	 Caso	 tivesse	 mais	 de	 sete	 anos,	 o	 ingênuo	

permaneceria	 com	 o	 antigo	 senhor.	 O	 projeto	 previa,	 ainda,	 a	 criação	 de	 um	 fundo	 de	

emancipação,	que	deveria	libertar	tantos	escravos	quantos	correspondessem	à	quota	disponível,	

anualmente,	 em	 cada	municipalidade	 do	 Império.	 O	 fundo,	 a	 seu	 turno,	 seria	 constituído	 por	

subscrições	 e	 doações,	 impostos	 de	 matrícula	 de	 escravos	 e	 loterias	 anuais.	 Previa-se	 a	

possibilidade	de	formar	pecúlio	e	de	firmar	contratos	de	prestação	de	serviços	futuros	–	ambos	

																																																								
121	Malgrado	 características	 próprias,	 José	 Murilo	 de	 Carvalho,	 Rafael	 Marquese	 e	 Ricardo	 Salles	 concordam	 ao	
afirmar	que	a	menção	à	agência	escrava,	no	Conselho	de	Estado,	era	um	exagero,	porque	não	existiam	rebeliões	de	
vulto	 naquele	momento.	 Ver:	 CARVALHO,	 José	Murilo.	 A	 construção	 da	 ordem:	 a	 elite	 política	 imperial.	 Teatro	 de	
sombras:	 a	 política	 imperial.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Civilização	 Brasileira,	 2011;	 e	 MARQUESE,	 Rafael	 e	 SALLES,	 Ricardo	
(orgs.)	 Escravidão	 e	 capitalismo	 histórico	 no	 século	 XIX:	 Cuba,	 Brasil	 e	 Estados	Unidos.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Civilização	
Brasileira,	2016.	
122	Ver	STEIN,	Stanley	J.	Vassouras:	um	município	brasileiro	do	café,	1850-1900.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Fronteira,	1990,	
p.	271;	e	CHALHOUB,	Sidney.	Visões	da	liberdade.	Uma	história	das	últimas	décadas	da	escravidão	na	Corte.	São	Paulo:	
Companhia	das	Letras,	1990.	
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instrumentos	 para	 adquirir	 a	 alforria.	 Pelo	 projeto,	 seriam	declarados	 libertos	 os	 escravos	 de	

heranças	vagas	e	os	da	nação:	todos	deveriam	servir	no	Exército	e	na	Marinha,	se	as	condições	o	

permitissem.		
	

Figura	19:	Ângelo	Agostini	sobre	a	questão	servil	(III)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:	BN	–	A	Vida	Fluminense,	11/07/1870.		Legenda:	“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	a	seu	país	para	
ver	sua	mãe	amarrada	a	um	tronco!	Horrível	realidade...”	
	

Todos	 os	 escravos	 deveriam	 ser	 matriculados;	 caso	 não	 o	 fossem,	 haveria	 presunção	 de	

liberdade.	Conceder-se-ia	ao	cativo	um	juizado	especial	em	todas	as	questões	cíveis	de	liberdade	

e	 a	 representação	por	Ministério	Público	para	 a	defesa	do	direito	 e	 a	 assistência	 em	negócios	

extrajudiciais.	Por	último,	o	Estado	ficaria	autorizado	a	armar	a	Guarda	Nacional	nos	municípios	

de	 grande	 aglomeração	 de	 escravos,	 a	 criar	 estabelecimentos	 industriais	 e	 agrícolas	 para	

disciplinar	cativos	vadios,	a	proibir	o	ajuntamento	de	escravos	nas	cidades	e	nas	vilas,	a	fixar	o	

número	 de	 cativos	 que	 cada	 fábrica	 deveria	 ter,	 a	 emprestar	 capital	 às	 companhias	 que	

incorporassem	 escravos	 vadios	 e	 a	 desapropriar	 anualmente	 escravos	 aptos	 ao	 serviço	 das	

armas	necessários	à	vista	das	leis	de	fixação	de	forças123.	

	 Mais	 do	 que	 as	 de	 Torres	 Homem	 ou	 de	 Sousa	 Franco,	 o	 projeto	 tinha	 as	 digitais	 de	

Nabuco	de	Araújo:	a	alforria,	mas	o	gradualismo;	os	direitos	do	cativo,	mas	o	controle	da	agência	

																																																								
123	AHMI	–	Maço	141,	doc.	6911.	



	 207	

escrava.	 Se	 o	 projeto	 tivesse	 virado	 lei	 em	 1867,	 haveria	 escravidão	 no	 Brasil	 até,	

provavelmente,	1930:	um	escravo	nascido	em	1866	poderia,	quiçá,	viver	60	anos	ou	mais.	Nesse	

ponto,	o	projeto	assemelhou-se	à	vindoura	Lei	do	Ventre	Livre,	pois	era	conservador	e	paliativo.	

Para	 Nabuco	 de	 Araújo,	 o	 ventre	 livre	 imediato,	 sem	 idades	 definidas	 para	 a	 efetiva	 alforria,	

poderia	 ser	 arriscado	 demais,	 o	 que	 geraria	 imensas	 resistências	 no	 campo	 do	 partido	

conservador.	 A	 Guerra	 de	 Secessão	 voltava	 a	 falar	 alto,	 nesse	 sentido.	 O	 projeto	 guardava,	

contudo,	 	 enormes	 dissemelhanças	 com	 a	 lei	 posteriormente	 aprovada:	 não	 mencionava	

qualquer	tipo	de	indenização	e	falava	em	desapropriação.	

	 Não	 estavam	 somente	 aí,	 nesses	 aspectos	 do	 projeto	 que	 levariam	 os	 conservadores	

ortodoxos	aos	berros,	as	razões	que	fizeram	Dom	Pedro	II	segurar	um	pouco	mais	as	rédeas	do	

movimento.	 Em	 julho	 de	 1867,	 as	 tropas	 imperiais	 haviam	 finalmente	 conseguido,	 sob	 o	

comando	de	Caxias,	 iniciar	o	movimento	de	cerco	a	Humaitá.	Desde	outubro	de	1866,	havia-se	

ordenado	 a	 suspensão	 das	 operações,	 com	 vistas	 a	 reequipar	 as	 Forças	 Armadas.	 Foi	 nesse	

momento	 que	 se	 injetou	 moeda	 na	 máquina	 de	 guerra.	 Os	 balões	 tripulados	 e	 as	 inovações	

técnico-militares	não	tardaram	em	aparecer.	Para	o	Imperador,	julho	de	1867	vinha	relaxar-lhe	

os	ombros,	porque	as	 tropas	 finalmente	deixavam	as	trincheiras	e	recolocavam-se	em	marcha.	

Não	 era	 aquele,	 portanto,	 o	 melhor	 momento	 para	 levar	 o	 projeto	 de	 Nabuco	 de	 Araújo	 à	

Assembleia	 Geral	 do	 Império:	 qualquer	 tensão	 entre	 o	 gabinete	 e	 os	 conservadores	 poderia	

acirrar	 ainda	 mais	 os	 visíveis	 desentendimentos	 entre	 Zacarias	 de	 Góes	 e	 Vasconcellos	 e	 o	

Marquês	de	Caxias.	

	 No	primeiro	semestre	de	1868,	a	animosidade	entre	o	chefe	de	gabinete	e	chefe	das	tropas	

imperiais	no	Paraguai	 tomou	ares	de	 terremoto.	Caxias	pediu	demissão,	 alegando,	por	 trás	de	

supostas	 moléstias,	 incompatibilidades	 com	 Zacarias.	 No	 início	 de	 julho,	 o	 próprio	 Zacarias	

colocou-se	 contra	 a	 nomeação	 imperial	 de	 Torres	 Homem	 –	 eleito	 em	 lista	 tríplice,	 para	 o	

Senado	 –,	 não	 tanto	 devido	 à	 posição	 parcimoniosa	 de	 Torres	Homem	na	 questão	 servil,	mas	

principalmente	porque	passara	para	o	campo	conservador.	Foi	uma	dupla	derrota:	Dom	Pedro	II	

não	 só	optou	por	manter	Caxias	no	 comando	das	 tropas,	 como	deu	 lugar	 a	Torres	Homem	no	

Senado.	Era	um	voto	de	confiança	 imperial	 tanto	para	Caxias,	no	Paraguai,	quanto	para	Torres	

Homem,	na	comissão	do	projeto	servil.			

	 A	perplexidade,	pelo	menos	aos	olhos	dos	 liberais,	 veio	da	escolha	do	 Imperador	para	a	

presidência	 do	 Conselho	 de	 Ministros.	 Por	 que	 cargas	 d’água	 a	 Coroa,	 comprometida	 com	 a	

questão	 servil,	 nomeava	 chefe	 de	 gabinete	 o	 Visconde	 de	 Itaboraí,	 a	 principal	 voz	 dos	

emperrados?	A	permanência	de	Caxias	no	Paraguai	certamente	o	preocupava,	mas	havia	nomes	

mais	dóceis	no	que	dizia	respeito	à	questão	servil.	Sousa	Franco	notadamente.	Ou,	ainda,	Torres	

Homem.		
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Os	 dois	 nomes,	 conjeturados	 pelo	 Imperador,	 não	por	 acaso,	 eram	 também	aqueles	 que	

compunham	a	comissão	do	projeto	servil.	Tinham	lá	seus	problemas,	no	entanto.	Sousa	Franco	

era	o	que	hoje	chamaríamos	de	um	economista	heterodoxo:	seu	papelismo,	no	final	da	década	de	

1850,	 havia	 causado	 pressões	 inflacionárias	 e	 o	 primeiro	 colapso	 financeiro	 do	 Segundo	

Reinado.	Não	era,	em	consequência,	o	melhor	nome	para	a	crise	econômica	que	se	avizinhava	no	

final	da	década	de	1860.	Torres	Homem	viria	melhor	a	calhar:	em	1858,	sucedeu	Sousa	Franco	

na	 pasta	 da	 Fazenda	 e	 imediatamente	 adotou	política	 de	 combate	 à	 pluralidade	 bancária	 e	 às	

facilidades	emissoras	de	seu	predecessor.	Seu	ato	de	maior	expressividade,	nesse	sentido,	foi	a	

revogação	da	autorização	dada	ao	Banco	do	Brasil	para	multiplicar	o	volume	de	papel-moeda.	

Todavia,	 era	 precisamente	 Torres	Homem	uma	 das	 razões	 da	 demissão	 de	 Zacarias.	 Torná-lo	

chefe	de	gabinete	seria	criar	mais	dissidências	num	quadro	político	já	amplamente	fragmentado.	

Restava	 Itaboraí,	 entre	 os	 nomes	 fortes	 do	 pensamento	 econômico	 imperial.	 De	 1848	 a	

1853,	 ele	 havia	 assumido	 a	 Fazenda	 e	 promovido	 o	 reerguimento	 financeiro	 do	 país	 após	 a	

agitada	 década	 de	 1840.	 Quando	 escolhido	 pelo	 Imperador	 em	 16	 de	 julho	 de	 1868,	 Itaboraí	

tinha	 um	 objetivo,	 e	 um	 objetivo	 apenas:	 assegurar	 a	 viabilidade	 econômica	 do	 Império	 em	

tempos	 de	 estrangulamento	 bélico.	 Enquanto	 o	 lograsse,	 permaneceria	 na	 presidência	 do	

Conselho	de	Ministros.	Não	se	tratava	de	um	recuo	do	Imperador	perante	a	questão	servil,	mas	

de	 uma	 urgência	 financeira:	 uma	 vez	 a	 guerra	 concluída,	 Itaboraí	 se	 sustentaria	 no	 cargo	

somente	se	levasse	ao	Legislativo	os	projetos	de	Nabuco	de	Araújo.	

Havia	riscos	claros	naquela	nomeação,	e	Pedro	II	bem	os	conhecia.	Por	um	lado,	os	liberais	

se	rebelariam	e	pressionariam	pela	aprovação	imediata	da	emancipação;	mas,	por	outro	lado,	se	

Itaboraí	 sustentasse	 financeiramente	a	 guerra,	 as	 chances	de	vitória	 seriam	 imensas.	Uma	vez	

derrotado	 Solano	 López,	 se	 Itaboraí	 submetesse,	 pressionado	 pela	 Coroa,	 a	 questão	 servil	 ao	

Legislativo,	a	reforma	seria	feita	pelos	conservadores	–	uma	garantia	de	união	nacional.	A	janela	

de	oportunidades	aberta	na	sessão	do	Conselho	de	Estado	de	5	de	novembro	de	1866	parecia	

fechar-se	em	16	de	julho	de	1868,	mas	teria	de	abrir-se	novamente,	assim	pensava	o	Imperador,	

com	o	término	da	guerra.	Até	lá,	restava	adotar	uma	política	de	concessões	para	com	os	liberais:	

nomeadamente,	e	assim	que	possível,	a	aprovação	do	projeto	de	Silveira	da	Mota	e	a	nomeação	

do	Conde	d’Eu	para	a	comando	em	chefe	das	tropas	imperiais	em	operação	no	Paraguai.		

Os	 efeitos	 da	 nomeação	 de	 Itaboraí	 sentiram-se	 rapidamente.	 Estudantes,	 escritores,	

jornalistas,	políticos	liberais	e	radicais	ergueram	a	bandeira	emancipacionista,	que,	de	resto,	foi	

o	 sentido	 geral	 da	 oposição	 à	 legislatura	 inteiramente	 conservadora	 de	 1869124.	 O	 Centro	

Liberal,	assim	que	se	formou,	tomou	para	si	o	programa	emancipacionista	de	Nabuco	de	Araújo	

e,	 em	março	 de	 1869,	 emitiu	 um	manifesto	 ao	 gabinete	 de	 Itaboraí,	 reivindicando	 a	 reforma	

																																																								
124	BUARQUE	DE	HOLANDA,	Sérgio.	O	Brasil	monárquico,	v.	5:	reações	e	transações.	Rio	de	Janeiro:	Bertrand	Brasil,	
2004.	
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eleitoral,	 da	 Guarda	 Nacional	 e,	 especialmente,	 a	 emancipação	 dos	 escravos.	 Eram	 todas	 elas	

medidas	que	afetariam	os	 conservadores.	Dois	meses	depois,	 em	maio	de	1869,	 o	periódico	A	

Reforma	publicou	o	projeto	de	Nabuco	de	Araújo.	O	emancipacionismo	dos	estadistas,	portanto,	

deixava	as	cadeiras	do	Conselho	de	Estado	para	ganhar	as	ruas.	Era	precisamente	o	que	Nabuco	

de	Araújo	disse	temer,	naquela	sessão	de	abril	de	1867	no	Conselho	de	Estado.	Na	Faculdade	de	

Direito	de	São	Paulo	e	do	Recife,	desde	meados	de	1860,	personagens	 como	Castro	Alves,	Rui	

Barbosa,	 Joaquim	Nabuco	 –	 no	 corpo	 discente	 –	 e	 José	 Bonifácio	 de	 Andrada	 e	 Silva,	 neto	 do	

patrono	da	Independência	–	no	docente	–	pugnavam	pelo	fim	da	escravidão.	Após	a	nomeação	

de	Itaboraí,	Rui	Barbosa	e	Luiz	Gama	trouxeram	à	tona	o	jornal	O	Radical	Paulistano,	cujo	mote	

era	a	emancipação.		

Entre	 1869	 e	 1871,	 formaram-se	 25	 associações	 antiescravistas	 em	 11	 das	 20	

províncias125.	Não	eram	só	as	camadas	urbanas	populares	e	médias	que	as	compunham,	mas	os	

principais	nomes	políticos	do	Império.	O	próprio	Conde	d’Eu,	no	Paraguai,	participou	ativamente	

do	processo.	André	Rebouças	preparava-o	para	assumir	a	vanguarda	da	emancipação,	tão	 logo	

terminasse	 a	 guerra:	 “Deus	permita	que	se	realize	o	conjunto	de	circunstâncias	que	levem	Vossa	

Alteza	 a	 dirigir	 com	 tão	 bom	 êxito	 o	 movimento	 emancipador	 como	 a	 conclusão	 da	 Guerra	 do	

Paraguai”126.	Dizia	ao	príncipe	que	deveriam	eles,	conjuntamente,	começar	a	organização	de	um	

Sociedade	Protetora	dos	Emancipados	–	que,	mais	tarde,	na	década	de	1880,	veio	a	tornar-se	a	

Associação	Central	Emancipadora.	

Joaquim	Manuel	de	Macedo	era	outro	que	excitava	os	ânimos	do	Conde	d’Eu.	Em	outubro	

de	1869,	enviou	longa	carta	ao	Paraguai,	em	que	dizia:	

	

Independentemente	da	razão	e	da	influência	do	governo	que	dorme,	o	espírito	
público	 vai-se	 preparando	 espontaneamente	 para	 receber	 a	 emancipação	dos	
escravos:	 fundam-se	 nesse	 sentido	 sociedades,	 algumas	 assembleias	
provinciais	 elaboram	 leis	 promovedoras	 da	 emancipação	 e,	 em	 Campinas,	 na	
província	de	São	Paulo,	são	os	próprios	fazendeiros	que	reunidos	em	patriótica	
sociedade	 agitam	 a	 questão	 e	 propõem	 planos	 para	 a	 solução	 do	 problema.	
Embora	 a	 grande	 maioria	 dos	 lavradores	 proteste	 contra	 a	 ideia,	 a	 primeira	
vitória	 está	 conseguida,	 pois	 a	 ideia	 se	 acha	 plantada:	 os	 frutos	 hão	 de	 vir	
necessariamente.127		

	

Talvez	 não	 fosse	 aquela	 a	 versão	 mais	 consensual	 sobre	 a	 marcha	 emancipacionista	 –	 pelo	

menos	para	os	conservadores,	não	o	era	–,	mas	os	efeitos	sobre	o	Conde	d’Eu	eram	notórios.	A	

resposta,	 que	 chegou	 ao	 Rio	 de	 Janeiro	 dois	 meses	 depois,	 vinha	 nos	 seguintes	 termos:	 “Mui	

grata	me	foi	a	notícia	que	vossa	excelência	me	dá	sobre	a	ação	que	vai	pouco	a	pouco	exercendo	no	

																																																								
125	ALONSO,	Ângela.	Flores,	votos	e	balas:	o	movimento	abolicionistas	brasileiro	(1868-1888).	São	Paulo:	Companhia	
das	Letras,	2015,	p.	68.	
126	AHMI	–	Maço	152,	doc.	7229.	André	Rebouças	para	Conde	d’Eu,	s/l,	s/d.	
127	AHMI	–	Maço	154,	doc.	7238.	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	14/10/1869.	
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espírito	 público	 a	 questão	 vital	 da	 emancipação”128.	Quando	 regressou	 ao	 Império,	 o	 príncipe	

consorte	defrontou-se	com	uma	cena	que,	quiçá,	o	fez	lembrar	as	palavras	de	Macedo.	O	médico	

Manuel	Thomas	Coelho,	presidente	da	Sociedade	Libertação	da	 freguesia	de	Santo	Antônio,	na	

Corte,	 libertou	 dezenas	 de	 escravos,	 para	 saudar	 a	 entrada	 triunfal	 do	 Conde	 vitorioso	 no	

Paraguai.	 Pouco	 depois,	 a	 Sociedade	 Classe	 Tipográfica	 o	 mesmo	 fez,	 embora	 optando	 por	

alforriar	crianças	cativas	de	menos	de	sete	anos.	Era	clara	a	referência	ao	projeto	de	Nabuco	de	

Araújo129.	

A	 Coroa	 não	 esperava	 outra	 coisa	 após	 a	 nomeação	 de	 Itaboraí,	 senão	 a	 agitação	

emancipacionista	 na	 Corte	 e	 nos	 principais	 centros	 urbanos.	 Isso	 sem	 mencionar	 a	 natural	

insatisfação	 dos	 liberais,	 agora	 subdivididos	 entre	 reformistas	 e	 radicais.	 Nesse	 sentido,	 a	

indicação	do	Conde	d’Eu	para	comandante	em	chefe	das	forças	 imperiais	não	se	dava	somente	

na	 perspectiva	 de	 um	 terceiro	 reinado,	 mas	 também	 como	 concessão	 ao	 movimento	

emancipacionista.	 Da	 forma	 que	 pôde,	 enquanto	 estava	 no	 Paraguai,	 Gastão	 de	 Orléans	

respondeu	à	altura.	Em	outubro	de	1869,	pressionado	pelo	Conde	d’Eu,	o	Governo	Provisório	do	

Paraguai	 decretou	 a	 abolição	 da	 escravatura,	 elencando	 uma	 série	 de	 razões	 que	 foram	 as	

apontadas	pelo	comandante	em	chefe	imperial:	a	escravidão	era	incompatível	com	a	liberdade,	a	

igualdade,	 a	 justiça;	 era	 anticristã	 e	 bárbara130.	 Pouco	 depois,	A	Reforma	trazia	 ao	 Império	 as	

palavras	do	decreto,	que	eram	–	e	isso	o	jornal	explicitou	–	as	do	Conde	d’Eu.	

Outra	vitória	do	movimento	emancipacionista,	ainda	que	muito	parcial,	foi	a	aprovação	do	

projeto	de	 Silveira	da	Mota	na	Câmara,	 depois	de	quase	uma	década	de	 espera.	Em	agosto	de	

1869,	 o	 poder	 legislativo	 finalmente	 proibia	 a	 venda	 de	 escravos	 em	 leilões	 públicos	 e	 a	

separação	de	casais	cativos	ou	de	pais	e	filhos	com	menos	de	15	anos.	Àquela	altura,	as	tropas	

imperiais	 já	 haviam	 tomado	 Assunção,	 e	 a	 guerra	 tornava-se	 uma	 caça	 a	 Solano	 López.	 Uma	

pequena	fresta	abria-se,	novamente,	na	 janela	de	oportunidades	para	a	questão	servil.	 Itaboraí	

cedeu,	 pressionado	 pela	 Coroa,	 mas	 a	 concessão	 era	 miúda:	 os	 leilões	 privados	 ainda	 eram	

legais,	 e,	 portanto,	 a	 aprovação	 do	 projeto	 de	 Silveira	Mota	 pouco	 efeito	 teve	 sobre	 o	 tráfico	

interprovincial.	 Quanto	 aos	 projetos	 mais	 substanciais,	 e	 esses	 não	 faltaram,	 a	 posição	 de	

Itaboraí	foi	taxativa.	Foram	engavetados	tão	logo	chegavam	ao	ministério.	

A	 contestação	 veio	 então	 com	 força.	 Tornou-se	 quase	 uma	 moda,	 entre	 reformistas	 e	

conservadores	 heterodoxos,	 formular	 projetos	 de	 emancipação.	 Pouco	 após	 a	 Lei	 Silveira	 da	

Mota,	 o	 subdelegado	 de	 polícia	 de	 Maranguape,	 um	 conservador	 reformado,	 enviou	 ao	 Paço	

Imperial	 seu	 projeto:	 emancipação	 aos	 13	 anos,	 sem	 prejuízo	 aos	 senhores,	 com	 mínimo	

																																																								
128	AHMI	–	Maço	147,	doc.	7120.	Conde	d’Eu	para	Joaquim	Manuel	de	Macedo,	Boca	do	Pacová,	11/12/1869.	
129	AGCRJ	–	44.1.47.	Ofícios	da	Sociedade	Libertação	e	da	Sociedade	Classe	Tipógrafa.	
130	AHMI	–	Maço	154,	doc.	7239.	Anotações	pessoais	do	Conde	d’Eu,	s/d,	República	do	Paraguai.	Ver	também:	BN	–	A	
Reforma,	21/04/1870.	
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dispêndio	 do	 governo	 e	 a	 inserção	 imediata	 no	mercado	 agrícola131.	 Em	 seguida,	 era	 a	 vez	 de	

Pimenta	Bueno,	que,	retocando	a	versão	de	Nabuco	de	Araújo,	propunha	para	além	da	alforria	de	

nascituros,	 a	 libertação	 de	 qualquer	 escravo	 sem	 indenização,	 caso	 houvesse	 abandono	 pelo	

senhor,	autorização	para	servir	nas	Forças	Armadas	e	caso	o	escravo	fosse	de	heranças	vagas,	e	

com	 indenização,	 na	 hipótese	 do	 escravo	 alistar-se	 sem	 consentimento	 do	 senhor132.	 Chegou	

também	 às	 mãos	 do	 Imperador	 o	 projeto	 de	 um	 antigo	 presidente	 da	 província	 de	 Santa	

Catarina:	propunha-se	a	constituição	de	um	montepio	para	a	manumissão	dos	escravos,	e	o	valor	

do	 cativo,	 determinado	 pelo	 senhor,	 não	 deveria	 nunca	 ultrapassar	 1:000$000	 réis,	 um	 valor	

muito	 aquém	 do	 preço	 de	 mercado133.	 Selando	 o	 movimento	 de	 contestação	 ao	 gabinete	 de	

Itaboraí,	Abílio	Borges,	um	médico	abolicionista,	foi	ao	Vaticano	encontrar-se	com	o	Papa	Pio	IX,	

para	pedir	a	intervenção	a	favor	da	emancipação	no	Brasil,	o	que	lhe	foi	recusado134.	Ao	mesmo	

tempo,	 e	 não	menos	 relevante,	 a	mordomia-mor	 do	 Império	 decretou	 que	 todos	 aqueles	 que	

nascessem	 das	 escravas	 da	 nação	 cujo	 serviço	 fosse	 de	 usufruto	 da	 Casa	 Imperial	 fossem	

alforriados135.	

O	progressivo	porém	certo	 isolamento	do	Visconde	de	 Itaboraí	não	se	devia	somente	ao	

partido	tomado	pela	Coroa	ou	pelas	pressões	dos	liberais,	aspirantes	ao	poder.	A	oposição	vinha	

também	 do	 interior	 do	 bloco	 conservador.	 O	 número	 de	 conservadores	 heterodoxos	 não	 fez	

senão	crescer,	dada	a	possibilidade	de	ver-se	preteridos	pela	Coroa.	O	partido	teve	de	redefinir-

se,	 e	 o	 fator	 de	 cisão	 era	 o	 vente	 livre.	 No	 próprio	 governo,	 figuras	 como	 a	 do	 Barão	 de	 São	

Lourenço,	 então	 presidente	 da	 província	 da	 Bahia,	 passaram	 a	 mostrar-se	 favoráveis	 à	

emancipação136 .	 Na	 Câmara,	 o	 deputado	 conservador	 Teixeira	 Júnior	 fundamentou	 um	

requerimento	 especial	 para	 a	 formação	 de	 uma	 comissão	 legislativa	 cujo	 propósito	 era	 a	

emancipação.	 Em	 agosto	 de	 1870,	 essa	 comissão	 apresentou	 um	 parecer	 embasado,	 grosso	

modo,	no	projeto	de	Pimenta	Bueno.		

	Naquela	altura,	estava	claro	que	as	palavras	quase	favoráveis	à	emancipação	que	Itaboraí	

havia	pronunciado	na	sessão	de	abril	de	1867	do	Conselho	de	Estado	eram	castelos	de	papel.	Se	

antes	o	Imperador	havia,	quiçá,	acreditado	no	verbo	de	Itaboraí,	no	primeiro	semestre	de	1870	

não	restava	crédito	possível	para	dar	ao	chefe	de	gabinete:	a	guerra	estava	terminada,	e	Itaboraí	

																																																								
131	AHMI	 –	 Maço	 148,	 doc.	 7179.	 Projeto	 de	 emancipação	 do	 elemento	 servil	 de	 Francisco	 Gomes	 Velloso	 de	
Albuquerque	Lins,	Pernambuco,	16/10/1869.	
132	AHMI	 –	 Maço	 157,	 doc.	 7351.	 Projeto	 de	 emancipação	 do	 elemento	 servil	 de	 Pimenta	 Bueno,	 Rio	 de	 Janeiro,	
15/08/1870.	
133	AHMI	 –	Maço	 157,	 doc.	 7355.	 Projeto	 de	montepio	 para	 a	manumissão	 de	 escravos	 de	 Inácio	 da	 Cunha	Galvão,	
22/09/1870.	
134	ALONSO,	Ângela.	Flores,	votos	e	balas:	o	movimento	abolicionista	brasileiro	(1868-1888).	São	Paulo:	Companhia	
das	Letras,	2015.	
135	AN	–	OO,	Casa	Real,	Mordomia-Mor,	cód.	1,	vol.	37.	Decreto	de	25/05/1870,	Nicolau	Vale	da	Gama.	
136	Relatório	apresentado	à	Assembleia	Legislativa	da	Bahia	pelo	Barão	de	São	Lourenço,	1870	a	1872.	Disponível	em:	
http://www-apps.crl.edu/brazil.	Acesso	em:	17	de	outubro	de	2015	
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tolhia	qualquer	avanço	em	matéria	servil.	Em	retrospectiva,	a	impressão	era	que	Itaboraí	havia	

sido	favorável	à	emancipação,	ainda	que	de	forma	muito	gradual,	para	alcançar	o	gabinete.		

Começou	então	verdadeira	queda	de	braço	entre	Pedro	II	e	o	gabinete	de	Itaboraí.	Como	

era	de	praxe,	o	Imperador	submeteu	a	Fala	do	Trono	ao	governo,	que	o	deveria	endossar.	No	dia	

1o	de	maio	de	1870,	Pedro	II	escreveu	uma	carta	pessoal	a	Itaboraí,	propondo	–	apenas	no	tom	

das	palavras,	porque,	no	fundo,	era	uma	imposição	–	que	se	fizesse	menção	à	questão	servil137.	A	

resposta	foi	o	silêncio:	os	ministros	não	deram	atenções	às	recomendações,	ou	advertências,	do	

Imperador.	Três	dias	depois,	 Pedro	 II	 reuniu	o	 gabinete	no	Palácio	de	 São	Cristóvão,	para	um	

despacho	 extraordinário.	 O	 Imperador	 abriu	 os	 trabalhos,	 reforçando	 o	 que	 antes	 dissera	 a	

Itaboraí.	O	Barão	de	Cotegipe,	na	pasta	da	Marinha,	contestou-o:	a	reforma	deveria	ser	proposta	

por	 “aqueles	 que	 possu[íssem]	 tais	 planos,	 e	 não	 por	 nós	 [o	 gabinete]”138.	 Então,	 a	 voz	

costumeiramente	tímida	e	aguda	do	Imperador	engrossou.	Interrompeu	quem	quer	que	tentasse	

intercalar	 uma	 observação,	 para	 dizer	 que	 a	 solução	 deveria	 ser	 apresentada	 pelos	

conservadores,	porque	somente	assim	seria	aceita	pelos	latifundiários.		

De	 todos	 os	 ministros,	 apenas	 José	 Maria	 da	 Silva	 Paranhos,	 na	 pasta	 dos	 Negócios	

Estrangeiros	mas	exercendo	missão	no	Prata,	tinha	concordado	com	os	termos	do	Imperador,	e	

isso	ainda	antes	da	carta	a	Itaboraí.	Os	outros	tergiversaram:	disseram	que	não	tinham	projeto	e	

que,	portanto,	não	tinham	nada	a	propor.	No	dia	seguinte,	em	5	de	maio	de	1870,	o	Imperador	e	

o	gabinete	voltaram-se	a	encontrar.	O	bloco	conservador	trazia	novos	argumentos:	alegaram	que	

haviam	concordado	com	o	ministério,	em	16	de	julho	de	1868,	sob	a	condição	de	não	tocarem	na	

questão	 servil	 e	 que,	 assim	 quis	 Cotegipe,	 estariam	 dispostos	 a	 “pegar	na	espingarda”.	 Talvez	

tivesse	 sido	 esse	 um	 informal	 acordo	 de	 cavalheiros,	 que,	 todos	 sabiam,	 não	 poderia	 ser	

respeitado.	Quase	dois	 anos	depois,	 Cotegipe	 trazia	novamente	o	 argumento	da	 escravidão	de	

circunstância:	 formalmente,	 dizia,	 o	 gabinete	 não	 se	 opunha	 à	 escravidão,	 mas	 as	 questões	

humanitárias	 deveriam	 ceder	 perante	 as	 realidades	 econômicas139.	 Houve	 ainda	 um	 último	

encontro,	 no	 amanhecer	 do	 dia	 6	 de	 maio,	 que	 de	 pouco	 serviu,	 porque	 não	 se	 mencionou	

explicitamente	 a	 questão	 servil	 na	 abertura	 de	 uma	 sessão	 legislativa	 que,	 assim	 se	 esperava	

desde	o	início	da	Guerra	do	Paraguai,	deveria	discutir	a	emancipação.	A	única	menção	foi	rápida	

e	implícita:	“o	desenvolvimento	moral	e	material	do	Império	depende	[...]	do	auxílio	de	braços	livres	

à	lavoura”.	No	entanto,	para	uma	plateia	que	esperava	uma	menção	à	escravidão,	 fosse	para	o	

lado	da	emancipação	ou	da	manutenção	do	status	quo,	aquele	silêncio	imperial	era	eloquente.		

Cinco	meses	após	aqueles	encontros	de	maio	de	1870,	caiu	o	gabinete	de	 Itaboraí.	Era	o	

que	 tinha	profetizado	Ângelo	Agostini,	 numa	 capa	de	A	Vida	Fluminense	de	 janeiro	de	1870:	 o	

																																																								
137	IHGB,	BC,	lata	82,	pasta	37.	Pedro	II	para	Visconde	de	Itaboraí,	Rio	de	Janeiro,	1/05/1870.	A	carta	também	é	citada	
por	Roderick	Barman	em:	BARMAN,	Roderick.	Imperador	cidadão.	São	Paulo:	Editora	UNESP,	2012,	p.	330.	
138	IHGB,	BC,	lata	82,	pasta	37.	
139	Idem.	
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gabinete	de	Itaboraí	mordia-se	o	próprio	rabo,	ao	tolher	o	avanço	da	questão	servil	(Ver	Figura	

19,	p.	213).	Inclusive	antes,	desde	o	início	de	1869,	Joaquim	Manuel	de	Macedo	tinha	advertido	o	

Conde	d’Eu	sobre	a	 insustentabilidade	do	chefe	do	gabinete:	 falava	num	consequente	gabinete	

Caxias-Paranhos	ou	Caxias-Pimenta	Bueno140.		

	
Figura	20:	Ângelo	Agostini	sobre	a	questão	servil	(IV)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	

Fonte:	BN	–	A	Vida	Fluminense,	15/01/1870.	
	

	

Pouco	mais	de	ano	dessas	considerações,	eram	esses	os	nomes	indicados	por	Itaboraí	para	

sucedê-lo.	 Francamente	 desentendido	 com	 ele,	 o	 Imperador	 negou	 o	 nome	 de	 Caxias,	 porque	

acirraria	os	ânimos	da	caserna,	em	especial,	do	baixo	oficialato	e	das	lideranças	liberais.	A	crise	

do	 Templo	 da	 Vitória	 era	 prova	 suficiente.	 Paranhos	 seria	 um	 bom	 nome,	 devido	 ao	

temperamento	 diplomático	 e	 à	 longa	 permanência	 no	 Paraguai	 –	 e,	 portanto,	 à	 ausência	 nos	
																																																								
140	IHGB,	DL,	276.23.	Joaquim	Manuel	de	Macedo	para	Conde	d’Eu,	Itaboraí,	12/01/1869.	
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imbróglios	da	Corte	–;	contudo,	era	parte	do	gabinete	de	Itaboraí.	Dom	Pedro	II	reuniu-se	então	

com	Nabuco	de	Araújo.	Disse-lhe	que	o	retorno	dos	liberais	seria	incogitável,	pois	geraria	nova	

crise	política.	Nabuco	de	Araújo	compreendeu	o	que	o	Imperador	deixava	entrever	desde	o	final	

da	 década	 de	 1860:	 a	 reforma	 servil	 teria	 de	 sair	 de	 mãos	 conservadoras.	 Terminou	

recomendando	Pimenta	Bueno:	era	ao	que,	no	fundo,	o	Imperador	tinha-o	induzido141.	

Em	que	pese	a	 relutância	do	novo	chefe	de	gabinete	–	alegava	ser	mais	 jurisconsulto	do	

que	político	e	que,	assim,	não	 teria	condições	de	articular	base	aliada	para	a	aprovar	o	ventre	

livre	–,	terminou	aceitando	o	encargo.	Pimenta	Bueno	não	se	equivocava	em	suas	ponderações:	o	

grupo	 de	 conservadores	 heterodoxos	 na	 Assembleia	 Geral	 do	 Império,	 embora	 em	 número	

crescente,	teria	de	lidar	com	as	forças	ortodoxas,	que	mostravam	naturalmente	toda	resistência.	

Pouco	antes	da	queda	de	Itaboraí,	Nabuco	de	Araújo	conheceu	dura	derrota	no	legislativo,	pois	

lhe	 foi	negado	um	aditivo	à	 lei	orçamentária	que	previa	a	uma	reserva	de	1.000:000$000	réis	

para	 a	 alforria	 de	 cativos.	 Isso	 malgrado	 o	 cenário	 internacional,	 amplamente	 favorável	 à	

emancipação:	 em	 julho	 de	 1870,	 a	 legislatura	 espanhola	 aprovou	 a	 Lei	 Moret,	 que	 concedia	

liberdade	aos	nascituros	e	aos	escravos	maiores	de	60	anos	nas	ilhas	de	Cuba	e	de	Porto	Rico.	O	

momento	era	particularmente	caótico	para	a	Espanha,	tendo	em	vista	o	estado	de	rebelião	nas	

colônias	espanholas	e	a	crescente	ameaça	de	intervenção	dos	Estados	Unidos.	Dois	dias	antes	da	

aprovação	 da	 Lei	 Moret,	 Dom	 Pedro	 II	 tinha-se	 reunido	 com	 o	 encarregado	 de	 negócios	 da	

Espanha	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 Dionísio	 Roberts.	 Interrogou-o	 sobre	 a	 experiência	 parlamentar	

espanhola	e	sobre	os	possíveis	desdobramentos	do	processo142.	

A	 contestação	 liberal	 seguiu	 então	 firme	 curso.	 A	 aquiescência	 de	 Nabuco	 de	 Araújo	

quanto	ao	nome	de	Pimenta	Bueno	não	era	a	posição	do	partido.	Pelo	contrário,	em	outubro	de	

1870,	um	grupo	expressivo	de	liberais	foi	às	portas	de	A	Reforma	pedir	que	se	editasse	artigo	no	

qual	 se	 condenaria	 a	 nomeação	 de	 Pimenta	 Bueno,	 e	 assim	 foi	 feito143.	 Pouco	 depois,	 em	

novembro,	 fundou-se	o	Clube	Republicano,	 sob	os	auspícios	de	Cristiano	Ottoni	e	de	Saldanha	

Marinho,	o	que	significava	que	os	radicais	não	haviam	afiançado	o	novo	gabinete.	Tampouco	o	

fizeram	 os	 militares,	 pelo	 menos	 o	 oficialato	 mais	 politizado.	 Um	 dos	 principais	 nomes	 da	

caserna,	naquela	época,	era	José	Antônio	da	Câmara,	promovido	a	marechal	e	agraciado	com	o	

título	de	Visconde	de	Pelotas	com	a	vitória	no	Paraguai.	Haviam	sido	suas	 tropas	aquelas	que,	

em	1o	de	março	de	1870,	 finalmente	caçaram	Solano	López	nas	barrancas	do	arroio	Aquidabã.	

Convidado	para	chefiar	o	Ministério	da	Guerra,	Câmara	recusou,	alegando	ser	um	liberal144.		

O	Conde	d’Eu,	embora	não	questionasse	o	nome	de	Pimenta	Bueno,	tampouco	enxergava	

imensas	esperanças	no	novo	gabinete.	Nos	últimos	dias	de	1870,	convidou	o	Visconde	do	Bom	
																																																								
141	LYRA,	Heitor.	História	de	Dom	Pedro	II	(1825-1891):	Fastígio	(1870-1880),	Vol.2.	Belo	Horizonte:	Itatiaia,	1977,	p.	
169.	
142	AHN	–	Ministério	Exteriores,	H	1416.	Dionísio	Roberts	para	ministro	de	Estado,	Rio	de	Janeiro,	6	de	julho	de	1870.	
143	BN	–	A	Reforma,	2/10/1870.	
144	BN	–	A	Reforma,	10/11/1870.	
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Retiro,	um	conservador	que	se	dizia	muito	liberal,	para	estimular,	entre	os	menos	emperrados,	o	

avanço	 da	 questão	 servil.	 Bom	 Retiro	 respondeu	 prometendo	 formar	 um	 núcleo	 duro,	

constituído	pelo	Conde	de	Bonfim,	pelo	Visconde	de	Tamandaré,	pelo	Barão	das	Três	Barcas	e	

por	 João	Lustosa	Paranaguá.	 Pouco	depois,	 e	 seguindo	 a	moda,	 o	 Conde	d’Eu	 entregou	 a	Bom	

Retiro	um	projeto	emancipacionista:		os	sexagenários	seriam	libertos,	assim	como	os	nascituros	

–	mediante,	para	estes,	indenização	fixada	em	lei	–,	haveria	um	regime	tributário	escalonado	por	

região	sobre	a	propriedade	cativa	e	outro	sobre	a	transmissão	do	escravo	e,	ainda,	previa-se	a	

matrícula	obrigatória145.		

Tão	 cedo	 quanto	 em	 janeiro	 de	 1871,	 Pimenta	 Bueno	 dava	 por	 vencido	 seu	 ministério	

formado	em	finais	de	setembro	de	1870.	A	dispersão	de	forças	era	imensa,	e	não	teria	condições	

de	enfrentar	a	Câmara,	em	recesso	desde	agosto	de	1870	e	cuja	abertura	ocorreria	em	maio	do	

ano	seguinte.	Escreveu	então	longa	carta	a	José	Maria	da	Silva	Paranhos,	propondo	ceder-lhe	o	

lugar	e	assumir,	em	troca,	a	missão	no	Prata.	Paranhos	respondeu	estar	 fatigado,	naquele	pós-

guerra,	 pelo	 árduo	 trabalho	 diplomático	 com	 a	 Argentina	 e	 com	 o	 Governo	 Provisório	 do	

Paraguai.	Disse	ser	mais	útil	no	Senado	e	deu	confiança	a	Pimenta	Bueno	para	que	continuasse	

no	cargo146.		

Pimenta	Bueno	tornou	a	 insistir.	Afirmou	que	seguia	 instruções	do	 Imperador.	Paranhos	

redarguiu	 que	 não	 poderia	 deixar	 a	missão	 no	 Prata,	 porque	 as	 negociações	 com	 a	 Argentina	

eram	de	sua	responsabilidade:		

	

As	 relações	 que	 tenho	 com	 o	 novo	 presidente	 do	 Paraguai	 e	 com	 os	 homens	
influentes	dali	 são	vantagens	que	eu	não	poderia	 transmitir	a	outrem,	porque	
derivam	de	experiência,	amizade	e	confiança	pessoal	[...].	Minha	retirada	súbita	
daria	 a	 meus	 adversários	 políticos	 e	 aos	 inimigos	 do	 Brasil	 no	 rio	 da	 Prata	
motivos	 para	 verem	 nesse	 fato	 uma	 desaprovação	 indireta	 de	 meu	
procedimento	[...].147	

	

Dois	 meses	 depois,	 Dom	 Pedro	 II	 convocou	 oficialmente	 Paranhos	 para	 a	 presidência	 do	

Conselho	de	Ministros,	deixando	a	política	externa	em	segunda	plano.	Paranhos	era	um	homem	

de	prestígio	por	 sua	 ação	diplomática,	mas	não	 só.	 Era	 também	um	antigo	 liberal,	 com	amplo	

trânsito,	agora,	entre	os	conservadores.	Nesse	sentido,	poderia	ser	um	conciliador	à	maneira	de	

Honório	 Hermeto	 Carneiro	 Leão,	 que	 governou	 entre	 1853	 e	 1856.	Melhor,	 desde	 sua	 última	

emenda	à	Fala	do	Trono,	Paranhos	havia	mostrado	disposição	para	negociar	o	ventre	livre.	

	 Foi	hercúlea	a	tarefa	que	coube	a	esse	personagem	singular,	um	baiano	alto,	loiro,	de	olhos	

esmeraldeados,	que	fumava	feito	um	caipora,	em	torno	de	20	charutos	por	dia.	A	questão	servil	

era	a	primeira,	mas	não	a	única.	Havia	a	política,	a	econômica,	a	militar,	a	eleitoral,	a	judiciária,	a	

																																																								
145	AHMI	–	Maço	160,	doc.	7390.	Carta	de	Bom	Retiro	para	o	Conde	d’Eu,	Rio	de	Janeiro,	4/01/1871.	
146	AHMI	–	Maço	162,	doc.	7464.	José	Maria	da	Silva	Paranhos	para	Pimenta	Bueno,	Buenos	Aires,	9/01/1871.		
147	Idem.	
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urbana,	 a	 rural	 e	 a	 social.	Particularmente	alarmantes,	 eram	as	questões	política,	 econômica	e	

militar.	 Liberais	 e	 radicais	 reclamavam	 uma	 refundação	 do	 Império,	 uns	 para	 manter	 a	

monarquia,	 outros	 para	 derrubá-la.	 Joaquim	 Manuel	 de	 Macedo,	 Sousa	 Dantas	 e	 Nabuco	 de	

Araújo	vislumbravam	no	cenário	político	brasileiro	o	que	estava	acontecendo	na	França:	a	onda	

republicana	e	o	desmantelamento	de	Napoleão	III148.	Os	mais	radicais	haviam	fundado	o	Clube	

Republicano	 e	 não	 escondiam	 sua	 admiração	 pela	 política	 francesa:	 na	 Opinião	 Liberal,	

condenava-se	 o	 governo	 brasileiro	 por	 não	 ter	 dado	 uma	 só	 palavra	 de	 simpatia	 à	 recém-

proclamada	República	Francesa149.		

A	economia,	por	sua	vez,	estava	em	frangalhos	após	cinco	anos	de	combate,	em	que	pese	a	

ortodoxia	 fiscal	 e	 monetária	 do	 Visconde	 de	 Itaboraí.	 As	 desigualdades	 socioeconômicas	 não	

eram	menos	preocupantes:	entre	os	praças	que	lutaram	na	Guerra	do	Paraguai,	dizia-se	que	“o	

governo	deu	lugar	a	todos	nós	para	irmos	ao	teatro	de	guerra,	hoje	estamos	vendo	nossos	irmãos	

morrendo	de	fome,	sem	termos	o	necessário	para	a	subsistência”150.	Entre	os	veteranos,	os	oficiais	

regressaram	igualmente	politizados	e	começaram	a	articular	um	projeto	de	Estado	que	não	era	o	

conservador.	 O	 próprio	 Paranhos,	 quando	 no	 Paraguai,	 dizia	 estar	 o	 baixo	 oficialato	

contaminado	por	ideias	perigosas,	que	manifestavam	contra	o	governo.	Abria-se	então	um	novo	

momento	 na	 vida	 de	 Paranhos,	 o	 Visconde	 do	 Rio	 Branco,	 mas	 também	 um	 novo	 tempo	 na	

história	do	Império.		

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	
	

																																																								
148	IHGB,	Lata	363,	pasta	5.	Sousa	Dantas	para	Nabuco	de	Araújo,	Salvador,	9/06/1870.	
149	BN	–	Opinião	Liberal	,	10/11/1870.	
150	Apud	SILVA,	Eduardo.	Dom	Obá	d’África,	o	príncipe	do	povo:	vida,	tempo	e	pensamento	de	um	homem	livre	de	cor.	
São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	1997,	p.	144.	
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Conclusão	
	

“Por	fim,	a	alma	de	Ulisses,	a	quem	a	sorte	
fixara	 o	 último	 lugar,	 adiantou-se	 para	
escolher;	 despojada	 de	 sua	 ambição	 pela	
lembrança	 das	 fadigas	 passadas,	 andou	
muito	 tempo	 à	 procura	 da	 condição	
tranquila	de	um	homem	comum.	Com	certa	
dificuldade,	descobriu	uma	que	 jazia	a	um	
canto,	desdenhada	pelos	outros;	 e,	 quando	
a	viu,	disse	que	não	teria	agido	de	maneira	
diferente	 se	 a	 sorte	 a	 tivesse	 chamado	 em	
primeiro	lugar	e,	alegre,	escolheu-a.”		
	

Platão,	A	República,	Livro	X.		
	

Não	foi	uma	resposta	fácil	a	uma	pergunta	difícil	o	que	Platão	encontrou	quando	falava	do	

destino	de	Ulisses.	O	que	teria	sido	do	herói	sem	sua	viagem	fundacional,	a	Odisseia?	Ou	o	que	

teria	sido	da	Odisseia	sem	a	viagem	de	Ulisses?	De	alguma	forma,	a	resposta	de	Platão	–	que	é	a	

de	Homero	–	 contorna	a	aporia	 com	uma	obviedade:	 a	 escolha	de	Ulisses	 foi	 tão	 somente,	 em	

última	instância,	a	que	tinha	de	ser.	E,	com	isso,	não	era	um	apelo	a	divindade	qualquer	o	que	se	

fazia,	 mas	 o	 registo	 do	 que	 significou	 o	 regresso	 de	 Ulisses	 a	 Ítaca:	 o	 saber-se	marcado	 pelo	

tempo,	como	objeto	e	como	sujeito.		

As	 escolhas	 dos	 atores	 históricos	 guardam	 essa	 dimensão	 homérica.	 Estão	 imiscuídas	

numa	fração	de	tempo	que	as	submete	a	um	pequeno	leque	de	possibilidades.	Simultaneamente,	

é	dentro	dessas	possibilidades	que	se	faz	a	história.	As	escolhas	não	são,	portanto,	expressão	do	

livre	arbítrio,	nem	destino	manifesto.	São	o	que	se	pode,	quando	se	pode.	

Não	foi	diferente	para	os	veteranos	da	Guerra	do	Paraguai.	O	retorno	ao	Império	–	tal	qual	

ocorreu	com	Ulisses	quando	reencontrou	Penélope	–	confrontou-os	com	uma	nova	consciência.	

Eram,	a	um	só	tempo,	os	mesmos	e	outros.	Os	mesmos,	porque	a	viagem	ao	Prata	não	significou	

uma	 alteração	 de	 identidade	 jurídica,	 nem	 de	 situação	 socioeconômica;	 e	 outros,	 porque	 a	

experiência	 da	 guerra	 –	 que	 habitou	 a	 memória	 dos	 veteranos	 até	 a	 queda	 do	 Império	 e,	

inclusive,	após	a	Proclamação	da	República	–,	dava-lhes	legitimidade	para	reivindicar	mudanças	

na	 ordem	 política.	 Era	 a	 veterania	 o	 que	 pesava	 nas	 consciências	 como	 distanciamento	 em	

relação	a	si	próprios	e	sobre	o	lugar	que	ocupavam	na	sociedade	de	classes.		

		Os	 primeiros	 sinais	 de	 possibilidade	 de	 mudança	 vieram	 do	 descompasso	 entre	 as	

expectativas	na	hora	do	alistamento	e	as	frustrações	quando	do	regresso.	Apesar	da	insistência	

governamental	em	cumprir	as	promessas	de	campanha	–	o	que	se	realizou	somente	em	parte	–,	

os	veteranos	da	Guerra	do	Paraguai	não	retornaram	ao	que	esperavam.	Havia-se	vaticinado	no	

tributo	de	sangue	mais	do	que	previa	o	decreto	que	instituiu	a	figura	dos	Voluntários	da	Pátria.	

Como	se	a	participação	no	 conflito	 fosse	 remédio	a	 todos	os	males,	 os	veteranos	esperavam	a	

superação	 de	 uma	 condição	 social.	 Essa	 expectativa	 dizia	 respeito	 à	 participação	 política,	 ao	

reconhecimento	social	e	à	ascensão	econômica,	e	também	à	possibilidade	de	obrigar	o	Estado	a	
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ser	 fiador	 das	 mudanças	 políticas,	 econômicas	 e	 sociais.	 Era,	 ao	 todo,	 uma	 expectativa	 de	

cidadania.	 Nisso,	 não	 foram	 diferentes	 daqueles	 que	 ocupavam	 os	 espaços	 para	 onde	 os	 ex-

combatentes	retornaram.		

Se	 a	 crise	 das	 décadas	 de	 1870	 e	 de	 1880	 se	 teria	 dado	 sem	 a	 advento	 da	 figura	 do	

veterano	é,	no	fundo,	uma	pergunta	que	perde	de	vista	o	sentido	platônico	do	destino.	Na	década	

de	 1860,	 começaram	 a	 gestar-se	 –	 com	 os	 veteranos,	 e	 não	 devido	 a	 eles	 –	 os	 principais	

desgastes	 sistêmicos	 que	 provocaram	 o	 declínio	 do	 Império.	 A	 reformulação	 dos	 antigos	

partidos	 políticos	 e	 o	 surgimento	 de	 novas	 agremiações	 não	 se	 deram	 em	 detrimento	 da	 voz	

militar;	 pelo	 contrário,	 os	militares	 entraram	de	 vez	 na	 arena	 política,	 como	partido	 também,	

porém	sem	a	feição	eleitoral.		A	organização	econômica	do	Estado,	em	seus	sentidos	monetário	e	

fiscal,	não	atendia	aos	anseios	da	maioria	da	população,	e,	quanto	a	isso,	os	militares	tampouco	

deixaram	 de	 se	 posicionar.	 Reclamaram	 alterações	 nas	 metas	 econômicas,	 a	 começar	 pela	

industrialização.	A	estratificação	da	sociedade	em	inchadas	classes	empobrecidas	em	oposição	a	

um	 pequeno	 grupo	 de	 abastados	 era	 o	 reflexo	 de	 uma	 ordem	 política	 engessada	 e	 de	 um	

agenciamento	econômico	excludente,	que	acometia	também	os	militares.	

Não	era	um	acaso	a	posição	antiescravista	da	caserna	–	ou,	se	não	isso	na	década	de	1870,	

pelo	menos	uma	clara	marca	emancipacionista.	A	escravidão,	nos	anos	que	se	seguiram	à	Guerra	

do	 Paraguai,	 ainda	 era	 o	 coração	 do	 Império:	 regia	 a	 produção	 de	 café	 –	 então	 principal	 polo	

econômico	brasileiro	–,	que	por	sua	vez	transbordava,	pelo	menos	indiretamente,	nos	assentos	

dos	 ministérios,	 do	 Conselho	 de	 Estado	 e	 da	 Assembleia	 Geral	 do	 Império.	 O	 combate	 ao	

cativeiro	 significava	não	 apenas	um	dever	 ético	ou	moral,	 na	perspectiva	dos	militares,	mas	 a	

possibilidade	 de	 desfazer	 o	 nó	 entre	 uma	 economia	 oligopolista	 e	 uma	 política	 oligárquica.	

Significava,	 portanto,	 o	 principal	 meio	 para	 começar	 a	 desmontar	 uma	 sociedade	 excludente.	

Nesse	 sentido,	 a	 edição	da	Lei	do	Ventre	Livre,	que	 guardou	estreita	 relação	 com	a	Guerra	do	

Paraguai	 e	 com	 os	 veteranos,	 foi	 o	 primeiro	 prenúncio	 das	mudanças	 políticas,	 econômicas	 e	

sociais	que	se	vislumbravam,	em	tese,	com	a	Proclamação	da	República.	

A	 história	 dos	 veteranos	 certamente	 não	 terminou	 com	 o	 retorno	 ao	 Império	 e	 as	

imediatas	 frustrações.	Confundiu-se	e	associou-se	àquela	das	classes	populares,	e	das	camadas	

médias	também.	A	década	de	1870	testemunhou	a	formação	de	um	espírito	de	corpo	militar	que	

não	 se	 limitou,	 na	 de	 1880,	 às	 reivindicações	 da	 corporação.	 À	 medida	 que	 surgiram	 novas	

formas	de	organização	política	–	como	as	associações	beneficentes	e	as	sociedades	profissionais	

–,	 ganhou	 robustez	 a	 posição	 da	 caserna,	 cujas	 principais	 reivindicações	 combinaram-se,	 em	

ampla	medida,	com	aquelas	dos	grupos	populares	e	médios.	Pedia-se	a	abolição	–	na	década	de	

1880	–,	tarifas	protecionistas,	subsídios	à	indústria,	a	livre	associação,	a	construção	de	estradas	

de	ferro	e	a	erradicação	da	característica	 indireta	das	eleições.	Falou-se	em	ampliar	o	acesso	à	
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organização	política	e	econômica	do	Império.	E	montou-se,	como	não	poderia	deixar	de	ser,	um	

projeto	de	Estado	que	não	coincidia	nem	com	o	do	partido	conservador,	nem	com	o	do	liberal.	

Ao	retornaram	ao	 Império,	os	veteranos	estiveram	tanto	do	 lado	civil	quanto	do	militar.	

Quando	 os	 veteranos	 castrenses	 falavam	do	povo,	 propositalmente	 evitando	 a	 demarcação	 de	

fronteiras	 no	 conceito,	 referiam-se	 igualmente	 a	 outros	 veteranos,	 que	 eram	 o	 comum	 da	

população	do	 Império.	Nesse	proceder,	 e	 sentindo-se	 legitimados	 a	 fazê-lo	 em	decorrência	 do	

tributo	 de	 sangue	 que	 lhes	 foi	 cobrado,	 os	 militares	 propuseram	 alternativas	 que	 ganharam	

ampla	eco:	a	república	foi	apenas	uma	entre	elas.	A	continuação	desta	história,	por	conseguinte,	

diz	respeito	à	formação	das	determinações	políticas,	econômicas	e	sociais	que	possibilitaram	o	

golpe	 de	 Estado	 de	 15	 de	 novembro	 de	 1889.	 E,	 sobretudo,	 à	 maneira	 como	 os	 veteranos	

envolveram-se	nelas,	provocando-as	–	como	sujeitos	históricos	–	ou	sofrendo-as	–	como	objetos	

históricos.	Cabe	saber,	portanto,	por	que	se	pôde,	naquele	tempo,	apenas	uma	República:	a	que	

foi	possível.	É	o	que	nos	interessará	em	pesquisas	vindouras.		
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