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1. Resumo 

Este trabalho procura dimensionar a influência da Guerra do Paraguai e das 

ideias positivistas na queda do Império e na primeira constituição da República. 

A partir de detalhada revisão bibliográfica da Guerra do Paraguai, do 

surgimento do Exército como força social e da origem da filosofia positivista no Brasil 

encontrando nas escolas militares seu ponto de difusão, depreende-se que estes 

eventos exerceram importante papel no enfraquecimento da Monarquia, como forma 

de governo, e na formação das ideias republicanas. 

   

2. Introdução 

No século XIX, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai envolveram-se em um 

conflito de proporções continentais. Tal experiência impactou enormemente os 

indivíduos que dela participaram, assim como as instituições das quais faziam parte. 

Entre as consequências deste conflito, para o Brasil, destaca-se o surgimento do 

militarismo e o déficit gerado nos cofres nacionais. 

No mesmo período, a Filosofia Positivista pregava uma maior intervenção do 

Estado na política econômica para que benefícios sociais fossem, realmente, obtidos 

valorizando o liberalismo e o cientificismo em detrimento do racionalismo. Exerceu 

forte influência nas escolas militares, onde encontra reverberação e passou a moldar 

uma nova geração de oficiais que entendiam ter acima do papel de soldado o papel 

de cidadão e, como tal, deveriam participar dos destinos políticos do país. 

A efetiva participação de Benjamin Constant, Floriano Peixoto e Rui Barbosa, 

personagens destes dois momentos nacionais nos acontecimentos históricos do final 

do século, comprovam a influência da Guerra do Paraguai e da Filosofia Positivista 

nos rumos políticos da nação.  

 

3. Objetivos 

Entender as motivações que levaram as quatro nações a se envolverem na 

Guerra do Paraguai; Vislumbrar as transformações sofridas pelo exército, como 

instituição em decorrência do combate; Contextualizar a Filosofia Positivista no 

período do final do Império; e Dimensionar os impactos do conflito e da difusão das 

ideias positivistas no processo de queda do Império. 

 



 

 

4. Metodologia 

O método adotado será o empírico indutivo, pois, a partir da leitura e 

aprofundamento em um determinado período histórico pretende-se avaliar suas 

implicações na história posterior e influência no cenário atual. 

 

5. Desenvolvimento 

Chiavenatto (1980) elenca, principalmente, interesses ingleses como 

motivadores da Guerra, já Doratioto (2002), cita como principais fatores a posição 

geográfica do Paraguai, que dominava os rios que à época eram os únicos 

caminhos para o Império ter acesso à província de Mato Grosso, as cicatrizes da 

recém terminada Guerra da Cisplatina dando início ao receio brasileiro da região vir 

a ser dominada pela Argentina, as denúncias de execuções de gaúchos no Uruguai, 

entre outros, e classifica o interesse inglês apenas como consequência de se 

observar uma oportunidade de ganho financeiro, inclusive, comparando o orçamento 

das quatro nações para justificar o apoio inglês à Tríplice Aliança. 

Para Maestri (2011) o positivismo começa a ser conhecido no Brasil nos anos 

1840, principalmente, entre matemáticos e engenheiros, normalmente oriundos das 

escolas militares e politécnica, para as quais os jovens de classe média, que não 

podiam arcar com os caros cursos de direito da época, eram direcionados. Além 

disso, o fato de o comtismo proibir a militância política a fim de conquistar as mentes 

pelo exemplo e pela crítica contida, era um fator que facilitava a adesão “das classes 

livres médias e não endinheiradas”. 

Os números da Guerra, fornecidos por Doratioto (2002) de, aproximadamente, 

50 mil mortos e um gasto equivalente ao orçamento de 11 anos do Império, aliados 

ao surgimento do militarismo - também consequência do conflito - e às ideias 

positivistas, acabam por enfraquecer o Império, que já sem o apoio das classes 

dominantes em função da abolição da escravidão, acaba por sucumbir.  

 

6. Resultados preliminares 

 No atual estágio do trabalho algumas conclusões já podem ser vislumbradas. 

A variedade de motivos para a Guerra do Paraguai é uma delas, afinal, quatro 

nações não se envolveriam em tamanho conflito por razões que beneficiassem 

apenas uma delas. Assim, o momento político, econômico e social de cada uma 



 

 

delas gerou individualmente motivos que, juntos, acabaram por propiciar a 

deflagração da guerra. 

O positivismo, com sua origem doutrinária nas escolas militares a cargo de 

Benjamin Constant juntamente com as glórias da batalha no Paraguai, formou uma 

nova classe de militares que no episódio da Questão Militar no final do Império, 

mostrou uma nova força política - o militarismo – a qual viria a participar dos novos 

rumos da política nacional.  

 

7. Fontes consultadas 

BENTO, C. M. A guerra do Paraguai: um laboratório de doutrina militar terrestre 
pouco explorado. Disponível em: <www.ahimtb.org.br> Acesso em 10.12.17. 
 
BONAVIDES, P. A evolução constitucional do Brasil. Estudos Avançados, vol. 14, 
nº 40, São Paulo, dezembro 2000. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-
40142000000300016> Acesso em 17.07.18 
 
BÓRIS, F. História do Brasil. 2 ed. São Paulo. Editora da Universidade de São 
Paulo. Fundação do Desenvolvimento da Educação. 1995. p. 208-217 
 
BOSI, A. A arqueologia do Estado-Providência: sobre um enxerto de ideias de 
longa duração. In: TRINDADE, H. (org.). O Positivismo: teoria e prática. 2 ed. Porto 
Alegre: UFRGS, 2007, p. 193-227. 
 
CHIAVENATTO, J. J. Genocídio americano: a guerra do Paraguai. 8 ed. São 
Paulo. Editora Brasiliense. 1980. 205 páginas. 
 
DORATIOTTO, F. Maldita guerra: nova história da guerra do Paraguai. 2 ed. São 
Paulo. Companhia das Letras. 2002. 615 pág.   
 
FAORO, R. Os donos do poder: Formação do patronato político brasileiro. 5 ed. 
São Paulo. Globo, 2012. 750 pág.  
 
HOONHOLTZ, T. A. L. Memórias do Almirante Barão de Teffé. 1 ed. Rio de 
Janeiro. Livraria Garnier. 1865. 175 pág. 
 
MAESTRI, M. Os positivistas ortodoxos e a guerra do Paraguai. Estudios 
Historicos – CDHRP – Ano III – jul. 2011 – n.6 – ISSN: 1688 – 5317. Uruguay. 
Disponível em: <http://www.estudioshistoricos.org/edicion6/eh0602.pdf> Acesso em 
01.12.17. 
 
VIANA, F. J. O. O ocaso do Império. Brasília: Senado Federal, 2004, p. 151-174. 
 


