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A política do Segundo Reinado e as histórias da Guerra 

do Paraguai 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulos 13 e 14 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo principal desta sequência didática é trabalhar com os alunos os aspectos gerais da 

política do Segundo Reinado, como as disputas entre o Partido Liberal e o Partido Conservador e a 

instauração do regime parlamentarista subordinado ao Poder Executivo. Além disso, será desenvolvido 

com a turma um olhar sobra as múltiplas narrativas históricas acerca da Guerra do Paraguai, maior 

conflito armado da América do Sul, que envolveu Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar os aspectos gerais da política no Segundo Reinado. 

• Conhecer os grupos políticos do período (liberais e conservadores), suas reivindicações e 
consequências. 

• Analisar a Guerra do Paraguai e as guerras ocorridas na Bacia do Prata, identificando seus 
motivos, os interesses do Império Brasileiro e os efeitos nos países participantes. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

O Brasil do Segundo Reinado: 
política e economia.  
Territórios e fronteiras: a Guerra  
do Paraguai. 

(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil  
na Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A política do Segundo Reinado 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizados de modo que estejam de frente para a lousa e para  

o professor. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e caneta 

Materiais de referência: A História da Câmara dos Deputados: O Império do Brasil. Disponível em: 

<www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/historia/historia/oimperio.html> . Acesso em: 31 jul. 2018. 

Para iniciar esta sequência didática e aferir os conhecimentos dos alunos acerca do Brasil 

Império, pergunte aos alunos se recordam como se deu o processo de sucessão de dom Pedro I por 

seu filho, dom Pedro II. É esperado que eles respondam que o pai abdicou do posto de imperador em 

favor de seu herdeiro, mas que, como este tinha apenas 5 anos de idade, não pode assumir o trono 

imediatamente, o que fez com que o Brasil vivesse um governo de transição de 1831 a 1840, o 

Período Regencial. 

Para adentrar no tema do Segundo Reinado, é importante contextualizar que este teve início 

após uma manobra política do então recém-constituído Partido Liberal, que antecipou a maioridade 

de dom Pedro II, para que ele fosse coroado imperador do Brasil aos 14 anos de idade. Essa manobra 

ficou conhecida como Golpe da Maioridade, uma vez que, segundo a Constituição de 1824, o rei 

apenas poderia assumir o trono aos 18 anos de idade.  

O Partido Liberal e o Partido Conservador representavam grupos ligados à elite brasileira e 

tinham posicionamento ideológico parecido: eram defensores da escravidão e dos latifúndios. A 

diferença  fundamental entre eles estava circunscrita à  questão da centralização do poder. Enquanto 

os conservadores, conhecidos como Saquaremas, defendiam um governo imperial forte e centralizado, 

os liberais, chamados de Luzias, eram defensores da descentralização do governo, com mais autonomia 

para as províncias. Esses grupos se alternaram no poder e disputaram um maior protagonismo na 

cena política brasileira durante o Segundo Reinado.  

Essas disputas entre Partido Conservador e Partido Liberal se davam, principalmente, na busca 

por maior influência na Câmara dos Deputados. Ressalte que o universo de pessoas com direito ao voto 

era limitado pelas regras estabelecidas pela Constituição de 1824. O voto era obrigatório apenas para 

homens com mais de 25 anos e censitário, ou seja, tinham direito ao voto apenas os que comprovassem 

renda e riqueza compatíveis com o que era estabelecido em lei. Mulheres, escravizados e pessoas 

pobres não tinham esse direito, o que mostra que a cidadania e a participação política naquele período 

era bastante reduzida. As eleições de 1840, as primeiras sob o governo de dom Pedro II, ficaram 

marcadas pela violência e pelas fraudes praticadas pelos liberais, o que as tornaram conhecidas como 

“eleições do cacete”. Tal fato contribuiu para que dom Pedro II, fazendo uso da prerrogativa do Poder 

Moderador e buscando consolidar a força do governo central, desfizesse o gabinete de ministros  

formado por políticos liberais (grupo que havia apoiado sua ascensão ao trono), dissolvesse a Câmara 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/historia/historia/oimperio.html
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dos Deputados e convocasse novas eleições, dessa vez, vencidas pelos conservadores. Um dado 

importante para mostrar a instabilidade e a disputa política legislativa durante o Segundo Império é 

que a Câmara foi dissolvida 11 vezes pelo rei, por meio do exercício do Poder Moderador. 

Como forma de tentar conter o desgaste entre liberais e conservadores, em 1847, dom Pedro 

II instaurou no Brasil o regime parlamentarista e criou o cargo de presidente do Conselho de 

Ministros, que era indicado por ele e exercia a função de chefe do governo, com a responsabilidade 

de escolher os demais ministros que comporiam o Gabinete Ministerial. O presidente do Conselho de 

Ministros fazia a intermediação entre o Parlamento e o Executivo e, caso houvesse desentendimento 

entre essas partes, o imperador poderia dissolver a Câmara ou demiti-lo.  

Em 1853, o presidente do Conselho de Ministros, Honório Hermeto Carneiro de Leão, o 

Marquês de Paraná, montou um gabinete formado por políticos conservadores e liberais, que ficou 

conhecido como Ministério da Conciliação. Tal composição trouxe maior estabilidade política e 

se manteve até 1868, quando o Brasil se envolveu no principal conflito militar do Segundo Império, 

a Guerra do Paraguai, ou da Tríplice Aliança, que será abordada na próxima aula. 

Reserve os 15 minutos finais da aula para que os alunos realizem um exercício de síntese, 

com o propósito de aferir o que eles entenderam sobre o processo de organização política brasileira 

do Segundo Reinado e se conseguem compreender as diferenças entre os processos de participação 

política daquele período histórico e do atual.  

Proponha que reflitam para completar o quadro e produzir, em casa, um texto a partir da 

comparação dos resultados:  

 Segundo Reinado Atualmente 

Quem pode votar? 
Homens maiores de 21 anos,  
com comprovação de renda 

Homens e mulheres entre 18 e 70 anos  
(com voto facultativo para pessoas entre  
16 e 17 anos e acima dos 70 anos) 

Quais são os cargos 
preenchidos por meio  
de votação popular? 

Apenas os de representantes da Câmara 
dos Deputados, pois o imperador escolhia 
o presidente do Conselho de Ministros 

Os cargos do Legislativo e do Executivo 

Quem pode se 
candidatar à Câmara 
dos Deputados? 

Proprietários de terras 

Não há restrição em relação às posses, para 
ser canditato é preciso ter nacionalidade 
brasileira ou ser naturalizado, estar em pleno 
exercício dos direitos políticos, além de ter  
a idade mínima de 18 anos, entre outras 
exigências previstas na Costituição. 

Quando são realizadas 
as eleições para a 
Câmara dos 
Deputados? 

Bienalmente, mas ela poderia ser dissolvida 
mediante a decisão do imperador 

A cada quatro anos 

Peça aos alunos que comecem a preencher o quadro ainda em sala de aula, tendo como base 

os conteúdos trabalhados. No texto, espera-se que eles sejam capazes de identificar que, para se 

candidatar, era necessário ser proprietário de terras e, portanto, apenas pessoas ligadas à elite brasileira 
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poderiam fazê-lo. No Império, as eleições para a composição da Câmara dos Deputados era bienal, mas 

esta poderia ser dissolvida a partir da decisão do imperador, que convocaria novas eleições para o órgão.  

Oriente os alunos a finalizarem a tabela e prepararem o texto em suas casas, para que, assim, 

tenham mais tempo para pesquisar mais informações sobre o atual processo eleitoral brasileiro, 

como a obrigatoriedade ao voto para homens e mulheres entre 18 e 70 anos e que, atualmente, 

os cidadãos brasileiros participam das eleições para eleger representantes para os cargos executivos, 

como presidente, governador e prefeito, e para os cargos legislativos, como senador, deputado 

federal e estadual e vereador.  

No encerramento da aula, peça aos alunos que entreguem, na aula seguinte, seus textos 

produzidos com base nas informações da tabela. 

 

Aula 2 – A Guerra do Paraguai e a guerra de narrativas históricas 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em forma de semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, lápis, caderno, projetor de imagem ou impressão de mapa da Bacia do 

Prata para ser distribuído aos alunos 

Materiais de referência:  

• DW BRASIL. Após 150 anos historiadores reescrevem a Guerra do Paraguai. Disponível em: <www.dw.com/pt-

br/ap%C3%B3s-150-anos-historiadores-reescrevem-a-guerra-do-paraguai/a-18419656>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

• SOUSA, Fabio Ribeiro de. O revisionismo histórico da Guerra do Paraguai no cinema paraguaio: reprodução e 
disseminação. Revista de História da UEG. Porangatu, v.2, n.1, p.98-116, jan./jul. 2013. Disponível em: 
<www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria/article/viewFile/1587/960> . Acesso em: 31 jul. 2018. 

• FGV. Mapa Conflitos na Bacia do Prata. Atlas Histórico do Brasil. Disponível em: <https://atlas.fgv.br/marcos/guerra-do-
paraguai/mapas/conflitos-na-bacia-do-prata-1850-1867> . Acesso em: 31 jul. 2018. 

Reserve os 10 minutos iniciais da aula para que os alunos entreguem as respostas das 

questões propostas na aula anterior e faça um comentário geral sobre a atividade. Proponha uma 

discussão sobre o quadro e dê abertura para que todos compartilhem suas resposta, dúvidas e 

dificuldades. Recolha os textos e devolva-os corrigidos e comentados na próxima aula. Com base nas 

respostas dos alunos, aproveite para contextualizar a turma sobre as restrições à participação 

política durante o Segundo Império em comparação com o atual regime democrático brasileiro, as 

suas formas de participação política e a garantia do direito ao voto, pontos estabelecidos pela 

Constituição Brasileira vigente, de 1988.  

Prossiga dizendo que a formação do Ministério da Conciliação representou um momento de 

maior calmaria e estabilidade da política nacional do Segundo Reinado. Tal estabilidade foi rompida 

em função da Guerra do Paraguai, que foi o maior confronto armado da história da América do Sul e, 

por ter envolvido muitos países –  Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai –, inspirou a escrita de muitas 

narrativas históricas. Reforce para os alunos que a história não é um conhecimento único e absoluto 

e que um mesmo fato histórico pode ser visto e interpretado de formas diferentes, que variam de 

acordo com a perspectiva teórica assumida pelo pesquisador e os documentos utilizados durante a 

https://www.dw.com/pt-br/ap%C3%B3s-150-anos-historiadores-reescrevem-a-guerra-do-paraguai/a-18419656
https://www.dw.com/pt-br/ap%C3%B3s-150-anos-historiadores-reescrevem-a-guerra-do-paraguai/a-18419656
http://www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria/article/viewFile/1587/960
https://atlas.fgv.br/marcos/guerra-do-paraguai/mapas/conflitos-na-bacia-do-prata-1850-1867
https://atlas.fgv.br/marcos/guerra-do-paraguai/mapas/conflitos-na-bacia-do-prata-1850-1867
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pesquisa. Trabalhar com a turma esse entendimento de como se produz a História é importante para 

explorar as diversas visões historiográficas sobre a Guerra do Paraguai. Explique aos alunos que serão 

estudadas as diferentes visões sobre esse conflito, com o propósito de mostrar as divergências entre 

as narrativas históricas nas reconstituições desse importante evento histórico da América do Sul. 

Contextualize o tema para os alunos com algumas informações gerais sobre essa guerra, 

como os seus antecedentes, que incluem as tensões e disputas territoriais na região dos rios da bacia 

Platina, durante o século XIX. Esses confrontos se intensificaram com as tentativas do Brasil e da 

Argentina de interferirem na política do Uruguai, visando ampliar a sua hegemonia política na 

América do Sul. Durante a década de 1860, o Paraguai passou também a ter uma postura mais 

intervencionista em relação à política uruguaia. O presidente paraguaio Solano Lopez apoiou 

Atanásio Aguirre, político ligado ao grupo dos grandes proprietários de terras e criadores de gado. 

Esse grupo era considerado contrário aos interesses políticos brasileiros e, em 1864, tropas 

brasileiras derrubaram Aguirre e colocaram no seu lugar Venâncio Flores, político alinhado com os 

interesses brasileiros. A sequência de acontecimentos envolvendo a atuação, principalmente, de 

Brasil e Paraguai desencaderam a guerra.  

Como material de apoio para mostrar o histórico de tensões na região platina, utilize o mapa 

“Conflitos na Bacia do Prata (1850-1867)”, do Atlas Histórico do Brasil (FGV). Para que os alunos possam 

visualizá-lo, se possível utilize um projetor ou disponibilize o acesso a ele de outra maneira. O mapa 

ajudará na compreensão das investidas militares brasileiras com o propósito de intervir na política 

uruguaia (de 1851 e 1864) e das ações ocorridas já quando a Guerra do Paraguai havia se deflagrado.  

Em 1864, o governo paraguaio rompeu relações com o Brasil e, em seguida, capturou e 

apreendeu um navio brasileiro, que navegava pelo rio Paraguai. Foram presos tripulantes da 

embarcação, incluindo o presidente da província do Mato Grosso, o que motivou a declaração de 

guerra do Brasil ao Paraguai. Solano Lopez implementou uma política expansionista, com o propósito 

de realizar a conquista de territórios na bacia do rio da Prata  que lhe garantissem o acesso ao 

Oceano Atlântico. Dessa forma, o exército paraguaio promoveu invasões ao território do Mato 

Grosso e províncias do norte da Argentina.  

Em resposta à ação expansionista paraguaia, os governos brasileiro, argentino e uruguaio 

formaram a Tríplice Aliança, em 1865, que combateu militarmente o Paraguai durante cinco anos. O 

conflito provocou grandes custos aos países envolvidos, beneficiando principalmente a Inglaterra, 

principal financiadora da Tríplice Aliança. No caso do Paraguai, além do enorme prejuízo fincanceiro 

e político, a derrota na guerra representou uma expressiva perda da sua população:  há estimativas 

de que apenas um quarto da população teria sobrevivido ao conflito (na sua maioria, mulheres, 

idosos e crianças, que não fizeram parte da linha de frente paraguaia). 

Ao final do confronto, diferentes interpretações foram dadas ao conflito, às suas motivações 

e à atuação dos diferentes atores políticos. Dentre as principais correntes historiográficas sobre a 

Guerra do Paraguai, há uma que é considerada tradicional, que começou a ser produzida logo após o 

término do conflito pelos vencedores, principalmente o Brasil, com base em relatos e diários de 
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pessoas que participaram da disputa. Segundo essa perspectiva, a culpa do conflito é atribuída a 

Solano López, que seria um tirano com pretensões de expandir o seu território e dominar a região. 

Destacam-se o comando e os feitos militares do então general Luís Alves da Lima e Silva, que 

posteriormente receberia o título de Duque de Caxias, como reconhecimento à sua liderança decisiva 

para a vitória brasileira. 

Na chamada historiografia revisionista, cujos primeiros estudos foram produzidos no 

Paraguai, criou-se a imagem de Solano López como um herói sul-americano e anti-imperialista e do 

Paraguai como um país desenvolvido, sem escravidão e analfabetismo. A Inglaterra foi colocada 

como uma das principais responsáveis pela guerra, por seu financiamento da Tríplice Aliança e por 

ser contrária ao desenvolvimento autônomo paraguaio. Esse processo revisionista se iniciou no 

Paraguai, no final do século XIX, e foi retomado por pesquisadores e intelectuais ao longo do século 

XX. Até hoje, essa narrativa tem uma forte influência sobre a compreensão do conflito. 

Explique que, recentemente, historiadores de diferentes nacionalidades têm estudado essa 

guerra, utilizando documentos oficiais, buscando entender melhor as motivações e as consequências 

da guerra para todos os países envolvidos e questionando alguns dos pressupostos das 

historiografias tradicional e revisionista.  

Anuncie para os alunos que, na aula seguinte, eles conheceram alguns dos achados dessa 

historiografia chamada de neorrevisionista.   

 

Aula 3 – A Guerra do Paraguai revista 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para a lousa e para o 

professor. 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, lápis, caderno, projetor de imagem ou impressão de mapa da Bacia do 

Prata a ser distribuído aos alunos. 

Materiais de referência:  

• DW BRASIL. Após 150 anos historiadores reescrevem a Guerra do Paraguai. Disponível em: < https://www.dw.com/pt-

br/ap%C3%B3s-150-anos-historiadores-reescrevem-a-guerra-do-paraguai/a-18419656>. Acesso em 31 jul. 2018. 

• SOUSA, Fabio Ribeiro de. O revisionismo histórico da Guerra do Paraguai no cinema paraguaio: reprodução e 
disseminação. Revista de História da UEG. Porangatu, v.2, n.1, p.98-116, jan./jul. 2013. Disponível em: 
<http://www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria/article/viewFile/1587/960> . Acesso em 31 jul. 2018. 

• FGV. Mapa Conflitos na Bacia do Prata. Atlas Histórico do Brasil. Disponível em: <https://atlas.fgv.br/marcos/guerra-
do-paraguai/mapas/conflitos-na-bacia-do-prata-1850-1867> . Acesso em 31 jul. 2018. 

Retome o tema da Guerra do Paraguai e as narrativas históricas do conflito. Relembre os 

alunos que as correntes historiográficas tradicional e revisionista tinham como característica a 

influência do discurso nacionalista, principalmente no que se refere à construção da figura de Solano 

López, presidente paraguaio. Enquanto para a linha tradicional, produzida por brasileiros envolvidos 

diretamente no confronto, López foi um tirano que causou a guerra, para a historiografia revisionista, 

produzida inicialmente no Paraguai, mas compartilhada por intelectuais sul-americanos no decorrer 

https://www.dw.com/pt-br/ap%C3%B3s-150-anos-historiadores-reescrevem-a-guerra-do-paraguai/a-18419656
https://www.dw.com/pt-br/ap%C3%B3s-150-anos-historiadores-reescrevem-a-guerra-do-paraguai/a-18419656
http://www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria/article/viewFile/1587/960
https://atlas.fgv.br/marcos/guerra-do-paraguai/mapas/conflitos-na-bacia-do-prata-1850-1867
https://atlas.fgv.br/marcos/guerra-do-paraguai/mapas/conflitos-na-bacia-do-prata-1850-1867
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do século XX, o presidente paraguaio foi um grande estadista anti-imperialista, que teve o seu 

projeto de construção de uma grande nação abortado pela influência inglesa. Ambas as 

historiografias tiveram grande alcance e são repercutidas até hoje. 

Mais recentemente, a partir das década de 1990, uma nova linha de pesquisa intitulada de 

neorrevisionismo passou a questionar alguns dos pressupostos que eram defendidos pelas outras 

duas correntes historiográficas. Um deles era de que a Guerra do Paraguai fora tomada por uma 

atitude impulsiva do presidente paraguaio Solano López. Conforme foi explicado na aula anterior, 

eram intensas as disputas territoriais na região do Prata e as intervenções nas políticas externas. 

Assim, a guerra foi desencadeada após o governo brasileiro ter autorizado uma investida militar no 

Uruguai para derrubar o presidente que havia assumido o poder com o apoio paraguaio. Esse ato 

desencadeou as outras ações que culminaram na declaração de guerra do governo brasileiro contra 

o Paraguai. A Tríplice Aliança se formou depois que o Paraguai fez ofensivas militares e invadiu o 

Mato Grosso e províncias do norte da Argentina. 

Em relação ao envolvimento da Inglaterra no conflito, as pesquisas mais recentes questionam a 

teoria formulada pelos revisionistas de que as pretensões imperialistas inglesas eram derrubar o Paraguai 

e barrar seu desenvolvimento econômico. Por mais que a Inglaterra tenha se beneficiado com o conflito, 

por conta dos empréstimos concedidos aos países envolvidos na guerra e também com a comercialização 

de equipamentos, o confronto em si não favorecia os interesses ingleses e, de acordo com a 

documentação pesquisada, tampouco teve interferência direta desse país.  

Para o Brasil, as consequências da Guerra do Paraguai, além do número de mortes (cerca de 

50 mil pessoas) e dos elevados custos econômicos, teve importância para o fortalecimento da 

influência política do Exército Brasileiro. Muitos escravizados foram cedidos pelos seus proprietários 

para lutar na guerra e, ao retornar dos conflitos, obtiveram a sua liberdade, o que reforçou o 

prestígio popular do Exército, que acabou tendo um papel importante nas campanhas abolicionistas 

e também pela derrubada do Império, a favor da proclamação da República. 

Após fazer essa análise da Guerra do Paraguai e promover um diálogo sobre as distintas 

visões historiográficas desse importante conflito militar, durante os 15 minutos finais da aula 

proponha que os alunos respondam as seguintes questões: 

1. De que forma é apresentada a figura de Solano López pelas historiografias tradicional e 
revisionista? Qual fator influenciou as narrativas produzidas por essas historiografias? 

2. Quais são as principais críticas realizadas pela historiografia revisionista às narrativas tradicionais 
produzidas sobre a Guerra do Paraguai?  

3. Diante do que você aprendeu ao longo destas aulas, quais as principais consequências da Guerra 
do Paraguai? 

Espera-se que os alunos respondam a primeira questão, identificando o nacionalismo como 

um fator que influenciou as narrativas em torno de Solano López. Para a linha tradicional, López foi 
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um tirano que causou o conflito; já para a historiografia revisionista, produzida inicialmente no 

Paraguai e compartilhada por intelectuais sul-americanos no decorrer do século XX, o presidente 

paraguaio foi um grande estadista anti-imperialista, que enfrentou a Inglaterra.  

Para a segunda questão, eles devem responder que as principais críticas são quanto à versão 

da participação da Inglaterra no conflito. Para alguns, a Inglaterra tinha interesse de minar o projeto 

desenvolvimentista paraguaio; para outros, não havia a magnitude de tal projeto e nem existiu 

tamanho protagonismo inglês no conflito.  

Sobre a terceira questão, a resposta esperada é que o Paraguai sofreu enormes danos  políticos 

e econômicos e perdeu sua relevância geopolítica, além de ter grande parte da sua população morta 

durante a guerra. Já em relação ao Brasil, espera-se que respondam que houve, após a vitória na guerra, 

um aumento do prestígio do Exército Brasileiro, o que contribuiu decisivamente para o fim do Império. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os alunos e verifique se cada um deles: 

• compreendeu a organização política do Segundo Império e as disputas políticas envolvendo 
o Partido Liberal e o Partido Conservador; 

• identificou pontos em comum e diferenças entre o Partido Conservador e o Partido Liberal; 

• reconheceu que existe um debate historiógrafico acerca da Guerra do Paraguai; e 

• entendeu os aspectos políticos que envolveram a Guerra do Paraguai, os seus antecedentes 
e as consequências do conflito para o Brasil. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quem poderia votar nas eleições para a Câmara dos Deputados durante o Segundo Reinado? 

2. Qual fato motivou a declaração de guerra contra o Paraguai feita pelo Império Brasileiro? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que o voto era obrigatório e para homens com mais de 25 
anos, desde que pudessem comprovar renda e riqueza compatíveis com o que era estabelecido 
em lei. Homens pobres e sem a renda estabelecida pela lei, mulheres e escravizados não tinham 
direito ao voto. 

2. Os alunos devem mencionar o episódio em que a marinha paraguaia capturou e apreendeu um navio 
brasileiro que navegava pelo Rio Paraguai, no qual foram presos tripulantes, incluindo o presidente 
da província do Mato Grosso. Tal ação motivou a declaração de guerra do Brasil ao Paraguai. 


