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O Exército tinha muitas mulheres, muitas 
que desde as mais remotas províncias 
tinham acompanhado seus maridos, muitas 
solteiras nas mesmas circunstâncias, e outras 
que se tem vindo ligando em diferentes 
partes mais ou menos distantes [...].1 
 

 O relato da epígrafe faz parte da narrativa do Tenente José Campelo de Albuquerque 

Galvão no seu Diário da Guerra do Paraguai (1864-1870)2. Os relatos descritos por meio do 

olhar deste memorialista apresentam uma narrativa sobre o cotidiano do conflito, trazendo a 

cena do front a atuação das mulheres no movimento armado. Muitas vezes silenciada por uma 

parte da historiografia que considerava a guerra como “coisa de homem”, as mulheres, com os 

aportes da História das Mulheres e da História Cultural, vem sendo retiradas desse 

esquecimento e voltam ao cenário da história (SCOTT, 1992).  

Nesse silêncio profundo, é claro que as mulheres não estão sozinhas. Ele 
envolve o continente perdido das vidas submersas no esquecimento no qual 
se anula a massa da humanidade. Mas é sobre elas que o silêncio pesa mais 
(PERROT, 2007, p.16). 

Michelle Perrot (2007) tem razão quando diz que o silêncio acerca da história das 

mulheres ainda é muito forte. Nesse sentido, o Diário pode apontar indícios da condição 

feminina no contexto da guerra, a partir da representação descrita pelo Tenente Galvão. 

Sabemos que na preservação da memória, o Diário enquanto fonte histórica é visto como 

sendo um instrumento de legitimação de uma fala, de uma memória que é seletiva e 

socialmente construída. 

No Brasil, a partir das últimas décadas do século XX, o diário vem ganhando 
cada vez mais espaço entre os estudiosos, que trabalhos que mostram as 
transformações e os sentidos dados ao diário como fonte histórica e objeto 
de estudo (MARIANO, 2014, p.52). 

                                                           
1 Trecho retirado do Diário da Guerra do Paraguai, de José Campelo deAlbuquerque Galvão (LIMA, 1995, p.61). 
O manuscrito fora doado pelo neto do tenente, Mário Campello, a José Fernandes de Lima. Segundo Lima, o 
original do Diário está no Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico do Exército.  
2 A Guerra do Paraguai foi fruto das contradições platinas, tendo como razão última a consolidação dos Estados 
Nacionais (DORATIOTO, 2002, p.93).  A luta se estendeu por 5 anos, partindo dos paraguaios à nação 
brasileira. Para os países que participaram, a guerra foi um divisor de águas para os aspectos políticos e 
financeiros, “o conflito externo de maior repercussão para os países envolvidos” que marcou a Tríplice Aliança 
formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, e afetou diretamente o Paraguai que saiu destruído estruturalmente e 
politicamente. 
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Portanto, o diário representa o tempo vivido e o olhar do Tenente Galvão sobre o 

cotidiano da guerra. Uma memória que é seletiva, mas como chama atenção Jacques Le Goff 

é também “um instrumento e um objeto de poder” (LE GOFF, 1994, 476-477). Mesmo com 

uma vasta produção historiográfica acerca da Guerra do Paraguai, a temática que envolve a 

representação sobre as mulheres ainda é pouco estudada3. Alguns trabalhos apontam a 

presença das mulheres da guerra, citamos o exemplo de Mulheres comuns, senhoras 

respeitáveis, a presença feminina na Guerra do Paraguai de Maria Teresa Dourado (2005). 

No livro a autora mostra a atuação de mulheres do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul no 

cenário de guerra, ressaltando as atividades desempenhadas por mães, avós, irmãs, esposas e 

filhas no front ou nos hospitais e enfermarias. Um outro trabalho de fôlego sobre as mulheres 

e a Guerra do Paraguai é o livro Mulheres na Guerra do Paraguai de Hilda Agnes Hubner 

Flores (2010). Neste livro, a autora realiza uma pesquisa documental vasta para compreender 

o imaginário, as mentalidades, as frentes de luta e resistências de mulheres “compelidas a 

romper as fronteiras do espaço privado do lar”.  

Pode-se dizer que ao longo desses últimos dez anos novas pesquisas tem se voltado a 

compreender a Guerra não só pela ótica da diplomacia, dos acordos políticos e das questões 

econômicas envolvendo a Bacia do Prata. A historiografia tem produzido novos estudos que 

trazem personagens até então “esquecidos” pelos debates históricos até o início do século XX. 

Com relação a essas novas pesquisas colocando as mulheres como partícipes da guerra 

utilizando os diários como fonte histórica, pode-se dizer que ainda é um tema pouco estudado. 

Nossa proposta de trabalho foi executada pensando no diário como fonte documental e de 

grande valor para entender a presença feminina durante a guerra. É válido salientar que na 

documentação oficial, relatórios do Ministério de Guerra, relativa aos anos em que o Brasil 

em luta, não há menção as mulheres. Ou seja, oficiais do exército que escreviam cartas, 

relatórios, ofícios e atas diárias ocultavam a atuação dessas personagens.  

 Partindo dessa constatação, o nosso artigo tem por objetivo analisar a representação da 

mulher a partir da narrativa do diário sobre a Guerra do Paraguai, escrito pelo Tenente José 

                                                           
3 Fernando Ortolan defendeu uma dissertação de mestrado na Unisinos/RS sobre o recrutamento feminino na 
Guerra do Paraguai, tratando das mulheres paraguaias. Alberto Moby da Silva, historiador carioca, defendeu sua 
tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense em 1998, sobre as mulheres após a Guerra do Paraguai. 
Outro texto é de Vivian Zambonio e Sebastião Peres da Ufpel/RS; “O poder masculino cede espaço aos poderes 
femininos: as relações de gênero na Guerra do Paraguai” trata da importância da mulher paraguaia. 
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Campelo de Albuquerque Galvão. O Diário da Guerra do Paraguai é um texto que apresenta, 

também, a atuação das mulheres no cotidiano da guerra na perspectiva de um militar. Após a 

leitura e análise do documento alguns questionamentos vieram à tona: Como as mulheres 

estão representadas, numa luta que, teoricamente, era de homens? Por que elas aparecem na 

documentação e são silenciadas pela historiografia? Como o militar percebe a atuação e o 

cotidiano das mulheres na guerra? São questões que pretendemos apresentar ao longo do 

trabalho, percebendo o lugar ocupado pelas mulheres que estiveram na Guerra. Com base no 

conceito desenvolvido por Roger Chartier (1990), representações dizem respeito ao modo 

como em diferentes lugares e tempos a realidade social é construída por meio de 

classificações, divisões e delimitações. Assim, compreenderemos como essas mulheres foram 

representadas e quais os padrões e delimitações que permeavam o discurso dos memorialistas 

em determinada realidade social, levando em consideração as formas diferenciadas com que 

os indivíduos apreendem os discursos que dão a ver e a pensar o real.  

 Antes de adentrarmos na análise mais específica acerca das mulheres, faz-se 

necessário conhecer um pouco a vida do diarista. Nascido em Floresta (Pernambuco) em 

1834, José Campelo de Albuquerque Galvão, mudou-se para Mamanguape, na província da 

Paraíba, após a sua formatura em Direito na década de 1850. Atuava como advogado quando 

a guerra eclodiu, e em 1865 resolveu se alistar como voluntário, ao Quartel Geral, situado na 

capital paraibana.4 Foi deputado provincial pela Paraíba por várias legislaturas (24ª, 25ª, 26ª e 

27ª), e no período republicano, ainda atuou como deputado estadual (4ª e 5ª legislaturas), 

vindo a falecer aos 97 anos, em 1937, na cidade que escolheu para morar5. 

A narrativa do Diário tem início no dia 21 de julho de 1865, na região de Santa 

Catarina, quando a embarcação atracou para fazer manutenção. Ao embarcar para a guerra, 

foi escolhido como Secretário da Coluna, pois era um letrado, status de muita importância à 

época, principalmente em um espaço de analfabetos. O texto foi escrito na primeira pessoa do 

singular, ou seja, o Tenente assume o lugar de quem está vivenciando e escrevendo o diário. 

Mesmo iniciando a escrita em julho, Galvão recua no tempo, para o mês de março, momento 

                                                           
4 Alistou-se no batalhão comandado pelo Coronel Luiz Inácio de Albuquerque Maranhão. Ao começar a Guerra 
no fim de 1864, o governo Imperial organizou estratégias que elevassem o contingente militar para ampliação 
das forças de primeira linha, seja pela designação de regimentos da Guarda Nacional ou pela criação dos corpos 
de Voluntários da Pátria. 
5 No dia 03 de maio de 1885 foi noticiado no jornal Diário da Parahyba, com a chamada “O Abolicionismo em 
Mamanguape” que o Capitão Tenente Galvão havia alforriado dez escravizados, o que foi considerado pelo 
impresso, um “acto de generosidade”. (1885, p.1). 
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em que se apresentou como voluntário para participar da guerra.6 A viagem seguiu no vapor 

Tocantins passando por algumas localidades como Recife, Alagoas, Bahia7 até o Rio de 

Janeiro. 

Na capital do Império, Galvão visitou uns parentes, após a saída da Corte passaram por 

Santos (SP). Na embarcação estava um médico, Dr. Evaristo Nunes Pires, que seguia para o 

front na companhia da sua esposa. A presença feminina na guerra é registrada na 

documentação, são mulheres que eram esposas, mães, e atuaram como costureiras, 

enfermeiras, comerciantes, prostitutas, soldadas, prisioneiras, enfim, mulheres que foram 

“desqualificadas, marginalizadas, esquecidas” (COLLING, 2014, p.8). O médico Evaristo 

Nunes Pires estava muito doente, gemia de dor e “já não andava”, a morte o esperava, mas 

com todo esse desespero tinha o apoio da sua esposa: 

A mulher ainda jovem fazia verter lágrimas de dor a quantos ouviam suas 
exclamações seus gestos súplices cortavam o coração: ora lastima-se de tão 
moça perder a vida, quando ia depois de longa ausência abraçar os seus 
pais, ora abraçada com o marido tentava confortá-lo; ora ajoelhando-se 
rapidamente junta as mãos e com os olhos úmidos de prantos erguidos ao 
Céu pedia a Deus misericórdia (...). (Diário, 21 de maio de 1865, p.42. 
Grifos nossos) 

 Interessante observar, na escrita de Galvão, a descrição que ele faz da esposa do 

médico, uma mulher muito jovem, casada com um homem, naquele momento moribundo que 

poderia perder a vida, e a preocupação que o homem a deixasse viúva e sozinha. A mulher 

alegava que mesmo com a possibilidade de ver seus pais, sofria com a possibilidade de ficar 

sozinha no mundo. Vendo tal cena o diarista quis consolar a moça e levar palavras de 

esperança, no entanto, alega que não conseguiu e preferiu fugir “para longe deles para não 

chorar”. O cotidiano da guerra, em um mundo em que a masculinidade era testada a todo o 

momento, não permitia que homens chorassem, muito menos por alguém que não 

conheciam8. Observamos que, ao longo do texto, as mulheres não tem nome, elas são 

representadas como mulheres, moças, esposas. 

 Dando continuidade à viagem, no vapor Pedro II, a tripulação passou por momentos 

de turbulências, o mar estava revolto e as pessoas temiam o pior. Uma grande parte da 

tripulação se preparava para abandonar a embarcação, inclusive o comandante adjunto, o que 

                                                           
6 O Tenente tinha um irmão, Benigno Campello d’Albuquerque, que também se alistou , assumindo o posto de 
Alferes. 
7 Interessante que o diarista vai tecendo suas impressões acerca dos lugares, diz Galvão: “Muito gostei da Bahia” 
(p.37-38). 
8 Para maiores esclarecimentos sobre a masculinidade na guerra ver o texto “A Virilidade Militar” de Alain 
Corbin, no livro História da Virilidade – 2 O triunfo da virilidade – o Século XIX, sob a direção Alain Corbin, 
Jean-Jacques Courtine e Georges Vigarello. Petrópolis/Rj: Editora Vozes, 2013. p.195-248. 
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deixou o Tenente Galvão revoltado, principalmente porque naquela situação de crise o 

comandante “estava no seu camarote arrumando-se com uma moça que tinha consigo, para 

evadir-se (...)”. Um motim já estava armado, mas após uma longa conversa com o 

Comandante oficial, e a promessa de garantia de todos os direitos, a revolta foi contida e o 

Vapor seguiu para a província de Santa Catarina a “terra das moças bonitas”, segundo o 

diarista.  

 Com o desembarque Galvão relata que sentiu um prazer ao chegar até o porto: 

“parecia-me ser aquela a primeira vez que pisava em terra firme; lembre-me de meus filhos, 

de minha amiga fiel, de meus irmãos, de minha Boa mãe – ressuscitava para eles (Diário, 

p.49, grifos do original)”.9 Um momento de nostalgia na vida do diarista quando a lembrança 

mais forte era a da sua família.  

Considera que a capital Desterro (atual Florianópolis) não era bonita, mas  

A afamada beleza das moças sem dúvida é de outras eras: as moças primam 
somente no grande desejo de casarem com quantos solteiros do Norte ali 
se demorarem. E os meios que para isso empregam! loureiras a mais não 
poder, agradáveis e fáceis no último ponto, entretanto não pegaram a 
nenhum de nós (Diário, 11 de setembro de 1865. Grifos nossos).  

 Durante o período que estiveram em Santa Catarina nos parece, segundo o relato, que 

o que mais chamou a atenção do diarista foi a “beleza das moças”. Diz que elas só queriam 

casar, e vendo tantos homens do Norte (atual Nordeste) era um perigo. Pois as mulheres, 

loureiras, ou seja, usavam de todas as armas sedutoras, “agradáveis e fáceis no último ponto” 

para atrai maridos. Mas, pelo visto, não conseguiram atingir a meta, de obter o matrimônio, 

que no olhar de Galvão era o grande desejo das moças. Um olhar de acordo com a visão 

patriarcal da sociedade do oitocentos em que a mulher só tinha um objetivo na vida: obter o 

matrimônio. 

 Ao deixar as terras catarinenses o comportamento da tropa foi elogiado “não houve o 

menor barulho, nem desrespeito; nem tão pouco me consta que nenhum oficial abusasse da 

hospitalidade recebida; não obstante haver bem boas e bonitas moças e um pouco loureiras10” 

(Diário p.52). 

 No início de 1866 já estavam acampados no Rio Grande do Sul, em “um barraca 

exposta ao vento, ao rigor do sol, ao frio e à chuva, dentro de uma casinha de pano”. A 

reclamação continua, e agora o diarista reclama que a alimentação, baseada na carne assada, 

                                                           
9 O Tenente Galvão tinha dois filhos, Alberto e Júlia. A amiga fiel a que se refere no texto é a sua esposa, D. 
Cândida Rosalia Proença Galvão e a sua mãe D. Anna Cavalcanti de Albuquerque (LIMA, 1995, p.49).  
10 Segundo o dicionário da língua portuguesa, loureira significa mulher que procura agradar, sedutora, 
provocante. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



6 

 

farinha e mate, estavam causando diarreia, problema recorrente ao longo do conflito11. Mas, o 

Tenente considerava que o pior momento era no ano novo, pois estava longe da família:  

Neste dia em que o homem folga de estar rodeado de seus parentes, amigos, 
mulher e filhos, acho-me como isolado no centro de um Batalhão; todo o 
meu pensamento se acha em minha casa, em minha mãe, em meus 
irmãos, em minha fiel amiga, e meus inocentes filhinhos; quanto não daria 
hoje para vê-los e abraçá-los...Oh! que imenso sacrifício eu fiz à Pátria...e 
essa incerteza da volta? Aumentada pela displicência em que me 
acho!...Meu Deus, dai-me resignação para levar ao fim com ânimo inteiro, 
tão grande sacrifício (Diário, 01 de janeiro de 1866, p.58. Grifos nossos). 

 Nostalgia motivada pela saudade dos entes queridos, da sua casa e a incerteza se, 

realmente, havia feito a coisa certa indo à guerra, inclusive se voltaria à sua casa. Nessas 

condições considera o seu ato, de se alistar voluntariamente, como um “imenso sacrifício” 

pela pátria. Como afirma Victor Izeckson (2009, p.397), sociedades patrióticas foram 

espontaneamente estabelecidas em todas as províncias, com coletas de donativos e 

organização de grupos de voluntários. Este sentimento patriótico foi mencionado 

constantemente pela voz dos diaristas e do próprio governo Imperial.   

 Já no Uruguai, em março de 1866, os soldados estavam passando por dificuldades: 

sem soldo havia quatro meses, com a alimentação básica de uma xícara de farinha carne, mate 

e fumo. O Comandante da tropa, com a justificativa de economizar nos gastos, ordenou  

que todas as mulheres, casadas ou solteiras, boas ou más, fossem 
arrancadas do Exército, transpusessem o Uruguai e fosse ficar em São 
Borja, responsabilizando logo os Comandantes dos Corpos pela pronta 
execução de semelhante ordem (Diário, p.61. Grifos nossos).  

 O Tenente considerou essas “ordens as mais absurdas”, principalmente em se tratando 

de mulheres que vieram das mais “remotas províncias” acompanhando seus maridos e foram 

“escorraçadas”. Ele ainda enfatiza que, independente, de serem “boas ou más”12, estavam ali 

como “verdadeiras amazonas” (Diário, p.61-62). 

 Interessante que essa decisão do General de escorraçar as mulheres do grupo, pela 

narrativa, nos parece que afetou muito o Tenente Galvão. Merece uma descrição detalhada 

dos seus argumentos e questionamentos sobre esse episódio: 

Quem já viu entre nós, em algum tempo, exército sem mulheres?...Em que 
podem as mulheres transtornar ou servir de embaraço ao serviço das armas? 
Mulheres da ordem dessas que saem acompanhando exércitos? Mulheres 
que, quando o marido está fraco, carrega-lhe a mochila, que depois de uma 

                                                           
11 As dietas de baixo valor nutricional associadas ao clima quente e úmido da região levou ao desenvolvimento 
de várias infecções do trato bacteriano, desidratação e febres virais. Pode-se dizer que os problemas intestinais 
afetaram a soldadesca durante toda a Guerra como consequência das condições a que estavam expostos.  
12 Não sabemos o que significa o significado de mulheres más, seriam as prostitutas? Lembramos que havia 
também prostitutas seguindo as tropas. Na perspectiva de um homem casado, da elite paraibana oitocentista, 
poderia ser essa representação, mas são só conjecturas.  
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marcha forçada, quando o marido é tirado para a guarda, o piquete ou quer 
que for, faz-lhe comida e vai levá-la pressurosa, que cose-lhe a roupa, ajuda-
o a tratar das armas, concorre diretamente para a sua limpeza e asseio, cura-
lhe feridas, minora-lhe e adoça-lhe afinal os trabalhos da Guerra? Mulheres 
que, vem sendo necessário, em frente ao inimigo portam-se como 
verdadeiras Amazonas (Diário, 16 de março de 1866, p.61-62). 

 A representação que faz sobre essas mulheres, no contexto da guerra, as mostra como 

imprescindíveis para atuarem naquele contexto. Houve as voluntárias da pátria prontas para 

assumirem diferentes funções no decorrer da guerra. As patriotas enviaram seus filhos para 

desagravo da Pátria ultrajada; as vivandeiras acompanharam seu homem-soldado e o 

ampararam na retaguarda da luta; as enfermeiras atenderam os feridos nas múltiplas batalhas; 

Às costureiras coube cobrir o desconforto da nudez que a guerra gerou; As residentes, 

mulheres de elite, seguiam espontaneamente o soldado em armas (FLORES, 2010, p.9). Uma 

atuação que pode ser observada em várias frentes: seja ela ao cuidar dos maridos, da comida, 

dos feridos, do acalanto na hora do desespero e até mesmo no front. As afirmações dos 

diaristas reforçam a ideia de que a mulher esteve presente na Guerra em inúmeras frentes de 

apoio, alçando ocupações determinantes para o cotidiano do conflito e até mesmo enfrentando 

os inimigos paraguaios. 

Não há exemplo na História que mulheres dessas fossem causa de atrasos em 
marcha; que por elas se perdesse Batalhões, nem se relaxasse a disciplina; 
pelo contrário, mimam os soldados e os trazem mais unidos aos seus 
acampamentos. Terá por fim semelhante ordem fazer os soldados menos 
luxuriosos? Quanto aos casados não tem resposta; quanto aos solteiros, a lei 
natural é argumento mais poderoso contra a pretendida castidade (Diário, 
p.62) 

 Ou seja, mandar as mulheres embora seria, na sua visão, um ato de “desumanidade” 

porque, segundo o diarista, os soldados já tinham uma vida muito difícil na guerra, eram 

homens que largaram tudo em nome da pátria, fizeram um sacrifício para deixar sua terra 

natal e familiares. A ida para a Guerra foi para alguns um ato patriótico, assim como para 

outros participar da guerra fazia parte de promessas de ganho e conquista da liberdade. Além 

de desumana a ordem do General para expulsar as mulheres era, também, imoral. Essa 

imoralidade, para o Tenente Galvão, tiraria do exército 

As poucas mulheres – poderosa barreira contra a horrorosa sodomia e 
não sodômitos serão raros; essa aberração da natureza e da humanidade tem 
na ordem que arranca ao exército as mulheres um poderoso incentivo 
para a sua torpe existência (Diário, p.62. Grifos nossos). 

 E aí, o Tenente Galvão se mostra um homem do seu tempo, com um olhar 

preconceituoso acerca das relações sexuais entre homens, a chamada sodomia, que ocorriam 

entre os membros das tropas. Ele chegar a dizer que arrancar as mulheres do cotidiano da 

guerra é incentivar a prática da sodomia, o que seria “uma aberração da natureza”. O Tenente 
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se diz envergonhado e arrependido de ter abandonado o seu lar para seguir um General que 

passava os dias comendo churrasco, “dando seus bailes”, divertindo-se em São Borja.  

Enquanto isso começava a expulsão das mulheres. 

As pobres mulheres, às 12, foram agarradas e atiradas para fora dos 
acampamentos; fugiram dos condutores; armaram-se contra eles; muito 
poucas ou nenhuma transpôs o Uruguai. Estão espalhadas pelos matos, 
fugidas pelos campos (Diário, p.62. Grifos nossos). 

 Nem todos seguiram as ordens para expulsar as mulheres. Alguns homens (um 

sargento e dois condutores) não cumpriram as ordens do General e foram presos por desacato. 

Alguns dias depois, já no acampamento de Itaqui na República de Corrientes, o Tenente ficou 

sabendo que os carreteiros, pessoas que faziam negócios nos acampamentos, haviam dado 

guarida a algumas mulheres expulsas do exército. No entanto, receberam uma ameaça do 

Comandante, para que o comércio de gênero fosse efetivado, os carreteiros foram obrigados a 

devolverem as mulheres. Outra situação que aconteceu após a expulsão foi a deserção13. 

Alguns soldados começaram a desertar, principalmente os que tinham levados as suas esposas 

e não queriam ficar longe delas. 

 Também há relatos dos bastidores, do dia a dia guerra, considerados “pitorescos”, 

envolvendo um médico, um sargento e sua esposa. Na narrativa a história começa no Hospital 

Militar de São Borja, quando um Sargento da Cavalaria deu entrada ferido de guerra, o 

médico o manteve hospitalizado sem licença para sair, ao mesmo tempo o Doutor começou a 

fazer visitas no período noturno a “jovem e bonita” esposa do doente. Uma certa noite, já 

recuperado, mas sem autorização para sair, o Sargento foi até a sua casa, chegando de 

surpresa encontrou o médico e a sua esposa tendo relações sexuais. O diarista diz que não 

sabe ao certo o que aconteceu naquela noite, mas que no outro dia o Sargento foi preso por 

desobedecer às ordens médicas e sair do Hospital. Um fato considerado pelo Tenente como 

um caso de injustiça, de relações de poder, porque o Sargento “além de corno, era aperreado” 

e foi o único punido por ser de um estrato social mais baixo do que o médico (Diário, 22 de 

março de 1866).  

 No mês de abril, passando por outros acampamentos, o Tenente observou que as 

mulheres acompanhavam o exército, inclusive na marcha, algumas iam à frente da tropa. Mas 

no seu Batalhão não se via mais mulheres, e havia ordens expressas do General que se 

                                                           
13

 A deserção também foi uma tática utilizada pela soldadesca em períodos de crises epidêmicas, como por 
exemplo durante a epidemia da cólera em 1867, que atingiu as tropas e levou ao abandono de muitos soldados 
diante do caos instalado com a proliferação dessa moléstia. 
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“fizesse agarrar e conduzisse para S. Borja as mulheres que encontrasse e que, se alguma 

recalcitrasse, ele levasse a chicote” (Diário, 12 de abril de 1866, p.76-77).  

 A participação das mulheres no exército era oficialmente vedada, mas como relatamos 

houve atuação de muitas delas nas tropas de linha de frente e principalmente nos hospitais e 

enfermarias do Corpo de Saúde do Exército. Não sendo objeto de discussão de nossa 

narrativa, mas tendo grande importância, é interessante notar que as mulheres brasileiras 

prisioneiras das tropas inimigas foram maltratadas e estupradas, como prática comum aos 

paraguaios. Segundo relato de George Thompson (1968, p.47), muitas das mulheres 

aprisionadas eram distribuídas a diversas famílias para trabalharem em troca de comida. 

Muitas, entretanto, tiveram de mendigar pelas ruas, e era constrangedor “ver quão 

desgraçadas pareciam”.  

 A descrição segue e o tom da narrativa, dessa vez, é mostrar os horrores do cotidiano 

da guerra: o frio – que mutilava os soldados - a fome, as dores, a saudade da família, as 

doenças e a morte que rondava os acampamentos. E a guerra parecia não ter fim, e o culpado, 

nas palavras do Tenente Galvão era Solano López14 “um atrevido louco” (Diário, maio de 

1866). Diante dessa situação o diarista esteve doente, entre os dias 07 e 08 de julho, estava 

com constipação e com dores de cabeça e ouvido. Mesmo acamado confessa que “teve o 

prazer de rir”, isto porque mandaram chamar uma mulher, do 5º de Voluntários, para curá-lo, 

o remédio: leite do peito que fora colocado diretamente no ouvido. Galvão achou engraçada a 

situação, mas diz que continuou com febre e que, na verdade, quem curou de fato foi o Dr. 

Pena. Ou seja, o saber médico se sobressaindo na fala do diarista, isto em relação às práticas 

de cura consideradas populares.15  

 A narrativa do Diário se encerra em 22 de agosto de 1866, em Buenos Aires. Ferido e 

temendo que os seus escritos pudessem se perder, o Tenente Galvão resolveu enviá-los ao 

Tenente Francisco Gomes da Silveira “juntamente com um baú de roupas, à Sra. Cândida, que 

os guardará cuidadosamente” (Diário, p.128.). Não sabemos ao certo como ocorreu esse 

ferimento em campo, mas encontramos no Jornal O Publicador de 22 de março de 1867 um 

requerimento de licença do Tenente por três meses “em continuação da que obteve do 

Governo Geral para tratar de sua saúde nesta mesma província” (O Publicador, p.1). Ou seja, 

                                                           
14 Nascido em 24 de julho de 1827, Francisco Solano López Carrillo foi o segundo presidente constitucional da 
República do Paraguai, exercendo o cargo desde 1862 até a data de sua morte em 1º de março de 1870. Foi 
comandante das Forças Armadas e chefe supremo do seu país durante a Guerra do Paraguai. 
15 O Tenente José Campello d’Albuquerque Galvão informa que, até julho de 1866, esteve doente por três vezes, 
sofreu de icterícia em São Borja, Constipação em São Tomás e essa última, no acampamento em Ponta Cardoso. 
Diário, 9 de julho de 1866, p.107,  
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ele já havia sido dispensado pelo Comando Geral de guerra, e solicitou mais tempo ao 

governo provincial. Solicitação que foi concedida ao requerente.16 No entanto, a estadia 

demorou mais tempo, pois o Tenente não voltou mais à guerra.  

 

Considerações finais 

Com a análise da documentação e o diálogo com o campo de estudo da História das 

Mulheres, percebemos que as mesmas seguiram para o conflito e, em determinados 

momentos, atuaram nas fileiras do exército, ocupando um lugar que era, majoritariamente, 

considerado masculino. Concordamos com Dourado (2008) quando diz que, mesmo que as 

mulheres não estivessem no comando, elas tiveram um papel importante nos bastidores, 

portanto, estudar a condição feminina da mulher na Guerra do Paraguai aponta a possibilidade 

de “recuperar a mulher na sua identidade social e de mostrar a sua presença nos campos de 

batalha” (2008, p.2). Mas não podemos esquecer que o Diário “é um instrumento que deve ser 

entendido dentro do contexto histórico em que foi escrito (...)”, ou seja, um instrumento que 

legitima uma fala (MARIANO, 2014, p51).  

Com um texto rico em descrições minuciosas do cotidiano da guerra, percebemos no 

discurso do diarista uma preocupação, a partir do lugar social ocupado por ele, em retratar a 

atuação das mulheres e como eram tratadas. Muitas vezes tomando partido no sentido de 

defendê-las, como no momento em que foram escorraçadas do Batalhão. Reconhece a 

relevância do seu papel como esposas, enfermeiras, cozinheiras, soldadas, enfim, mulheres 

que estavam longe dos seus lares, mas eram “verdadeiras amazonas”.  A Guerra do Paraguai 

constituiu-se de um espaço em que relações de poderes se efetivaram, principalmente dentro 

da instituição militar, no caso o Exército. Sabemos que mulheres ocuparam as linhas de frente 

do como soldadas, mas ao mesmo tempo foram ocultadas dos relatórios oficiais. Como 

mostramos no decorrer da narrativa, houve relevante importância na atuação dessas mulheres 

e os novos debates historiográficos tem se preocupado em dar protagonismo a participação 

das mesmas em diversos contextos da História do Brasil Império.   
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