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: Nosso estudo volta-se ao período em que a região da atual cidade
Coxim, norte do Estado de Mato Grosso do Sul, esteve sob o domínio
das tropas paraguaias (1864-1870). Partimos dos relatos produzidos
por Visconde de Taunay quando na presença das tropas brasileiras que
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Ao analisar os bastidores da Guerra contra o Paraguai (18641870) através de trajetórias de alguns personagens, de forma direta
ou indireta relacionamos a história de Coxim, sobretudo no que diz
-

segmento social encontram-se restritos aos depoimentos isolados,
memórias da elite regional e local.
A maneira como Coxim aparece em livros distintos é muito
semelhante. As obras abordam assuntos como o desenvolvimento,
política e as famílias ilustres da região. Os autores enfocam ainda
os feitos, as obras públicas, os modos de vida, sobretudo da elite
daquela cidade. A intenção traçada pelos memorialistas transcorre
na forma de ocultar ações, fatos, períodos que também compuseram
a história de Coxim.
do historiador é desconstruir o discurso que age como instrumento
de legitimador de um determinado segmento, num dado lugar. A
crítica a ser feita ao referido discurso que, não raro, é apresentado
foi produzido, a quem interessava e como circulou. A crítica do documento deve esclarecer sua vinculação com o poder:
O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado
de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história,
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da época, da sociedade que o produziram, mas também das
épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez
esquecido, durante os quais continuou a ser manipulado,

[...] a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se
senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos
que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os
desses mecanismos de manipulação da memória coletiva
(1996, p. 426).

Esquecer muito e lembrar só o que interessa; e o que interessa
grandes feitos, apagando dessa lembrança os agentes sociais subalternizados, também sujeitos ativos na construção histórica de Coxim
– de simples povoado a importante cidade do norte do atual Mato
Grosso do Sul. Existe, portanto uma fronteira entre o dizível e o não

Coxim pertence a todos os segmentos envolvidos em seu processo
de ocupação e povoamento.
-

e revelar na escrita da história suas contradições e entrelinhas.
para falar de si ou de outrem a eles ligados, para através dela, no caso
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papéis amarelados a lhes comprovar as posses feitas a olho e estaca.
As produções memorialísticas buscam linearmente escrever
a história da região conforme o grupo, a posição política ou o espaço
familiar em que se inserem. Contudo, procuramos não dispensar
a produção dos memorialistas para o estudo da história regional,
principalmente, pela vasta fonte documental apropriada por estes,
embora sem critérios críticos. Conforme assinala a historiadora Loiva
Otero Felix, a memória possui traços afetivos e de pertencimento, [...]
dessacraliza a memória, constituindo-se tão-só em representação
do passado (1998, p. 43). Neste sentido cabe ao historiador de ofício
transformar memória em história.
constitui o vivido numa relação nunca acabada com a história, o dese-

história, asseverou que
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e,
dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de

tica e incompleta do que não existe mais. A memória é um
fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a
história, uma representação do passado (NORA, 1993, p.9).
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A construção da escrita da História sobre Coxim, objeto privilegiado deste trabalho, pretende problematizar a representação
do passado (memória) de grupos ligados por laços afetivos ou de

para nós foi considerado relevante, na medida que oferece parte da
formação social da referida cidade. Vale lembrar que nossos instrude se distinguir dos escritos memorialísticos, pois os dados advindos
dos mesmos foram considerados tão-somente como representação
do passado (NORA, 1998, p. 43).
Existem muitas fontes que tratam da guerra contra o Paraguai,
tramos nas narrativas de Alfredo d´Escragnolle Taunay, autor de
acompanhou a expedição a Mato Grosso, na função de ajudante da
Comissão de Engenheiros, durante a guerra produziu relatórios que
seriam publicados posteriormente em suas obras em língua francesa,
Durante a Guerra contra o Paraguai (1864-1870), como parte

na margem esquerda do Rio Paraguai, ao sul da capital paraguaia,
militar paraguaio. Este complexo militar impossibilitava a invasão do
Rohan1, encarregou Caxias, general brasileiro mais graduado e Se1

Henrique de BeaurepaireRohan. Engenheiro militar foi designado em 1843
para servir na comissão militar de exploração e levantamento do Rio Paraguai,
Anais de Mato Grosso,
um ordenamento cronológico (1718-1824) sobre os principais fatos históricos da
Província, com base em suas pesquisas e anotações. Esta obra sobre Mato Grosso,
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nador do Império pelo Partido Conservador, a elaborar um plano de
guerra para o teatro de operações contra a República do Paraguai.
A primeira numa ação conjunta com a marinha entraria no Paraguai
2
, cujo objetivo deveria ser anular a Fortaleza de
a cavalhada e o gado vacum e a terceira agiria em São Borja, impeparaguaias cortassem a retirada das tropas brasileiras, caso o ataque
Apesar da discordância de Pimenta Bueno3, o plano de Caxias
foi aprovado. Pimenta Bueno, havia servido no Paraguai como

taleza fosse contornada e as forças marchassem até Assunção, após
a ocupação da capital paraguaia, as tropas desceriam e atacariam
O Império Brasileiro, após decidir pelo plano de Caxias, resolveu enviar uma coluna para Mato Grosso. Em Abril de 1865 a

Série Publicações Avulsas, sob o número 20.
2
3

José Antonio Pimenta Bueno, foi Presidente da Província de Mato Grosso de
1836 a 1838 e Senador do Império de 1853 a 1878. Sobre a atuação de Pimenta
27;
.
In: Estrangeiros Ilustres e prestimosos do Brasil (1800.1892) e outros escriptos. São
Paulo: Melhoramentos, [S.d]. p.82.
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(2002, p. 112).
Émile de Taunay e de Gabriela Hermínia de Robert D´Escragnolle,
barão e baronesa de Taunay. Nasceu no Rio de Janeiro em 22 de
fevereiro de 1843, vindo a falecer na sua cidade natal em 25 de ja-

Taunay, diretor da Academia de Belas Artes, professor do Colégio
Pedro II, preceptor e amigo do Imperador, Alfredo D´Escragnolle

Taunay desejou estudar Direito em São Paulo e das intenções,
passados, o jovem Taunay seguiria a carreira militar. Não obstante

da arma de Artilharia em 1864, terminava o penúltimo ano da Escola Militar quando eclodiu a guerra com o Paraguai. Incorporado
ao Batalhão de Engenheiros do Exército Brasileiro, tomou parte na
Grosso (MARTINS Jr, 2006).
O Governo Imperial, através do Decreto 3381 de 21 de janeiro de
1865, convocou os Guardas Nacionais4 de São Paulo e Minas Gerais
4

Sobre a Guarda Nacional, consultar: COSTA, Wilma Peres. A Espada de Dâmocles.
O Exército, A Guerra do Paraguai e a Crise do Império. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 2573; CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem – a elite política imperial.
Brasília: UNB, 1981.
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1865, sob o comando do Coronel Manoel Pedro Drago com destino
a Uberaba-MG. Em São Paulo, na cidade de Campinas, sofreu com a
varíola e deserções, perdendo 165 homens. Em Uberaba foi reforçada
pela Brigada Mineira de Ouro Preto. Nessa cidade, novamente houve
deserções em massa, 96 soldados desertaram. A deserção em tempo
de Guerra era punida com a pena capital, no entanto, os rigores da
autoridades policiais mantiveram presos 25 praças mineiros convocados para a guerra. Segundo Taunay em suas memórias, mesmo
com esse zelo, todas as noites um soldado fugia, muitas vezes com
o concurso dos próprios sentinelas que adentravam mato afora com
os desertores (2005, p. 189).
soldados. Cabe ressaltar, que a proposta de Caxias previa o envio a
Mato Grosso de uma coluna composta por 12.000 homens.
ba, recebeu reforços de solados goianos, passando a contar com 2080
homens. Novas ordens orientavam a coluna a marchar até Miranda,
cou duramente em suas memórias, o posicionamento das autoridades

lavam e o absoluto desconhecimento das vastíssimas regiões em
que havia sido abandonada aos azares da sorte a triste e resumida

-
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dono das forças aquarteladas nessa região, por ocasião dos trabalhos
estatísticos realizados em 1828 sobre a província. Suas viagens pelo
interior do Brasil renderam aos estudiosos valiosas informações sobre
-

O próprio barracão da Comissão de Engenheiros, considerados elite,
, sem contar o alojamento dos praças,
conforme descrito abaixo:
Os camaradas moravam em esburacadas barracas ou pequeninos ranchos, cobertos de couros e folhas de palmeiras,
freqüentes naquela estação de pesados aguaceiros. Era,
de fato, rara a tarde em que deixasse de desabar violenta
trovoada após ardores estivais do dia abafado e de rigorosa
soalheira (2005, p. 194).

Ilhada e sem comunicação permaneceu seis meses em Coxim,
até junho de 1866. A falta de comida preocupava a tropa. De acordo
com Taunay, as cheias prejudicavam o fornecimento de víveres,
, “onde achar alimentos,

(2005, p. 199). No Coxim, a fome pesava na tropa e andava de braços
dados com soldados seminus na mais completa penúria.
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talvez seja a mais sentida. Durante a Guerra contra o Paraguai tiveram
participação ativa, entretanto não aparecem nos escritos, levando o
historiador a tirar da opacidade, os fatos que os documentos não
tencionavam demonstrar – a participação das mulheres.
As mulheres, durante a Guerra do Paraguai, acompanharam
Maria Teresa Garritano Dourado, em sua dissertação de mestrado
em História pela Universidade da Grande Dourados, numa sociedade dominada pelos homens, os vestígios femininos desapareceram
intencionalmente.
mos sempre homens marchando a pé ou a cavalo, em situação de combate. Esquecemos que as mulheres, muitas vezes
não havia abastecimento regular das tropas, muitas trabalhavam, alimentando, socorrendo, plantando, lutando, ou
Viviam ocupadas demais em manter todo aquele aparato de
guerra. De fato, a atuação feminina, sempre na retaguarda,
não aparece como elemento que teve sua importância nas
batalhas (2002, p. 11).

Para Dourado, eram:
Amantes ou legítimas esposas de soldados, elas cuidavam
os campos de batalha, pegando em armas e socorrendo os
feridos, fazendo curativos e os conduzindo até os hospitais
de sangue. Sofriam como os homens a marcha extenuante,
o sol, o frio, a fome, as chuvas que alagavam os campos, as
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doenças, os acampamentos sem as mínimas condições de
higiene e as mortes (2002, p. 79).

das quais fala
Maria Teresa Dourado, quase não tiveram visibilidade histórica na
Guerra do Paraguai, na história escrita pelos homens, e nem direito a

D. Senhorinha Barbosa, na literatura sul-mato-grossense é coHistoricamente a mulher sempre teve participação efetiva nos eventos de guerras, seja direta ou indiretamente sempre foram sujeitos
(2008) ao

na Guerra contra o Paraguai:
gerou, durante séculos, desconhecimentos em algumas
mente, acerca da participação das mulheres, dos índios, dos
velhos e das crianças de pouca idade, um exército invisível
detectado por alguns pesquisadores. Na retaguarda ou ao
lado dos exércitos, estes davam um suporte imprescindível
aos militares e civis, lutando ao lado dos homens. Outros
se deslocavam, com extrema habilidade, nas frentes de
batalhas mais perigosas para socorrer os feridos ou levar
refeições aos soldados. O preenchimento da lacuna histórica
deixada, até agora, pelos estudos sobre a mulher brasileira
exige levar em conta as marcas que nos legou nosso passado
patriarcal. (DOURADO, 2008)

147

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v.4 • n.8 • p. 137 - 162 • jul./dez. 2013

Possivelmente D. Senhorinha não via-se como uma feminista
que lutava pelo lugar da mulher na sociedade, tão pouco ocupava-se em promover o embate entre o masculino e o feminino, mas sem
dúvidas sua participação na história regional e principalmente na
guerra cumpriu essa função, mesmo que inconscientemente.
Sua prisão pelas forças paraguaias em 1864 tornou-se famosa na
1849, após a morte de sue esposo Gabriel Francisco Lopes, foi apri-

solta com mais alguns brasileiros prisioneiros no Paraguai. Dourado
nos revela que D. Senhorinha Barbosa Lopes após ser libertada em
1849, casou-se com seu cunhado respeitando um costume da época.
Conforme a autora:
Assunção, Conselheiro Silva Paranhos, conhecido como
Visconde do Rio Branco, foram libertados mais tarde, retornando ao Brasil, quando D. Senhorinha se casou, segundo
o costume generalizado naquela época, com seu cunhado,
José Francisco Lopes, que também tinha enviuvado, de
-

O casamento entre familiares era uma forma de manterem seus bens
e suas propriedades. A união de José Francisco Lopes e de Dona SenhoCom a eclosão da guerra contra o Paraguai, mais uma vez D.
moradores de Miranda. Entre eles frei Mariano de Bagnaia, enviados para o território paraguaio. Segundo Medeiros, a fazenda, onde
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paraguaios que capturavam o gado e destruíam plantações. As tropas
tos de fome, e como não encontrassem gado na cidade, os soldados
iam matando o que encontrassem pela frente e que tivessem aspecto
(MEDEIROS, 2012, p. 96).
relatórios do exército e Itamarati, analisados por Dourado, a família
Barbosa Lopes foi encontrada pelas tropas brasileiras no dia 13 de
dezembro de 1869 entre 45 prisioneiros. Segundo Dourado, na documentação encontrada no Consulado brasileiro em Assunção, entre
esses prisioneiros encontravam-se: Maria do Carmo Lopes (30 anos),
Rita Ramona Lopes (17 anos), Isabel Simão Lopes (16 anos), Fausta
Felicíssima Lopes (13 anos) e Pedro José Lopes (12 anos).
D. Senhorinha foi protagonista da participação feminina na
seu núcleo de descendentes, pois era ela que rememorava. Após a
guerra e com a morte de seu esposo, com a destruição de diversas
partes da região sul do antigo Mato Grosso, a sertanista permaneceu
na obscuridade, cumprindo o dever da mulher oitocentista: cuidar
de sua família. E viúva, cuidar de suas terras.

então contava as passagens difíceis da vida principalmente sobre
DROSA, 1986, p. 24).
D. Senhorinha morreu em 1913 em Bela Vista, sendo sepultada
com honras militares. Antes de sua morte fora homenageada em
das comemorações da Proclamação da República, sendo considerada
madrinha de batismo da bandeira brasileira.
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Na mesma época do aprisionamento de D.Senhorinha, duranMiranda, também foi preso pelas tropas paraguaias. Frei Mariano
No ano de 1846 foi ordenado padre. Na década de 1840, depois de
tensas relações entre o governo brasileiro e a Santa Sé, foi solicitado
Com isso foi reativadas as missões (PALÁCIOS, 2012, p. 196). Entre
chegou ao ano de 1847 na cidade do Rio de Janeiro para depois ser
destinado a Mato Grosso, lugar pouco procurado por brasileiros
pelo difícil acesso (FERREIRA NETO, 2004, p. 50). Suas primeiras
viagens na região de Coxim ocorreram na década de 1840, com o
objetivo de evangelizar os nativos. Bagnaia realizava o trajeto do Rio

se estranhar, principalmente as matas, os mosquitos, os caminhos
ZELA, 1992, p. 177).
Com a criação do núcleo colonial do Taquari em 1862, Bagnaia
passa a visitar constantemente a região, onde fazia casamentos, catequese, batizados e pregações destinadas aos moradores da localidade.
A aproximação do Império com a Cúria Romana, com o pedido do
para lugares distantes dos grandes centros. Também representou a
preocupação do Governo Imperial em estabelecer controle sobre os
Por outro lado, a solicitação marcava o início da longa e
ativa participação dos capuchinhos italianos, principal-

de catequização indígena e, sim, sobretudo, de controle
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de populações camponesas através de um instrumento
que os frades tinham aperfeiçoado: as missões populares
(2012, p. 197).

a desempenhar nos povoados em que se estabeleciam. O envio de
avançariam sobre os índios aldeados, mas desempenhariam um papel importante de interlocução entre a população – das regiões mais
longínquas – e o governo provincial. Dessa forma, evidenciamos o
trânsito privilegiado de Frei Mariano no Império, quanto a sua presença nos aldeamentos indígenas. Anterior a Guerra, o frei conseguiu
articulações importantes para atuar nas regiões em que visitava.
A presença de frei Mariano de Bagnaia na Guerra do Paraguai
também é citada por na obra Retirada da Laguna (1921) Visconde de
guaia em Mato Grosso e a reação do Império brasileiro. Segundo o
autor:
A 22 de fevereiro de 1865, deixando Frei Mariano as margens
do Salobro, onde se refugiara, ao aproximar-se a invasão,
viera, de moto próprio, entregar-se aos paraguaios, no intuito
de lhes pedir compaixão para com a desventurada paróquia.

esperava: altares derribados, as imagens santas despojadas
ção e desespero, que não pôde dominar-se. Imediatamente,

de tais atentados. Ouviram-no todos cabisbaixos, como se
esta voz severa fora a de algum daqueles Padres que outrora
lhes haviam catequizado os antepassados, esforçando-se
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culpados eram os Mbaias (Índios). (1921, p. 34)

Para Taunay, a destruição de Miranda, inclusive da igreja instalada naquelas paragens, tornou-se um tormento para o frei, o autor
queixa que na Guerra não houve respeito dos paraguaios, traduzido
na prisão de Bagnaia e na ocupação daquele espaço religioso. Nada
Paraguai, para efetivação de sua ocupação era estratégica. Após sua
prisão em Miranda, Bagnaia foi enviado para Nioaque e depois para
Segundo Alfredo Sganzerla, na casa que frei Mariano foi aprisioNo Paraguai os prisioneiros não sabiam de notícias dos acontecimentos da Guerra, muitos nem sequer recebiam auxílio médico. Sganzerla
narra que frei Mariano sofreu com feridas por todo o corpo, sem saber

dos homens e a justiça divina. A minha classe que me perdoe
se aqui consigno que os sacerdotes paraguaios foram instrumentos dóceis que o tirano López achou para saciar sua
sede de sangue, que esquecidos de seus deveres sagrados e
da caridade evangélica, alimentavam com suas costumeiras
declarações aquele homem-fera, com vítimas humanas, não
sem calúnias, por que experimentei em mim. Eram tão perversos aqueles indignos sacerdotes, que serviam-se de causar
bispo para denunciar. Deus os tenha perdoado. Mas parece
que a mão divina se serviu do mesmo feroz e assassino tirano
que mandou trucidar uma boa porção (1992, p. 242-243).

A indignação do frei provocou-lhe dúvidas sobre a divindade cristã
diante do fato de os sacerdotes paraguaios servirem de algozes dos prisioneiros para simplesmente fortalecer o poder de Lopez no Paraguai.
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Sua libertação ocorreu durante o encontro dos dois exércitos,
brasileiro e as tropas de Solano Lopez no ano de 1869. Aproveitando-se do lapso dos combatentes paraguaios, frei Mariano conseguiu
escapar, sendo resgatado pelos brasileiros, os quais lhe prestaram
os primeiros socorros. Conforme é assinalado no livro do General
Dionísio Cerqueira (1974):
(...) Achamos muitos prisioneiros, nossos compatriotas.
Entre eles estava o Frade Capuchinho, Frei Mariano de
o corpo bem fornido de suas carnes, alegre e risonho os
outros macientos e ademaciados parecendo ter perdido a
lembrança do sorriso e o corpo retalhado de cicatrizes dos
tagantes de ferro do ditador. (1974, p. 427)

Livre, o capuchinho foi levado pelos brasileiros até Miranda

Foi concedida a medalha de 2ª classo ao alferes de comOliveira, por ter salvo, com risco da própria vida, a de frei

mesmo alferes. (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO; 1870; 3)

-Paraguai. Segundo Sganzerla, o religioso no ano de 1876 solicitou
frente ao governo da Província de Mato Grosso medidas para melhorar as condições da localidade de Coxim, que segundo o religioso
estava relegada ao abandono. A Capela de São José em Coxim foi
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inaugurada em 17 de março de 1870, com missa realizada por Frei
Mariano. Como a região, era de difícil acesso, e com pouca atenção
do Governo, o frei realizava visitas constantes, mas como exercia uma
Luiz da Silva Albuquerque (Totó de Albuquerque) como zelador da
igreja de São José (Sganzerla, 1992, 314). Como as viagens Frei Ma-

a presença de um zelador, sobretudo pela reivindicação do Governo
Frei Mariano, segundo Sganzerla, abalado pelo passado na
Guerra do Paraguai e pelo sofrimento vivenciado nos lugares por
onde passou, e vítima de alucinações e de perturbações, tentou se
matar atirando-se num rio em Campo Novos Paulistas, contudo foi
(1992; 357) e com uma navalha cortou a veia carótida vindo a falecer
em 9 de agosto de 1888.
Na chegada a Coxim, a Comissão de Engenheiros (1866) percorreu caminhos lacustres, pantanosos e com presença de morros. As
descrições dos caminhos percorridos e das situações vividas durante
a guerra, sobretudo em Mato Grosso estão presentes nas memórias
e romances de Visconde de Taunay.
Taunay formava a comissão dos engenheiros que acompanhava
se, sobretudo em Coxim. Sua simpatia ao local somente é evidenciada
quando descreve sua estadia na Fazenda de Antonio Teodoro de
Carvalho na obra Dias de Guerra e de Sertão (1927). Segundo Taunay:
[...] a nossa exploração cifrou-se em estarmos de pousada
a tomar excellentes cornimboques de leite. (...) Era elle um
espírito livre e só me citava As Ruínas de Volney e a obra
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do Barão de Holbach. Uma vez, conversamos com animação e eu me puz a combater as suas idéias materialistas e
irreligiosas. De repente, por traz da parede que não ia até
assim. Sem duvida é algum padre. Convença esse homem

Para o autor, Carvalho não seguia acirradamente os ensinamentos
das leituras que realizava e suas ideias causavam temor a sua esposa.
Segundo Virgílio Correa Filho, a clausura de sua mulher, sua família,
impedindo que os visitantes tivessem contato fazia parte do comportamento patriarcal existente nas fazendas do sertão. Era uma forma de
preservar a família dos olhos de estranhos ou simplesmente impedia a
mulher de participar de assuntos externos ao núcleo familiar. O contato

permaneceram distante dos espaços em que o visitante se encontrava.
A moradia simples de Carvalho inspirou o personagem senhor
a guerra. Sobre a moradia de Antonio Theodoro, em um documento encontrado por Virgilio Correa Filho, publicado em Pantanais
Matogrossenses, este descreve-a conforme uma carta em que Taunay
enviara para seu pai em 23 de dezembro de 1865:

frente da casa corre um alpendrado coberto por folhas
de buriti e sustentado por grossos taquaruçus. A porta
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Também encontramos notícias de Antonio Theodoro de Carva-

anos de 1865 e 1866. O relatório foi publicado pela Revista do Instituto
rio encontramos um mapa produzido pela comissão dos engenheiros
que atestam localização das duas fazendas, assim como os caminhos
que percorreram a referida comissão de engenheiros. O referido mapa,

ao rio Piquiri. A produção dessa carta ocorre durante a Guerra do
Paraguai. Nela encontramos informações sobre os caminhos que a
no ano de 1865. O trajeto descrito se inicia no córrego de Valinhos e
na atual região norte de Mato Grosso do Sul), lugar que se estabeleceu
A presença dos Theodoro de Carvalho possivelmente após o
movimento migratório da década de 1830 favoreceu a formação
tanto do núcleo do Piquiri (1835) como do núcleo do Taquari (1862).
No relatório provincial do presidente Alexandre Manoel Albino de
Carvalho de 1864, informava algumas notícias sobre o povoado que
se formara nas margens do rio Taquari e um dos moradores que ajudou na exploração da comissão delegada pelo presidente foi Antonio
Theodoro de Carvalho, citado como capitão. Também é citado como
primeiro morador branco da região pela produção memorialística.
Antonio Theodoro de Carvalho, assim como o governo provincial, interessava-se numa via de comunicação ligando o Taquari ao
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Araguaia, as visitas de comerciantes eram frequentes, e também o
interesse em se instalarem no núcleo. As primeiras vias de comunicação do sertão de Coxim foram abertas pelos Carvalho, conforme
podemos observar no relatório do presidente de província Alexandre
Manoel Albino de Carvalho:
Dando-me o Sr. Capitão Antonio Theodoro de Carvalho
peranças, e convidando-me para examinar parte desses
terrenos, accedi aos seos desejos, (...) Consta-me que o
entre sua fazenda e a estrada do Araguaya, único terreno
desconhecido existente, o que realisado, virão os carros ter
(CARVALHO, 1864, p. 59-60).

O povoado se apresentava como promissor, sobretudo com
Grosso. Com a guerra o núcleo que se formara foi abandonado e a
Fazenda Taquary de Antonio Theodoro de Carvalho saqueada e desincursões de criadores de gado procedentes do Triângulo Mineiro,
do nordeste brasileiro e São Paulo continuaram a ocupar a região
com o propósito de formar fazendas, desencadeando o processo
criatório na região.
As intempéries vivenciadas no Sertão de Coxim causou desgaste
das tropas, pois muitos desconheciam esses caminhos, tão inóspitos
para os soldados, ou mesmo para Taunay. A falta de alimentos juntou-se com a mata fechada, as longas distâncias, rumos desconhecidos
que provocou a fuga de muitos participantes daquela companhia. Ao
enfrentar a situação de guerra no sertão, muitos soldados desertaram
Santana do Paranaíba. As tropas rumaram para Miranda, atravessando os caminhos pela serra de Maracaju.
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Na companhia das tropas estava o guia José Francisco Lopes,
de que Taunay descreve também com apreço. Os Lopes conheciam
muito bem o sul de Mato Grosso, desde as entradas no sertão em
que abriam matas e fundavam fazendas nos anos de 1830 e 1840. Os
caminhos que percorreram vieram a se tornar futuramente povoados
e cidades pelo sul de Mato Grosso.
Os Lopes ocuparam terras do sul de Mato Grosso, levantando

estes sertões, povoando toda região que atualmente corresponde a
Mato Grosso do Sul. Moradores do Triângulo Mineiro e de Franca,
encomendavam terras para Lopes que apossavam e entregavam a
esses fazendeiros. Os Carvalho também chegaram nesse período, a
entrada desses migrantes foi interrompida pela guerra.
No presente artigo evidenciamos o estudo de personagens
que de forma singular participaram da guerra do Paraguai, intrindesenvolver uma rede de ligações entre Taunay, Frei Mariano, D.
Senhorinha e Antonio Theodoro, mas salientamos o que vivenciaram

perspectivas através de distintos personagens e espaços. O cruzamento da memória com o saber histórico elucida o desvendamento de
compreendido, faz parte da operação histórica, dessa forma, nos
reivindicação, de uma história criminosa, feita pelas vítimas; a sua
(RICOEUR, 2003, p. 6). Através do artigo, apresentamos algumas
sul de Mato Grosso, bem como a situação dos civis durante a guerra.
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Pretendemos com isso possibilitar novas fontes para outros estudos
que interessam-se sobre a história e a memória de Coxim.
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