RESUMO
A dissertação desenvolvida busca analisar as relações entre as plantas, recursos vegetais e
as tropas do exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Partindo de uma perspectiva não
antropocêntrica, o trabalho aborda a centralidade das plantas e recursos vegetais no cotidiano dos
militares. Os dados utilizados são referentes aos três anos primeiros anos do conflito (1865-1867)
e a alguns locais específicos: as provincias brasileiras percorridas pela coluna expedicionária para
o Mato Grosso ( São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso), Corrientes na Argentina e a regiões
fronteiriças entre Paraguai e Brasil e entre Argentina e Paraguai.
O trabalho analisa duas condições distintas enfrentadas pelo exército brasileiro: momentos
envolvendo itinerância, onde as tropas estiveram constantemente em marcha, e situações vividas
em estruturas mais estáveis, sem marcha contínua, como os hospitais militares em Corrientes.
As plantas e os produtos vegetais possuem uma relação extremamente íntima e simbiótica
com o ser humano. Diversas atividades vitais da nossa espécie, como alimentação e combate á
doenças, dependem diretamente das plantas. Na Guerra do Paraguai não foi diferente.
Alimentação e cuidados com a saúde foram os principais papeis desempenhados pelas
plantas analisados nos capítulos da dissertação. Porém, mesmo que de forma relativamente
secundária, alguns outros papéis também foram analisados. Por exemplo, as plantas participaram
diretamente das ações bélicas como armamento, dificultando a ultrapassagem de terrenos e
facilitando a marcha em outras vezes.
As plantas atuaram sobre a estrutura física dos militares quando passavam por fome e
doença. Nos hospitais, o acesso à recursos extraidos diretamente do ambiente não foi uma realidade
corriqueira. Porém, em situações itinerantes, a relação entre as tropas e as plantas do ambiente foi
intensa, permitindo aos soldados e oficiais contornar, mesmo que de forma parcial, a ausência de
víveres fornecidos pelas vias institucionais.
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