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RESUMO
Este estudo aborda as obras de José Bernardino Bormann, José Ignácio
Garmendia e Juan Crisóstomo Centurión, dedicadas à constituição narrativa da Guerra
contra o Paraguai (1864 – 1870). Homens de armas e veteranos do conflito, é como
historiadores e indivíduos do seu tempo que eles irão se debruçar sobre o acontecimento
para imortalizá-lo. Escritos entre 1883 e 1904, os títulos chamam a atenção pela
capacidade de envolver o leitor, o elevando à condição de expectador das batalhas, das
cenas e cenários do dia a dia do front. Entendendo que o verdadeiro sentido das obras
está contido no contexto dentro do qual elas são escritas, proponho um retorno ao
Brasil, à Argentina e ao Paraguai da segunda metade do século XIX, para, a partir deles,
pensar a forma e as escolhas feitas para a constituição escrita do episódio ausente. O
horizonte intelectual destes historiadores, povoado por referências ao classicismo, ao
romantismo e ao ecletismo, tinha como ponto comum o desejo de afirmar a verdade e
realidade de suas nações. Nesse sentido, as três obras percorreram trajetórias parecidas,
onde, partindo do exemplo de autores clássicos, da valorização da cor local e da ideia
de um espírito do povo, ao narrar, eles procuraram arregimentar tópicos como a
coragem, o altruísmo e o heroísmo para as fileiras dos valores nacionais, em uma
concepção de história como aquisição para sempre. Chama a atenção, particularmente,
a influência do grego Tucídides e sua História da Guerra do Peloponeso, referência
metodológica destes latino-americanos, uma espécie de tipo ideal da história das
Guerras. Constituídas por uma escrita sentimental, os volumes dos três autores
alcançaram a condição de cânones do tema, ocupando o lugar de memória do conflito.
No caso do Paraguai, o grande derrotado, a obra de Centurión foi elevada ao lugar de
referência central do discurso que lançou as bases de uma Nação guarani, na forma de
uma comunidade de (res)sentimentos que foi alimentada intensamente durante os anos
de governo do Partido Colorado (1936, 1947 – 2008). Resgatar o contexto em que as
obras foram produzidas, compreender a ânsia que orientou as escolhas que
determinaram as características e o conteúdo dos títulos, constituem um exercício de
história intelectual que pode lançar luzes sobre a questão e eliminar ressentimentos no
presente.
Palavras-chave: José Bernardino Bormann. José Ignácio Garmendia. Juan Crisóstomo
Centurión. Estado-nação. Romantismo. Tucídides. Guerra contra o Paraguai.
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ABSTRACT
This study is about the works of José Bernardino Bormann, José Ignacio Garmendia
and Juan Crisóstomo Centurión, dedicated to the narrative constitution of the War
against Paraguay (1864 - 1870). Men from the Army and veterans of conflict, it is like
historians and men of their time that they will dwell on the event to immortalize it.
Written between 1883 and 1904, the titles call attention to the ability to engage the
reader, raising the condition of spectator of the battles, scenes and day to day scenarios
of the battle front. Understanding that the true meaning of the works is contained in the
context within which they are written, I propose a return to Brazil, Argentina, and
Paraguay in the second half of the nineteenth century, so as to think of the form and the
choices made for the written constitution of the absent episode. At first, it is possible to
affirm that the intellectual horizon of these historians, populated by references to
classicism, romanticism and eclecticism, had as a common point the desire to affirm
the truth and reality of their nations. In this sense, the three works went through similar
trajectories, where, starting from the example of classic authors, the valorization of the
local color and the idea of a people's spirit, in the narrative, they sought to bring together
topics such as courage, altruism and heroism in the ranks of national values, in a
conception of an endless history acquisition. Particularly noteworthy is the apparent
influence of the Greek Thucydides and his History of the Peloponnesian War, a
methodological reference of Latin Americans, a kind of ideal type in the history of the
Wars. Constituted by a sentimental writing, the volumes of the three authors reached
the condition of canons of the theme, occupying the place of memory of the conflict. In
the case of Paraguay, the great defeated, Centurion's work was elevated to the central
reference point of the discourse that laid the foundations of a Guarani Nation in the
form of a community of feelings that was fed intensely during the years of government
of the Colorado Party (1936, 1947 – 2008). Rescuing the context in which the works
were produced, understanding the eagerness that guided the choices that determined the
characteristics and content of the titles, constitute an exercise in intellectual history that
can shed light on the issue and eliminate resentments in the present.
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Centurión. Nation-state. Romanticism. Tucídides. War against Paraguay.
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INTRODUÇÃO

Entre dezembro de 1864 e março de 1870 o Cone Sul latino-americano foi
imerso em um conflito armado que envolveu quatro dos cinco países da extremidade
do hemisfério, durante mais de cinco anos. Enquanto no Brasil, majoritariamente, a
historiografia trata do conflito como a Guerra do Paraguai, no país que foi teatro de boa
parte da refrega, ela é chamada de Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra Guasú, a
primeira, uma alusão à liga formada por Brasil, Argentina e Uruguai, instituição que
fez frente ao Paraguai, enquanto que a segunda expressão, oriunda da língua guarani,
pode ser traduzida por “Grande Guerra”. Neste estudo, em nome de uma necessária
padronização da referência ao episódio, utilizarei a expressão Guerra contra o
Paraguai.
De acordo com Francisco Doratioto, o Brasil enviou ao front cerca de 139 mil
homens, aproximadamente 1,5% da população da época, enquanto que os argentinos
enviaram pouco menos de 30 mil combatentes e os uruguaios, 5.583. Foram
aproximadamente 50 mil os brasileiros mortos e em torno de 1000, os inválidos. Em
relação ao Paraguai, o mesmo Doratioto lembra que não há um levantamento estatístico
exato de sua população, mas calcula que na República dirigida por Francisco Solano
López, viviam entre 300 mil e 450 mil habitantes. Em 1870, entre 60% e 69% desse
total estavam mortos.1
Tema recorrente na historiografia dos anos seguintes, a Guerra e os seus
principais personagens foram alvos de abordagens significativamente diferentes. É
possível considerar que, às vésperas do seu sesquicentenário, a historiografia do
conflito já tenha passado por pelo menos três grandes momentos: no primeiro,
característico do período iniciado logo após o fim do acontecimento, e que se estende
Depois de verificar diversas fontes, originadas de ambos os lados das fronteiras e do conflito, escolhi
usar como referência do trabalho da terceira fase da historiografia da Guerra, a atual, a obra de Francisco
Doratioto, que está em sintonia com a abordagem atual. DORATIOTO, F. Maldita Guerra: nova história
da Guerra do Paraguai. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 457. Alguns outros exemplos de
títulos que podem ilustrar o estado atual dos debates: COSTA, W. A espada de Dâmocles: O exército, a
guerra do Paraguai e a crise do Império. São Paulo: Hucitec/Editora da Unicamp, 1996. SALLES, R.
Guerra do Paraguai: memórias e Imagens. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 2003. IZECKSOHN,
V. Cap. IX: A Guerra do Paraguai. IN: GRINSBERG, K; SALLES, R. O Brasil Imperial – vol. II –
1831-1889. 2ª ed., Rio de Janeiro, 2011, pp. 385-424. DOURADO, M. T. G. Mulheres Comuns,
Senhoras Respeitáveis: A presença feminina na Guerra do Paraguai. Campo Grande, Editora
Universidade Federal do Mato Grosso, 2005. FLORES, H. A. H. Mulheres na Guerra do Paraguai.
Porto Alegre, RS: EdiPUCRS, 2010.
1
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até por volta de 1930, o Mariscal Francisco Solano López é apontado majoritariamente
como o grande responsável pelo traumático acontecimento. Para o autor de Maldita
Guerra, esta “historiografia tradicional” simplificou a “explicação do conflito ao aterse às características pessoais de López, classificado como ambicioso, tirânico e, mesmo,
quase desequilibrado”.2 Em uma segunda etapa, agora redimida, a imagem do Mariscal
é alçada à condição de referência emblemática de uma experiência de sucesso nacional.
Nesta postura revisionista ou lopista, levada adiante, no Paraguai, pelos membros da
Associação Nacional Republicana (Partido Colorado), estão contidas as bases do
discurso nacionalista que sustenta a moderna convicção da realidade de uma nação
guarani. 3 Em meio à miséria dos anos pós-guerra, do traumatismo social e psicológico,
o romantismo colorado encontrou no passado, situado nos anos anteriores à Guerra, o
lugar para a afirmação da comunidade de realização plena que não existia no presente
e estava distante do horizonte de visão dos habitantes do país. Iniciada por José Gaspar
Rodrigues de Francia e ampliada por Carlos Antônio López, o Paraguai teria vivido
uma Era dourada, sabotada pelas maquinações da Inglaterra e dos vizinhos latinoamericanos. Fora do teatro da Guerra, no Brasil e na Argentina, esta visão alimentou a
esquerda política, oferecendo o lastro necessário para a dogmática denúncia da
realidade e dos prejuízos provocados pelo imperialismo internacional sobre a região. 4
A terceira etapa, em que está situada a obra do próprio Francisco Doratioto, é a
da atualidade da leitura do tema. Por ela, ao mesmo tempo em que o líder paraguaio
volta a representar a figura do caudilho latino-americano, o tema da Guerra surge sob
o pano de fundo de uma intrincada rede de questões de ordem regional. Delas,
sobressaem elementos associados a disputas em torno do direito à navegação no Rio da
Prata, a questões de limites entre os países recém fundados, e principalmente, a
relacionada ao desejo do Mariscal paraguaio em elevar o país à condição de potência
regional, ameaçando o status quo de Brasil e Argentina.5
DORATIOTO, op., cit., p. 19.
Durante o período colonial na região encabeçada por Assunção surgiram muitas Missões jesuíticas,
responsáveis pela reunião e aculturação de centenas de milhares de índios Guaranis. Após o fim da era
jesuíta, este elemento e o mestiço, nascido da mistura com o branco, permaneceram em grande parte na
região, caracterizando a sua população e cultura. O nacionalismo paraguaio irá reivindicar este legado.
4
Como exemplos de obras que se encaixam nesta postura dita revisionista, podem ser citadas as
subscritas por Júlio José Chiavenato e Leon Pomer. CHIAVENATO, J. J. Genocídio americano: a guerra
do Paraguai. São Paulo: Brasiliense, 1979. POMER, L. A Guerra do Paraguai: a grande tragédia
rioplatense. São Paulo: Global, 1980. ______ . La guerra del Paraguay: gran negocio! Buenos Aires:
Ediciones Caldén, 1968.
5
Além de Doratioto, ver: MENEZES, A. da M. A Guerra é nossa: a Inglaterra não provocou a Guerra
do Paraguai. São Paulo: Editora Contexto, 2013.
2
3
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Para além do conteúdo e dos significados contidos em cada um dos momentos
da historiografia da Guerra contra o Paraguai, nos interessa aqui o fato de que parte dos
títulos publicados desde então se fundamentam em um referencial comum. Publicadas
por historiadores diretamente envolvidos na refrega, parte como homens de armas, ao
longo do tempo, algumas poucas obras permaneceram como fontes de respaldo de teses
as mais antagônicas possíveis. Tratados como documentos, dentre as mais citadas estão
os três volumes do militar e historiador brasileiro José Bernardino Bormann, fundador
do Instituto Histórico e Geográfico Paranaense; quatro volumes do também militar e
membro do Instituto histórico argentino, José Ignácio Garmendia; e os quatro volumes
do Coronel paraguaio Juan Crisóstomo Centurión. 6 Ao atribuir a obras literárias a
condição de documentos, passo a considerar que no processo de apropriação do seu
conteúdo, nem sempre os historiadores tomaram o cuidado de considerá-las como o
que de fato são, peças da constituição narrativa de um episódio distante, carregadas de
ideologia e do desejo/necessidade de orientação no tempo (do autor).
As Recordações da Guerra do Paraguai de Garmendia foram publicadas em
Buenos Aires, a partir de 1883, pela Casa Editora de Jacobo Peuser. Os volumes da
História da Guerra do Paraguai de Bormann, publicados em Curitiba, no ano de 1897
pela Editora Paranaense de Jesuíno Lopes & CIA, enquanto que as Memórias do
Coronel Centurión começaram a ser publicadas em Buenos Aires, em 1897, sendo
conclusas em Assunção, em 1901.
As duas primeiras obras foram produzidas a partir da memória constituída por
um olhar, que, a priori, foi lançado do mesmo lado do front, Brasil e Argentina
compuseram com o Uruguai a Tríplice Aliança, porém, em um contexto político
posterior, marcado pelo aumento da tensão nas relações entre os antigos aliados. 7 Já os
Em relação à obra de Garmendia, chamo a atenção para o fato de que a obra foi publicada, a princípio,
em quatro volumes. Os dois primeiros, publicados respectivamente em 1883 e 1884, foram reunidos, a
partir da terceira edição, em 1889, em um único. Foi um exemplar desta “terceira edição” que serviu
como base para este estudo. O “terceiro” e o “quarto” volumes, saíram, respectivamente, em 1901 e 1904.
7
Findo o conflito, as chancelarias dos dois Estados assumiram posturas diferentes em relação à questão
da reinvindicação de territórios paraguaios. Enquanto os argentinos defendiam um suposto direito a
aproximadamente 50% do território do vencido, o Brasil assumiu uma postura de “defesa” da
manutenção da soberania desse país, um algodão entre dois cristais. Some-se a isso, a chamada Questão
de Palmas, de certa forma, um desdobramento político das frustrações portenhas. Ver: DORATIOTO,
op., cit., pp. 162-170. SILVA, A. P. B. R. da. Bartolomé Mitre: Reflexões sobre circulação de ideias,
escrita da história e diplomacia nas relações entre Brasil e Argentina. Passagens. Revista Internacional
de História Política e Cultura Jurídica Rio de Janeiro: vol. 9, no. 2, maio-agosto, 2017, p. 286-307. Sobre
a “Questão de Palmas”, Ver: HEINSFELD, A. A Questão de Palmas entre Brasil e Argentina e o início
da colonização alemã no baixo Vale do Rio do Peixe – SC. Joaçaba, SC: UNOESC, 1996.
____________ . A geopolítica de Rio Branco: as fronteiras nacionais e o isolamento argentino. Joaçaba,
SC: UNOESC, 2003.
6
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quatro volumes do paraguaio representam o outro lado da história, a versão do vencido,
publicada na passagem do século, momento em que, no seu país, o acontecimento havia
adquirido aspecto de tabu. Em meio ao ambiente de dúvidas e ao sofrimento, que de
certa forma representaram uma oportunidade de aproximação entre os paraguaios, Juan
Crisóstomo Centurión realiza a constituição narrativa da Guerra, vindo ao encontro da
carência de orientação por parte de uma comunidade que, cada vez mais, se organizará
em torno do acontecimento. Enquanto que em Bormann e Garmendia estão contidos
todos os elementos da primeira fase da produção sobre o evento, no Paraguaio,
principalmente no seu último volume, são estabelecidas a forma e o conteúdo a partir
do qual o lopismo será edificado.
Apesar do antagonismo contido no ambiente em que foram escritas, dos anos
que as separam e do seu conteúdo, as semelhanças metodológicas na forma de dizer a
Guerra impressionam. No momento em que o mundo das letras vivia a transição do
romantismo para o realismo cientificista, os três autores escrevem fazendo largo uso de
utensílios clássicos, alguns deles oriundos da retórica, casos da ekphrasis e da enargeia.
Mecanismos narrativos que remontam à Grécia Antiga, estes instrumentos foram
importados da poesia épica para serem incorporados à oficina do historiador por
Tucídides de Atenas. Como ele, estes autores se propõem a registrar o acontecimento
“por escrito” (suggraphein), procurando, à revelia dos efeitos corrosivos do tempo,
realizar uma aquisição para sempre. Nesse sentido, chamo a atenção para as
características da operação historiográfica que está na origem das narrativas, um
discurso (nacionalista), através do qual, as palavras dão forma à (uma certa) memória,
constituindo a (uma) história do conflito. Por ela, o trio latino-americano, assim como
Tucídides, parece revelar preocupação em não dizer a guerra rápido demais, em não
simplificar o acontecimento. Sem deixar de tocar em questões de ordem política e
econômica, eles parecem ter encontrado na arte retórica o recurso para exprimir aquilo
que é a irrupção trágica dos absurdos e inesquecíveis infortúnios do episódio que se
constitui em uma grande fatalidade.
A constatação da presença de elementos comuns em autores distintos, à revelia
das circunstâncias, desperta curiosidade em relação ao significado deste aparente
núcleo metodológico comum. Essa questão, somada ao fato de que, ao serem elevados
à condição de cânones do tema, o caráter histórico (temporal) dos títulos possa ter
passado despercebido junto aos seus emuladores, instiga a novos questionamentos.
Quem são estes três historiadores? Que realidade sociocultural e política representam?
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Que significado atribuem ao ato de escrever história? Quais são as principais
características das suas manifestações escriturárias? Em que medida dialogam com
correntes de pensamento vigentes no seu tempo? Qual a sua contribuição para a
representação presente da Guerra ausente?
A partir dessas e de outras questões, proponho o estudo comparado das obras.
Ao devolver-lhes a historicidade que as gerou, manifesto o interesse em definir o
significado das similitudes metodológicas para a historiografia da região do conflito no
final do século XIX. De forma mais detalhada, proponho: esclarecer as circunstâncias
em que as obras foram produzidas; definir as características textuais das narrativas,
comparando a forma que as peças adquiriram com a realidade cultural e política do
período em que foram elaboradas; determinar o sentido do esforço de constituição
narrativa que orientou os trabalhos de confecção dos títulos e as suas consequências
para a atualidade da nação, considerando, como estudo de caso, a realidade do Paraguai
contemporâneo.
Como ofício, a historiografia se constitui no movimento representado pela
aplicação de ferramentas conceituais no trato com objetos em investigação. Ao
contrário do dogmatismo, que ainda caracteriza o comportamento de uma parcela dos
estudiosos, na oficina do historiador contemporâneo existem instrumentos de filiações
variadas, marcas de um avanço significativo na capacidade de enfrentar problemas.
Nesse sentido, reconhecendo a importância do diálogo e das trocas entre as diversas
áreas do conhecimento, busco na crítica literária do novo historicismo alguns dos
instrumentos que singularizam esta abordagem das fontes.8
Ao retirar as obras de José Bernardino Bormann, José Ignácio Garmendia e Juan
Crisóstomo Centurión do lugar onde hoje elas se encontram, itens de catálogo de
museus ou bibliotecas antiquárias, para devolvê-las ao ambiente histórico do qual são
produto, início uma trajetória em direção ao reestabelecimento da sua verdadeira
condição, a de partes inseparáveis de um todo. Ao avançar para além da dimensão
estética e material do objeto, ingresso em outra, habitada pelas contingências que as
constituíram e representam aquilo que de fato são: produtos culturais, itens que

Posição construída a partir das discussões realizadas por um grupo de críticos literários da Universidade
da Califórnia, Berkeley, se caracteriza pelo intenso diálogo entre as mais variadas tendências teóricas
presentes no universo dos estudos literários e culturais.
8
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constituem indícios de ações perdidas no tempo, indispensáveis para a ambição da
apreensão simultânea da “historicidade dos textos e [da] a textualidade da história”.9
A consideração da peça narrativa como um objeto dotado de historicidade,
resultado de uma ação a posteriori, determina a necessidade da distinção entre o ato de
escrever e as ações descritas. Distanciado no tempo do fato que se propõe a registrar, o
historiador escreve imerso em um regime de historicidade distinto daquele do qual o
fato está impregnado. Desse modo, não apenas o acontecimento narrado, mas a própria
obra que se propõe a tratá-lo constitui um objeto passível de análise. Nessa perspectiva,
reconhecido o interesse pelo “engaste de objetos culturais nas contingências da
história”, a operação de constituição narrativa surge como um conjunto de “atos de
fala”, uma tentativa de colocar a experiência do tempo a serviço e sob o controle de um
discurso que também é temporal.10
Alimentados pelo “assombro” e pela “emoção” gerados pela vivência da Guerra,
que sem dúvida deixou marcas etimológicas profundas, os textos representam o
resultado de “um desempenho retórico, legal e narrativo, um discurso em que
compreensão e desejo estão intimamente ligados”. 11 Mais do que dados e imagens
externas aos autores, neste caso são sensações alimentando narrativas, com estas
colaborando para produção de outras, novas. Retirados de seu isolamento, Bormann,
Garmendia, e Centurión ressurgem em meio a uma ordem ideológica e material,
sujeitos às emoções e aos sentimentos gerados pelas contingências da memória no
tempo.
Ao sobreviverem aos seus criadores, os objetos culturais tendem a se tornar
peças vulneráveis, instituições suscetíveis a apropriações significativamente diferentes
das intenções primordiais que as geraram. Ao passar de uma função a outra, de produto
de uma linguagem específica e inerente a uma comunidade situada em um ambiente
espaço-temporal próprio, para a de indício ou resquício da presença humana no passado,
eles tendem a ser envolvidos por um campo de força que bloqueia as imagens
circundantes e silencia as vozes que murmuram ao seu redor. Nesse sentido, se mostra
interessante para aquilo que aqui está sendo proposto, o conceito de “texto vulnerável”,
uma referência à provisoriedade dos significados das narrativas. Falando da poesia
GREENBLATT, S. O Novo historicismo: ressonância e encantamento. Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, Vol. IV, nº 8, 1991, p. 251.
10
Ibid, p. 245.
11
GREENBLATT, S. Maravilhosas possessões. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, Vol. II, nº 3, 1989,
p. 53.
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épica, Greenblatt afirma que “a sua historicidade, sua função dialógica, sua função
referencial e sua dependência da figuração simbólica” concedem fecundidade às obras,
outorgando ao ato da sua recepção um aspecto de recriação que constitui um fenômeno
à parte.12
No caso dos três historiadores sul-americanos, o estudo da forma como foram
sendo apropriados não pode fugir da consideração das perturbações e da instabilidade
do ambiente histórico dentro do qual elas se deram. Nesse processo, a manipulação dos
textos no tempo representa uma verdadeira intervenção na Guerra, a constituição de
uma intriga que extrapola em muito a mera reprodução de alguns momentos registrados
pela memória escrita dos seus autores. Como em Michel de Certeau, aqui interessa
aquilo que a práxis cultural faz com os objetos pré-fabricados, “aquilo que estes se
tornam para os usuários ou receptores”.13 Alertando para a necessidade de distinguir o
ato criador de sua recepção posterior, ele afirma que o sentido da criação se perde com
o ato de criar, sobrevivendo apenas a forma, seu aspecto material e estético, “forma de
objeto que a vida deixou cair, pegou, abandonou novamente e reutilizou ainda em
práticas posteriores [...]. Mas eles não pertencem mais a aquilo que faz a história
[acrescento, a história que o fez]: são dados dela”.14 Considerando a leitura como um
ato criador, os procedimentos interpretativos que são aplicados à superfície dos textos
na sua relação com o presente que o significa fazem emergir uma nova e interessante
questão: “a da distância e diferenças entre um estudo baseado no produto (sua forma
estética) e outro, baseado nas ações desenvolvidas no seu entorno”.15
Na origem da curiosidade que explica a visualização dessas três obras em meio
a tantas outras está o caráter reincidente da presença do trio como referências para uma
considerável quantidade de títulos que as várias abordagens do tema fez acumular.
Pensando nas circunstâncias a partir das quais uma obra alcança o caráter canônico,
remeto o leitor a dois conceitos que entendo capazes de viabilizar uma primeira reflexão:
encantamento e ressonância. De acordo com Stephen Greenblatt encantamento é “o
poder do objeto exibido de pregar o espectador em seu lugar, de transmitir um
sentimento arrebatador de unicidade, de evocar uma atenção exaltada”. 16 Essa
capacidade, que no caso dos textos surge em função do seu desempenho retórico,
GREENBLATT, S. O Novo historicismo..., op., cit., p. 251.
CERTEAU, M. A cultura no plural. 6ª ed., Campinas, SP: Papirus, 1995, p. 248.
14
Idid, p. 243.
15
Ibid, p. 248.
16
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produziria um efeito de ressonância, definida como “o poder do objeto exibido de
alcançar um mundo maior além de seus limites formais”, de evocar, em quem com eles
entra em contato “as forças culturais complexas e dinâmicas das quais emergiu”, as
quais podem ser consideradas pelo leitor como uma “metáfora ou simples sinédoque”
de sua própria época.17
Esta tese está dividida em seis capítulos. No primeiro, “O pensamento
historiográfico latino-americano no século XIX”, proponho uma reflexão sobre as
características do pensamento latino-americano do primeiro século de independência.
Podemos falar de autonomia, ou se tratou de uma simples reprodução daquilo que se
desenvolveu no continente europeu, o romantismo e o nacionalismo, por exemplo. Os
capítulos seguintes, “José Bernardino Bormann: do homem de armas ao historiador”,
“José Ignácio Garmendia: da vivência da Guerra à constituição narrativa do episódio
ausente” e “Juan Crisóstomo Centurión: entre dois mundos”, tratam dos contextos onde
os autores desenvolveram suas referências, “aprenderam a escrever”, do ambiente
dentro do qual vivenciaram a Guerra e administraram a sua memória. O capítulo cinco,
“Diálogos intermitentes”, se constitui em um exercício de comparação da forma
adquirida pela composição narrativa da Guerra nos três historiadores. Entre as
impressões que este estudo gerou, está a de que Tucídides foi uma das referências
comuns, de que A História da Guerra do Peloponeso está entre os textos que
ofereceram a estrutura a partir da qual os sul americanos elaboraram, décadas mais
tarde, a memória escrita da conflagração. Entre os indícios desta presença ilustre está a
forma de dizer as batalhas, momentos de colorido intenso, capaz de levar o leitor a ver
e sentir, comparáveis às cenas elaboradas pelo próprio ateniense. Se trata da ekphrasis
grega, um exercício de descrição detalha de cenas e cenários, que em última instância,
produz, como efeito, a enargeia, uma estado da relação com a obra onde o leitor é
alçado à condição de expectador do acontecimento, e mesmo, um de seus personagens.
O capítulo seis, “A constituição do (res)sentimento e a ideia de nação: o caso do
Paraguai”, se constitui em um “adendo” do capítulo anterior. Partindo da convicção de
que o conhecimento histórico representa uma fonte de recursos que deve ser posta a
serviço do presente, reconhecendo que estudar história é, através dela, se manifestar,
proponho um olhar sobre os desdobramentos da administração do legado de Juan
Crisóstomo Centurión, “nas ações desenvolvidas no entorno de sua obra”. No Paraguai,
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o conflito (a História do) foi elevado à condição de acontecimento único e central do
nacionalismo, com a ideia de nação sendo cultivada a partir da formação de uma
comunidade de (res)sentimentos, num exemplo claro do nível de profundidade das
relações entre a história escrita e a consciência de si. Apropriada politicamente, a
história da Guerra (de Centurión), serviu para alimentar um modo de sofrência, uma
má consciência que, ainda agora, inquieta espíritos e prende os homens a imagens e
sensações. Vejo, neste complemento, a oportunidade de colocar a memória (res)sentida
em discussão, de oferecer elementos para o esclarecimento (provisório) do fato, no
desejo de contribuir para que os vivos exorcizem alguns de seus fantasmas, e assim,
possam administrar o seu ser com maior discernimento.
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CAPÍTULO I
O pensamento historiográfico latino-americano do século XIX

Neste capítulo serão apresentadas e discutidas algumas das ideias que
compuseram o cenário do pensamento europeu e latino-americano no século XIX.
Período de constituição dos Estados-nação contemporâneos, o Oitocentos representou
um momento privilegiado de desenvolvimento da literatura histórica, ora como
instrumento de afirmação política das entidades estatais, ora como ambiente de
manifestação de espíritos tocados pela conjuntura revolucionária que abalou tronos e
altares, sacudindo a vida na primeira metade do século.
Considerando, como Leopold Zea, “que para ser original e autêntica, a filosofia
latino-americana não precisa ser inovadora, ou seja, ela pode beber em outras fontes,
mas deve adaptar os cânones da filosofia ocidental à sua realidade”, o capítulo procura
apresentar a forma adquirida no horizonte oitocentista pela apropriação de conceitos
como Estado e nação, bem como de paradigmas como o romântico, junto com todo o
seu corolário, na esperança de revelar o propriamente latino-americano. 18

1.1. O escritor, o Estado e a Nação
Como apego sentimental de um grupo ao território e seus valores culturais, o
nacionalismo pode ser constatado desde os primeiros momentos da vida do homem em
sociedade. No entanto, é só no século XIX que ele toma forma de um conceito, uma
ferramenta política que instrumentaliza os povos na sua reivindicação de autonomia.
Na América Latina, paralelamente à conquista da independência, a afirmação e
proliferação do ideal nacional se fizeram, também, por meio da utilização de
instrumentos literários fornecidos pelo romantismo, corrente em torno da qual se
constituíram os principais trabalhos destinados a situar (constituir) a realidade da nação,
no tempo e no espaço. Em que pese este esforço ser verificado também na Europa e em
outros continentes no mesmo período, o caso latino-americano guarda algumas
particularidades. A principal delas foi o desafio de se constituir unidade em meio a uma
ZEA, L. apud PINTO, S. R. O Pensamento Social e Político Latino-Americano: etapas de seu
desenvolvimento. Revista Sociedade e Estado – Vol. II7, Nº 2 - Maio/Agosto 2012, p. 344.
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grande diversidade de grupos étnicos que foram sendo progressivamente semeados
sobre o território das antigas colônias, representando verdadeiras camadas de ocupação,
com temporalidades e características distintas. 19 A priori, enquanto no velho continente
existiam acervos culturais ao alcance da memória das sociedades, aqui, o grupo
politicamente dominante habitava pequenos núcleos isolados, nas sua maioria,
incrustados no litoral e completamente desconhecidos da maioria da população.
Assim, diferentemente de muitos povos europeus, que possuíam traços culturais
particulares evidentes e sentimentos patrióticos antigos, na América Latina, estes
elementos precisaram ser elencados, a partir de uma memória marcada pela indefinição
dos limites entre o “eu e o outro”.20 No caso da classe intelectual engajada, o desafio
foi o de desenvolver identidade à sombra de um outro que, pelo menos politicamente,
acabara de ser negado, cuja herança, no entanto, constituía a base sobre a qual toda a
estrutura sociocultural se mantinha. Dessa forma, a literatura e a historiografia,
ambientes onde a produção de significados e a disseminação de valores são possíveis,
foram elevadas à condição de atividades estratégicas no horizonte dos Estados que se
queriam nacionais. No exercício destas habilidades, os interesses e sentimentos locais
e regionais, uma realidade ainda no período colonial, serviram como um plasma, dentro
do qual, foram dispostas referências a um ser latino-americano, a princípio, associado
fundamentalmente a natureza local.
Era preciso mostrar a realidade das jovens nações, o seu valor junto às antigas
metrópoles e potências em ascensão, para assim assegurar o seu direito à existência.
Nesse sentido, o esforço do segmento letrado foi significativo, ora manipulando o sabre
em campo de batalha, ora a pena sobre escrivaninhas alojadas nos palacetes coloniais.
Não é por acaso que “grande parte dos presidentes e homens de governo da América
Latina do período, foram também escritores”, autores de obras associadas ao desejo de
nação.21 É o que constata Perrone-Moisés:
Muito frequentemente, eram os mesmos homens que tomavam as armas e a
pena, estando esta forçosamente engajada nas questões sociais e políticas.
Árdua missão que pesava sobre seus escritos, impedia-lhes o voo livre da
imaginação e as pesquisas formais desinteressadas. Entrave que foi sentido
por numerosos escritores da América Latina, entre os quais o argentino
Ver: PAMPLONA, M. A. Ambiguidades do pensamento latino-americano: intelectuais e a ideia de
nação na Argentina e no Brasil. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: FGV, n. 32, 2003, p. 3 – 31.
20
PERRONE-MOISÉS, L. Paradoxos do nacionalismo literário na América Latina Estudos Avançados
11 (30), 1997, p. 249.
21
Ibid., p. 247.
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Ernesto Sábato: “Um escritor nasce em França e acha, por assim dizer, uma
pátria feita: aqui ele deve escrever fazendo-a ao mesmo tempo.22

O perfil do homem de letras latino-americano aproxima-se daquilo que Michael
Löwy e Robert Sayre chamaram de “intelligentsia” do romantismo, “grupo de
indivíduos de origens sociais diversas, cuja unidade e autonomia (relativa) resultam de
uma posição comum no processo de produção da cultura”.23 Dentro do continente, na
segunda metade do século XIX, predominava uma visão de mundo “resignada”, pela
qual o advento do capitalismo parecia “cada vez mais como um processo irreversível”,
paralelo à modernização representada pela independência e a organização do Estado.24
Para muitos, no entanto, o tema da modernização causava desconforto, na
medida em que ambicionavam as transformações materiais que surgiam com o novo
sistema, ao mesmo tempo em que mantinham um compromisso com a manutenção da
realidade social vigente. Neste contexto, muitas foram as críticas as novas formas de
relações sociais, que a partir do exemplo da Europa, começavam a alterar o cotidiano
das poucas cidades do Novo Mundo: “A comunidade é a vida em comum, verdadeira e
durável; a sociedade é passageira e aparente. Em certa medida, podemos compreender
a comunidade como um organismo vivo, e a sociedade como um agregado mecânico e
artificial”. 25
Na medida em que homens de letras refletiam sobre o tema da identidade
continental, surgiam metáforas capazes de evidenciar o espírito de incertezas e a
insegurança que atormentavam há muitos. Domingo Faustino Sarmiento, por exemplo,
em 1845, caracterizou a América Latina como um espaço de barbárie, enquanto José
Enrique Rodó, já no limiar do século XX, ainda opunha a “civilização greco-romana à
barbárie americana”. 26 Nessas afirmações, estes homens demonstravam a manutenção
do preconceito que sustentou as relações de exploração entre a Europa e a América, em
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boa parte do período colonial, revelando “ressentimento e recriminação de si mesmo e
do outro, numa oscilação entre o ufanismo e o complexo de inferioridade”. PerroneMoisés recorda Richard Morse para chamar a atenção para o fato de que talvez
tenhamos sido os únicos na história a aplicar “o qualificativo bárbaros a si mesmos”,
contrariando “a própria etimologia da palavra”. 27
As primeiras décadas de independência, portanto, foram marcadas por uma crise
de identidade que atingiu amplos setores das sociedades recém-emancipadas. Com a
libertação política, surgia a constatação de que não se era mais espanhol ou português,
ao mesmo tempo em que ideias como as de brasilidade, argentinidade ou paraguaidade
ainda eram bastante vazias. Apenas a partir da metade do século XIX, em uma leitura
exclusivamente cultural do romantismo, empobrecida de suas implicações políticas
liberais, é que começam a surgir algumas das referências a partir das quais segmentos,
como o das classes letradas, irão preencher aquela sensação. A partir do exemplo
alemão, a valorização e o uso da diferença, do exótico, se constituiriam na alternativa
para o processo civilizatório, em uma referência à cultura como uma das instâncias
fundadoras da nação, a “kulturnation”. 28
Campo de ação dentro do qual é deflagrado o processo de constituição do
referencial que fundamenta identidades e legitima Estados, no aspecto cultural, “fazer
uma nação corresponde [também] a constituir narrativas”, que sob a perspectiva de uma
temporalidade linear e contínua, contribuem de maneira para a representação de um
horizonte unificado e sem fissuras do imaginário nacional. 29 Sob esta perspectiva, no
século XIX especialmente, o exercício da escrita parece ter sido alimentado por “um
desejo ardente de reencontrar o lar, [constituir um lar] retornar à pátria, [criar pátria] no
sentido espiritual”. 30 É precisamente a nostalgia manifesta por autores como José
Bernardino Bormann, José Ignácio Garmendia e Juan Crisóstomo Centurión, que está
no centro da atitude romântica.
Entre as características mais significativas das sociedades latino-americanas do
século XIX está a presença de fronteiras internas, redutos étnicos oriundos do passado
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colonizador. Descontruir diferenças, talvez tenha sido, uma das tarefas mais árduas a
serem realizadas pelos nacionalistas engajados no projeto das elites dirigentes. Neste
sentido, a produção e proliferação de obras escritas colaborou para a constituição da
nação por dentro, forjando horizontes dentro dos quais foi possível projetar, à revelia
da realidade, uma imagem harmônica da comunidade.
Na América Latina, o letrado ocupou o centro da vida cultural. Nela, a figura do
“funcionário-escritor” do período colonial, o homem de letras político, se converteu na
do “escritor-funcionário”, do período posterior à independência.31 Como aficionados
pelas letras, quem mais se aproximou da imagem do homme de lettres europeu foi o
aristocrata criollo, e, no caso do Brasil, o homem bom que orbitava em torno da Corte
imperial. Nas mãos desses gentlemans escritores, vencidas as vozes contrárias, a
colaboração política da palavra escrita não atendeu a nenhum tipo de princípio ético ou
libertador, ferramenta que foi, instrumento a serviço do desejo de manutenção da
desigualdade e dos privilégios que foram sendo constituídos desde os primeiros
momentos do período colonial. Neste aspecto, a implementação do Estado nacional
latino-americano não representou nenhum tipo de mudança na sorte dos grupos sociais
e das minorias [maiorias], se revelando uma instituição “patriarcal e elitista que excluiu
não só a mulher, como também índios, negros, escravos, analfabetos e, em muitos casos,
aqueles que não tinham propriedades”. 32
Neste ambiente, de institucionalização da atividade literária, foram poucas as
manifestações dissonantes que ultrapassaram as barreiras representadas pelas
dificuldades de acesso à imprensa. Esse panorama só conheceria alteração significativa
com a imigração e as transformações sociais que caracterizaram o final do século XIX,
quando a atividade literária se tornou uma profissão, um produto destinado a atender
um mercado em crescimento. “E a primeira consequência desse processo foi a do
escritor cuja ação não é pública-política no sentido de político, se não pública e política
como escritor: é o intelectual”. 33 Pamplona os aproxima mais da ideia de um
intelligentsia, quando escreve:
GIRARDOT, R. G. La formación del intelectual hispano-americano em el siglo XIX. Latin American
Studies Center Series, Nº 3, University of Maryland at College Park, 1989 – 90, Maryland, EUA, p. 15.
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Incluem nesta categoria professores, instrutores, jornalistas e membros das
profissões liberais que, talvez mais do que os escritores criativos e os
filósofos, tradicionalmente identificados como intelectuais, estariam
propensos a adquirir a habilidade e a destreza necessárias para a promoção
do nacionalismo.34

A presença do escritor é o pressuposto para o reconhecimento de que há
atividade literária, ele é o objeto primário de qualquer interpretação social da literatura.
Nele, não como individualidade, mas no que ele pretende e naquilo que o condiciona
socialmente, podem ser desmanteladas complexas redes de mediações, isto é, “os
modos pelos quais estruturas e posições ideológicas e sociais se impõem à literatura”.35
O trabalho dos homens de letras latino-americanos colaborou para o processo de
unificação linguística, que acelerou o esquecimento de tudo aquilo que não se
encaixava no projeto de nação proposto pelo Estado. Estabelecido um léxico oficial, e
um padrão mínimo para a produção de “dicionários, gramáticas, antologias, parnasos e
histórias destinadas a alimentar um imaginário em construção”, os nacionalistas
passaram a contar com as vantagens da impressão de unidade e continuidade de um ser.
36

Perderiam força, a partir deste instante, a memória individual, a de classe e a memória

étnica, emergindo a memória nacional, sensação de proximidade em relação ao outro
que coabita o território e de distância em relação a quem está fora de suas fronteiras. 37
A primeira e talvez mais importante contribuição da memória para a nação está
associada a esse sentimento de proximidade que as lembranças passadas trazem,
sensação de vida gerada pela impressão de pertença a uma comunidade, à sua história
e território. Com todas as esferas do pensar e atuar humanos minimamente conectadas
pelo fato vida em sociedade, aquele sentimento parece ter alimentado, na mesma
proporção em que foi, o horizonte do escritor-historiador oitocentista, determinando,
até certo ponto, a forma da disposição das peças do acervo da memória que poderiam
ser úteis à nação.

espaços. É necessária, porém, a consideração de que o Estado é constituído pelo conjunto de seus
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Entre as características mais significativas adquiridas pelo romantismo na
América Latina, talvez seu próprio ponto de partida, está o que Costa Lima chamou
“normalização”. Por este paradigma, a obra literária é concebida como uma
manifestação de engajamento, não havendo lugar para a prática da “arte pela arte", uma
atividade que seria própria à “nefelibatas, desenraizados, algo nocivo, sobretudo para
as nações em formação”.38 Para essa forma do romantismo, a expressão individual do
autor é interpretada como uma manifestação do espírito coletivo da nação, indício de
um ambiente cultural do qual a obra seria produto e produtor.
Comprometido com a expressão das peculiaridades de cada povo, em uma
realidade em que os feitos humanos eram poucos, este romantismo latino-americano
promoveu a ascensão da natureza local à condição de tema da literatura nacional. No
embalo das ideias iluministas, em parte responsáveis pela progressiva separação dos
“campos da religião e da filosofia”, mas rompendo com o seu caráter universalista, a
armadura regional surgiu como o referencial capaz de oferecer os limites entre o nós e
o outro:
A flora e a fauna, a terra e o céu americanos, foram objetos de conhecimento.
Pouco tempo se passaria para que se dessem conta do que esta realidade
significava. América tinha sua personalidade; era possuidora de uma rica
individualidade em todos os seus campos. Isso tudo, ainda antes da
independência, como uma postura que levaria ao estranhamento e ao
rompimento com as potências ibéricas.39

Associada à opção pela descrição idílica dos elementos naturais estava o caráter
negativo atribuído ao passado colonial. Para muitos, na história, estariam contidas todas
as evidências do passado de exploração do continente, origem dos males que impediam
os jovens Estados de se desenvolverem. Assim, a natureza surgia como um contraponto,
o fundamento a partir do qual era possível pensar uma identidade própria:
A América tinha um destino, era preciso realizá-lo. Se começa a falar de
nação. Só que esta ideia, sabem, não pode ser apoiada na própria história,
como fazia o europeu. [Aqui] A nação não seria constituída nem do solo nem
da história, senão do esforço em uma tarefa comum. Isto é o que deve se
LIMA, L. C. Literatura e nação: esboço de uma releitura. Revista Brasileira de Literatura
Comparada, nº 3, 1996, p. 35.
39
Para efeitos deste trabalho, promovi a livre tradução das citações em espanhol. No original: “La flora
y la fauna, la tierra y el cielo americanos, fueron objeto de conocimiento. Poco tempo habría de tardar
en darse cuenta de lo que esta realidad experimentaba. América tenía su personalidad; era poseedora de
una rica individualidad en todos sus campos. Isso tudo, ainda antes da independência, como uma postura
que levaria ao estranhamento e ao rompimento com as potências ibéricas”. ZEA, L. El Pensamiento
latinoamericano. 3ª ed., Cidade do México: Editorial Ariel, 1974, p. 24.
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destacar: qual é a tarefa comum própria dos povos hispano-americanos. A
unidade deve ser encontrada no futuro a realizar, não no realizado, sem
amarras negativas com o passado. É algo que se quer ser para deixar de ser
o que se foi. Realizar este destino seria tarefa própria dos povos hispanoamericanos. Logo também se começa a falar sobre a necessidade de realizar
uma cultura, uma literatura, uma gramática e uma filosofia americanas.
Tudo isso como tarefa a realizar, como algo que não está feito, porém que,
no entanto, se encontra aí, esperando que se tome consciência.40

Simultaneamente a essa discussão, em outra frente, dentro das circunscrições
dos antigos territórios coloniais, se desenrolou o trabalho de repartição política e de
consolidação de limites dos novos Estados. Nestes primeiros tempos de independência,
a distância e a indiferença marcaram as relações entre os projetos de Estado e a suas
populações, num cenário caracterizado pela falta de reconhecimento da legitimidade
daquele pelo conjunto dos indivíduos. Por um período considerável, grupos de interesse
se enfrentaram pelo necessário estabelecimento de uma “relação de dominação de
homens sobre homens, na qual os dominados submetem-se à autoridade invocada pelos
dominantes”, em uma realidade “que considera a força e a violência como momentos
essenciais do processo político e da própria existência e funcionamento das instituições
políticas”. 41
Na América Latina, a história da afirmação e estabilização dos Estados está
diretamente associada à elevação do conteúdo dos seus limites geográficos à condição
de indícios da unidade nacional. Nesse sentido, a atividade cultural foi, em grande parte,
diretamente regulada pelo interesse político de um projeto de Estado em capitalizar
elementos, fossem eles de ordem histórica, natural ou geográfica, apresentando-os
como sinais da sua realidade singular e inegável. No final do século XIX, Ernest Renan
reconhecia no mecanismo que cria identidade, um importante jogo de memória e
esquecimento coletivo: “[...] a essência de uma nação está em que todos os indivíduos
tenham muitas coisas em comum e também que todos tenham esquecido muitas
No original: “La América hispana tenía un destino, menester era realizarlo. Se empieza a hablar de
nación. Sólo que esta idea, saben, no puede ser apoyada en la historia propia, como lo hacía el europeo.
La nación no la constituye ni el suelo ni la historia, sino el afán por una tarea común. Esto es lo que hay
que destacar: cuál es la tarea común propia de los pueblos hispanoamericanos. La unidad debe
encontrarse en el futuro a realizar, no en lo realizado, sin amarres negativos con el pasado. Es algo que
se quiere ser para dejar de ser lo que se ha sido. Realizar este destino es la tarea propia de los pueblos en
Hispanoamérica. Pronto se empieza también a hablar sobre la necesidad de realizar una cultura, una
literatura, una gramática y una filosofía americanas. Todo esto como tarea a realizar, como algo que no
está hecho pero que, sin embargo, se encuentra ahí, esperando que se haga consciente”. Ibid, p. 27.
41
Em se reconhecendo a complexidade da realidade estatal na América Latina pós-independência, para
os fins deste trabalho, vou considerar o fato de que algumas orientações se tornaram predominantes,
acabando por regular a relação com a sociedade que reclamavam representar. Para a citação: BIANCHI,
A. O conceito de Estado em Max Weber. Lua Nova, São Paulo, 92, 2014, p. 85 e 87.
40
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coisas”.42 Não se trata de mera invenção, de falsidade, mas antes, de imaginação e a
criação de peças culturais, que orbitando em torno de um núcleo comum, o Estadonacional, se tornam referência de identidade.
O Estado, conjunto das instituições políticas que representam organismos de
ação e repressão a serviço da construção e manutenção de uma determinada ordem, e a
nação, instituição de caráter simbólico, que modernamente envolve território e povo
através do desenvolvimento, sobre o território, de uma história de origem do povo, são
entidades diferentes. O nascimento do Estado-Nação se dá pela fusão imaginária de
ambos. O primeiro, que administra o território, o faz porque encarna a herança comum
que une o povo e determina seu destino: “Se aceita geralmente que os Estados
Nacionais são novos e históricos, supondo-se que as nações às quais eles dão uma
expressão política possuem um passado imemorial e buscam um futuro ilimitado, o que
é ainda mais importante”.43
Como resultado da onda reacionária representada pela derrota de Napoleão
Bonaparte e a retomada do poder pelas elites tradicionalmente associadas ao
colonialismo mercantilista, setores das classes dominantes das sociedades americanas,
formadas por uma série de núcleos ilhados, lideraram o processo de luta armada que
culminou com a Independência. A ação conjunta dessas elites coloniais, que
desenvolveram interesses diferentes, específicos para cada região da imensa colônia, só
foi possível, a priori, graças a uma percepção de territorialidade, referência que, por
um instante, chegou a ser confundida com a ideia de nacionalidade. 44 Há de se registrar
as significativas diferenças entre os processos nas porções espanhola e portuguesa.
Penso, no entanto, que o que está em discussão aqui é o fato de que, para além delas,
em ambos os casos, os Estados não surgiram para representar nações preexistentes,
estáveis e conscientes de si. O que houve, foi a imposição de um projeto de Estadonação vencedor sobre outros possíveis.
O conteúdo do apelo nacionalista varia de acordo com as características dos
espaços onde é aplicado. No processo de escolha e elaboração dos elementos mais
MELLO, R. de. A nação de Renan: Tradução da conferência Qu'est-ce qu'une nation? De Ernest Renan,
feita em 11 de março de 1882 no grande anfiteatro da Sorbonne. CALIGRAMA - Belo Horizonte, nº 4,
dezembro de 1999, p. 148.
43
No original: “Si se concede generalmente que los estados nacionales son ‘nuevos’ e ‘históricos’, las
naciones a las que dan una expresión política presumen siempre de un pasado inmemorial y miran un
futuro ilimitado, lo que es aún más importante”. ANDERSON, op. cit., p. 29.
44
Para uma noção da relação entre referência territorial e discurso nacional, ver: MAGNOLI, D. O
Corpo da Pátria: Imaginação geográfica e a política externa no Brasil (1808 – 1912). São Paulo: Editora
da Unesp/Moderna, 1997.
42
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adequados à articulação, como já sabemos, a intelectualidade surge como peça
importante, necessária ao propósito de reunir e divulgar elementos ajustados à situação
da comunidade particular que se quer nacional. A (re)constituição de Idades de Ouro
com sábios e heróis, por exemplo, oferece a impressão de antiguidade da entidade,
aponta para a existência de uma herança partilhada e cria a impressão da presença de
laços afetivos entre os habitantes do espaço nacional. Nesse aspecto, o romantismo veio
oferecer ao presente do nacionalista, a sensação de nostalgia, a referência há um
“paraíso perdido”, viabilizando uma produção literária constituída no tempo passado,
mas estimulada pelo presente do desejo de sua reconstituição futura.45 Nestes termos,
assim como Lucien Goldmann, entendo ser possível apontar para a presença de
“estruturas significativas”, inclusive materiais, a orientar o movimento, elementos que
serão equacionados na forma de uma “totalidade coerente, organizada em torno de um
eixo, de uma viga”.46
As Histórias [nacionais], narrativas produzidas a partir de escolhas políticas,
constituem-se em fontes generosas para a oratória nacionalista. Elas contribuem para a
elaboração de identidades, na constituição de comunidades e no preenchimento dos
territórios: mediante à narrativa histórica são formuladas representações de
continuidade e evolução temporal, instituindo identidade “por meio da memória, e
inseridas, como determinação de sentido, no quadro de orientações da vida prática
humana”. 47
Na América Latina, a equação nacional foi constituída por uma realidade
sedimentada, que exigia a administração de paradoxos relacionados a necessidade da
interação “dialética de várias temporalidades – moderna, colonial, pós-colonial,
nativa”.48 Por mais violento que possa ter sido o processo de independência do país,
sua identidade cultural se constitui, não como a recuperação de uma outra, originária,
autóctone - na maioria dos casos apagada pela colonização, mas como um esforço pela
identificação de uma diferença no seio da identidade metropolitana, numa espécie de
“relação filial”.49 Nesse ambiente, e volto a este tema, a natureza local surgiu como um
indício de originalidade em meio àquilo que era comum.
LÖWY; SAYRE, op., cit., p. 45.
GOLDMANN apud LÖWY; SAYRE, op., cit., p. 39.
47
RÜSEN, J. Razão histórica: os fundamentos da ciência histórica. Tradução de Estevão de Rezende
Martins. Brasília: UNB, 2001, p. 67.
48
SANTOS, L. A. B. As sombras da nação. Revista brasileira de literatura comparada, n° 3, 1996, p.
179.
49
PERRONE-MOISÉS, op. cit., p. 246.
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A natureza apresenta-se como uma tela em branco sobre a qual se constroem
discursos científicos ou se desenham imagens e símbolos. Na perspectiva
do historiador, a natureza pode ser entendida como um objeto sobre o qual
se elaboram representações que carregam visões de mundo e contribuem
para a gestação de imagens e ideias que vão compor repertórios diversos,
entre eles, os constitutivos da identidade do território e da nação. 50

Coube ao universo das letras a administração deste conjunto heterodoxo de
elementos. Sem recorrer a ingenuidade do recurso a um a priori, como Hobsbawm,
vejo que não existe um vínculo primordial entre história e sentimento nacional. Para o
universo dos sentidos, são os “historiadores que criam [ajudam a] as nações”, uma vez
que a visualização e a difusão dos seus elementos culturais constitutivos também se dá
pelo recurso as Histórias Nacionais.

51

Frente a esta realidade, num aforismo já

tradicional, “os historiadores estão para o nacionalismo como os plantadores de papoula
do Paquistão para os viciados em heroína: fornecemos a matéria prima essencial ao
mercado”.52
Para o nacionalismo, a ação criadora da intelectualidade, que produz história,
explora as artes em geral, se apropriando de paisagens, sons e imagens, associadas ao
trabalho das classes profissionais, que colabora com a sua difusão ideológica,
representando, pintando, esculpindo, enfim, materializando valores e ideias, constitui a
fórmula que colabora para identificar em um grupo de indivíduos como uma
comunidade de história e destino. 53 Na América Latina do século XIX, a literatura foi
uma das manifestações artísticas das mais populares e também uma das mais exploradas
pelo movimento nacionalista, assumindo uma dimensão significativamente ampla.
Obras com conteúdo diverso foram produzidas sobre uma mesma estrutura sintática e
lexical, pelos mesmos autores que também assinaram romances e histórias.
Em relação a essa realidade, é interessante se perguntar o que de fato é uma obra
literária, o que são os textos? Segundo Rodrigues, Jacques Derrida, por exemplo,
“definiu a literatura como o lugar onde se pode dizer tudo, o lugar mais interessante do
mundo, talvez mais interessante que o mundo”.54 Nele, aquele que escreve aparece
PRADO, M. L. C. América Latina no Século XIX: Tramas, Telas e Textos. São Paulo: Editora da
USP; Bauru: EDUSC, 1999, p. 180.
51
MAGNOLI, op. cit., p. 15.
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HOBSBAWM, E. J. Etnia e nacionalismo na Europa de hoje. IN: BALAKRISHNAN. G. (Org.). Um
mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p. 271.
53
Para a discussão da relação entre o social e o individual, ver: ELIAS, N. A sociedade dos indivíduos.
Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
54
DERRIDA apud RODRIGUES, C. Jacques Derrida: pensar a desconstrução. (Resenha). Revista
brasileira de literatura comparada, n° 9, 2006, p. 333.
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como o resultado de um complexo sistema de relações, que envolvem elementos
fisiológicos, psicológicos, sociais, da natureza, num ambiente onde “a simplicidade
pontual do sujeito clássico é impossível de ser encontrada”.55 A produção artística, no
entanto, não surge como simples produto da realidade social. O fazer estético, que é
parte do fazer social, é a forma encontrada pela humanidade para refletir sobre as
possibilidades de elevação da sociabilidade a níveis mais avançados. “Por isso, em
épocas de grandes questionamentos sobre os caminhos a serem seguidos, o reflexo
estético ganha sempre maior expressão”. 56 Existem, por exemplo, relações bem
próximas, quase que “recíprocas” entre áreas aparentemente tão distantes quanto a
“estética, a ciência e a prática cotidiana”; elas refletem uma “mesma realidade
objetiva”.57
A arte vem sinalizando o desenvolvimento do fazer humano desde as épocas
mais remotas. A forma e o conteúdo do conhecimento de cada época, que são expressos
nas necessidades e nas condições objetivas da vida cotidiana, apontam para prioridades
características de cada momento histórico. O épico, por exemplo, “mostra a necessidade
de formação dos povos, a procura pela ancestralidade que permite o presente, a
necessidade de se perceberem humanos, e ao mesmo tempo, escolhidos pelos deuses
para servirem enquanto sociedade, enquanto povo”.58
Para o século XIX latino-americano, a boa literatura era aquela que, conforme
o padrão descritivo-realista, fosse sentimental e altissonante, se revelasse acessível a
interpretações engajadas, a obra literária como instrumento a serviço do aparelho
ideológico do Estado e do seu nacionalismo. Como também viria a suceder na Europa
do mesmo período, o texto literário rompia o intercâmbio com a filosofia, para
privilegiar a história e a sociologia nascente. O descritivismo resultante da ênfase na
história literária, ao se associar, na segunda metade do século, ao evolucionismo de raiz
biológico darwinista, motivou a busca das essências nacionais - a mexicanidade, a
argentinidade, a brasilidade, etc. - responsáveis por reforçar a constituição de visões
homogêneas da cultura. Não ser reconhecido por sua respectiva essência parecia não só
provar que se estava diante de um imitador, de um nefelibata, como justificava a
exclusão do autor do panteão da nacionalidade.
Ibid, p. 333.
MAGALHÃES, B. História e representação literária: um caminho percorrido. Revista Brasileira de
Literatura Comparada, nº 6, 2002, p. 68.
57
Ibid, p. 69.
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1.2. O romantismo e o nacionalismo: da Europa à América Latina
Os altos níveis de violência dos principais eventos do final do século XVIII e
início do XIX, a Revolução Francesa e as Guerras de Independência da América, por
exemplo, induziram significativos segmentos das sociedades ocidentais a refletirem
sobre si mesmas, numa busca por respostas que dessem conta de questões existenciais.
Essas pulsões estão na origem do movimento que ficou conhecido genericamente com
o nome de romantismo que, de forma geral, possui algumas características marcantes:
Primeira conclusão, o homem é mais natural do que se postulava e é uma
mínima parte dessa majestosa realidade, não seu dominador; ele conserva
nele qualidades que são fáceis de encontrar na natureza: o mistério, o
inexplicável, o temor, a morte, a força, a paixão; esta relação faz surgir
situações que serão traços fortes do romantismo: por um lado, se revela que
existe algo que liga o homem com o segredo de todas as coisas, é a alma,
que se bem pode continuar sendo o que as religiões querem que seja, é
também um lugar no qual reside um sentido, onde está a chave de sua origem
e o segredo de sua relação com todo o demais; por outro, o homem surge de
uma entidade maior, anterior e posterior a ele, que o cria e confere
fisionomia, é o povo quem imprime a sua marca na história de sua alma,
uma entidade maior que impôs os traços que o fazem reconhecível a partir
das relações de dependência que travou e mantém com o que o rodeia e
determina.59

Para

alguns,

o

romantismo

se

constitui

em

uma

manifestação

contrarrevolucionário, uma “reação que aspira a restaurar a civilização medieval”,
especialmente contra “os princípios da Revolução Francesa e das conquistas
napoleônicas”. Em outros, paradoxalmente, o movimento surge como “sinônimo de
revolução, dissolução social e anarquia”. Para estes, a obra de Jean Jacques Rousseau,
por exemplo, seria capaz de transformar o “sonhador” em um “utopista”, conduzindo a
“forma mais perigosa de anarquia, a da imaginação”.60

No original: “Primera conclusión, el hombre es más natural de lo que se postulaba y es una mínima
parte de esa majestuosa realidad, no su dominador; segunda conclusión, conserva en sí mismo cualidades
que son fáciles de determinar en la naturaleza, el misterio, lo inexplicable, el temor, la muerte, la fuerza,
la pasión; tercera conclusión: esta relación hace surgir dos situaciones que serón rasgos fuertes del
romanticismo: por un lado se revela que existe algo que liga al hombre con el secreto de todas las cosas,
es el alma, que si bien puede seguir siendo lo que quieren las religiones que sea es también un lugar en
el que reside un sentido, donde está la clave de su origen y la cifra de su relación con todo lo demás; por
el otro, el hombre no sale de la nada sino de una entidad mayor, anterior y posterior a él, que lo engendra
y le confiere una fisonomía, es el pueblo quien imprime su marca en la historia de su alma, una entidad
mayor que ha engendrado los rasgos que lo hacen reconocible a partir de las relaciones de dependencia
que ha trabado y mantenido con lo que lo rodea y determina”. IN: JITRIK, N. La estética del
romanticismo. Hispamérica, Año 26, No. 76/77 (Apr. - Aug., 1997), p. 40.
60
LÖWY; SAYRE, op., cit., p. 24.
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Na América do sul, essa inquietude desperta pela conjuntura revolucionária
parece estar presente na pena de Domingo Faustino Sarmiento. Em Recuerdos de
Província, o ilustre argentino revela um sentimento de desorientação, comum a grande
parte dos espíritos no início do século XIX: “antes da Revolução de Maio”, escreve ele,
“os rio-platenses estavam acomodados em uma forma de vida relativamente estável.
Após, a sociedade mergulha em um ambiente de incerteza e descontrole, onde o homem
deste período pode ter sentido uma angustiante desorientação a respeito de si mesmo”.61
Nesse sentido, o romantismo pode ser considerado um instrumento de expressão do
ambiente, onde as “guerras civis”, as manifestações de poder regional e o choque de
vaidades, instigam uma formulação literária ambígua de “exaltada e confusa relação
com a paisagem”. 62
Para Löwy e Sayre, o romantismo é uma obra “fabulosamente contraditória”,
não admitindo a redução representada pelo emprego de um único conceito de caráter
geral:
[...] sua natureza de coincidentia oppositorum: ao mesmo tempo (ou
alternadamente) revolucionário e contrarrevolucionário; individualista e
comunitário; cosmopolita e nacionalista; realista e fantástico; retrógrado e
utopista, revoltado e melancólico; democrático e aristocrático; ativista e
contemplativo; republicano e monarquista; vermelho e branco; místico e
sensual. 63

Manifestação da “contradição”, da “dissonância” e do “conflito interno” que
caracterizava o estado psicológico de boa parte dos homens no início do século XIX, o
romantismo parece se constituir em um meio para “uma confissão de perplexidade”.64
Negados no século XVII, a “emoção e a liberdade de imaginação”, assumiram um
caráter mais positivo no decorrer do XVIII, para caracterizar a forma de olhar
predominante no século XIX. Assim, “romântica é a paisagem diante da qual se
experimenta o sentimento da natureza, ou da grandeza épica do passado, ou ambos

O autor se expressa da seguinte forma: “[…] antes de la Revolución de Mayo imperaba un modo de
vida patriarcal, colonial, seguro y sereno, que contrasta notablemente con el tipo de existencia posterior
a la revolución; el hombre de este período puede haber sentido una angustiante desubicación respecto de
sí mismo [...]”. IN: SARMIENTO apud JITRIK, N. Historia e imaginación literaria: las posibilidades
de un género. Buenos Aires, Editorial Biblos, 1995, p. 18.
62
No original: “[…] las guerras civiles; […] exaltada y confusa relación con el paisaje”. Ibid., p.18.
63
“Coincidentia oppositorum” é uma referência a coincidência de opostos, a unidade dos contrários, a
Deus. LÖWY; SAYRE, op., cit., p. 19.
64
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misturados: ruínas em uma natureza selvagem. Mas romântica também é a sensibilidade
capaz de responder a esse espetáculo [...]”.65
Friedrich Schlegel, “na virada do século XIX”, teria sido o primeiro a associar
o “adjetivo a um movimento filosófico-literário - o do primeiro romantismo alemão”.
66

Foi, no entanto o aparecimento de Werther, de Johann Wolfgang Goethe, em 1774,

que parece ter inaugurado, formalmente, uma escola literária, acontecimento reforçado
pela publicação da obra de Máximo Klinger, Sturm und Drang - Tempestade e Ímpeto,
dois anos depois. 67 Como assinala Hubeñak:
Jena foi de algum modo a cunha deste movimento intelectual juvenil que
preparou “as pequenas fogueiras de um grande incêndio” que os teóricos
românticos não perceberam imediatamente. Por ali passaram as ideias de
Herder, Goethe, Schiller, Novalis, os irmãos Schlegel, Hölderin, Schelling,
Fichte, Schliermacher e ainda Hegel. O termo “romântico” parece haver sido
utilizado pela primeira vez por Augusto Schlegel em 1801 e Madame de
Stael, influenciada por este em seu caráter de preceptor de sua família, o
difundiu – em seu De Alemanha, publicado em 1810 – por toda França e
através do francês passaram a toda a Europa.68

Outros autores, como é o caso de Löwy e Sayre, problematizam de uma forma
mais complexa o desenvolvimento desta corrente cultural. Acompanhando os usos da
expressão desde o período medieval, eles assinalam os meados do século XVIII como
o momento do aparecimento do substantivo na sua forma moderna. Nesta análise, o
romantismo aparece como uma resposta a afirmação da sociedade capitalista, a
mercantilização da vida e a aplicação de formulas utilitaristas e empiristas na
explicação do ser humano e seus problemas (o indivíduo numérico). Em relação a
cronologia, os autores defendem que o movimento “nasceu de forma mais ou menos
igual, independente e sincrônica” na França, na Inglaterra e na Alemanha, os países
“mais avançados no processo de modernização e desenvolvimento do capitalismo”. 69

Ibid, p. 68.
Ibid, p. 68.
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HUBEÑAK, F. El romanticismo político. Revista de historia contemporánea, nº 4, 1985, p. 153.
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1176. Acesso em 18/jul./2017.
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No original: “[…] Jena fue de algún modo la cuna de este movimiento intelectual juvenil que preparo
“las pequeñas hogueras de un gran incendio” que obviamente no vieron los teóricos románticos. Por allí
pasaron las ideas de Herder, Goethe, Schiller, Novalis, los hermanos Schlegel, Hölderin, Schelling,
Fichte, Schliermacher y aún Hegel. El término “romántico” parece haber sido utilizado por vez primera
por August Schlegel y madame Stael, influida por este em su carácter de preceptor de la su familia, las
difundió – em su “De Alemania”, publicado en 1810 - por toda Francia y a través del francés pasaron a
toda Europa”. Ibid, p. 153.
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Para a discussão que Löwy e Sayre realizam a respeito da trajetória do termo e o aparecimento do
substantivo moderno, ver: LÖWY; SAYRE, op., cit., pp. 67 – 82. A citação: Ibid, p. 75.
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Enquanto que na futura Alemanha o romantismo, embelezado pela ideia de
liberdade, adotou um matiz literário-estético, na França da restauração, a
intelectualidade passou a se ocupar com “a questão social”, defendendo os direitos
humanos diante das injustiças provocadas pela opressão capitalista, reveladas
magistralmente por escritores realistas como Emile Zola, em obras como Germinal.70
Como desdobramentos políticos de ambas as posturas, no decorrer do século XIX, na
França e na Inglaterra, os escritores românticos “se aproximaram do socialismo
internacionalista”, enquanto que na Alemanha e na Itália, desenvolveram um
nacionalismo extremista, abrindo uma brecha para que, mais tarde, surgissem os
totalitarismos do século XX.71
O caráter conservador e fechado do romantismo germânico tem, em parte, sua
origem nas impressões que o movimento revolucionário iniciado no país vizinho
provocou junto à classe letrada. Os excessos das fases populares da Revolução de 1789
repercutiram entre os pensadores alemães, historicamente antifranceses, induzindo-os
a tomar o rumo contrário. Falando dos revolucionários, já em 1793, Johann Gottfried
von Herder, escrevia: “eles tem causado a todos nós um dano irreparável […]; estes
homens sem lei, violentos, vaidosos e intransigentes, marcaram com ferro em brasa as
mais nobres nações da humanidade. A barbárie e a tirania voltaram a produzir profundas
raízes”. 72 Tomados desta impressão, a da liberdade associada à desordem sanguinária,
nesta manifestação, o movimento foi se tornando cada vez menos liberal e mais
autoritário, onde termos como igualdade e liberdade foram percebidos como de difícil
realização conjunta. “O Volksgeist não era a elevação da cultura do povo acima da
cultura da elite, mas a formação de uma sinfonia, na bela metáfora de Ringer (2000),
na qual cada grupo de músicos/classe tem sua distinção, toca suas notas próprias, mas
no fim gera uma obra única”. 73
Desconfiados do presente, parte dos românticos alemães mergulhou no passado,
concebendo, a partir dele, um universo povoado de personagens, paisagens e episódios,
que, em última instância, revelaram os valores escolhidos para a nação. Em 1799,
HUBEÑAK, op., cit., p. 154. A obra do francês: ZOLA, E. Germinal. BPI – Biblioteca pública
independente. Disponível em: http://ciml.250x.com/archive/literature/portuguese/zola_germinal.pdf.
Acesso em 28/mai./2018.
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Na forma original: ““el socialismo (internacionalista) que triunfó em Inglaterra y Francia”. Ibid, p.
155.
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No original: ““Ellos nos han causado a todos nosotros un daño irreparable […]. Estos hombres sin ley,
violentos, vanidosos e intransigentes, han marcado con su hierro candente a las más nobles naciones de
la humanidad. La barbarie y la tiranía volverán a echar profundas raíces”. Ibid, p. 154.
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NETTO, op., cit., p. 23.
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procurando alimentar a identidade alemã frente à ocupação francesa, Guilherme de
Humboldt apresentou a língua como a “alma da nação”, provocando um “renascimento
literário” do romantismo. A partir dele, e com a intensificação dos estudos filológicos,
os nacionalistas do país passaram a considerar a língua comum como a pátria comum:
[...] princípio que nucleou os estados modernos – o idioma romance do
século XV – e também consolidou a unidade alemã e italiana no século XIX,
ao mesmo tempo em que remarcava o patriotismo nacional antifrancês e
antiaustríaco segundo o caso. Porém foi Herder quem mais claramente
colocou o problema e enumerou os caminhos para solucioná-lo ao defender
a unidade espiritual da nação (a alma dos povos) e a necessidade de
preservá-la e acrescentá-la por meio da educação.74

Ao aproximar a vida real e pensamento, Hegel deu um passo adiante na
estruturação do complexo teórico-ideológico do nacionalismo alemão. Não deixando
escapar o sentido histórico dos processos, em uma reação a tendência predominante de
racionalização abstrata, ele decretará a “morte da arte”. Durante os “Cursos de Estética”,
que ministrou na Universidade de Berlim, entre 1818 e 1831, o filósofo produziu um
alerta a respeito do caráter vazio e desumanizado da escultura grega, a forma clássica
de arte por excelência. Esta, representaria “figuras divinas inanimadas as quais faltavam
as dimensões da interioridade e da subjetividade”. 75 Contra estes “aspectos escondidos
na imobilidade da beleza escultural”, Hegel propunha a apropriação do gênero trágico,
forma capaz de outorgar historicidade e vida à indiferença do mármore. É o que escreve
Thibodeau:
Na tragédia, sustentará, as belas individualidades divinas encarnar-se-ão nas
individualidades viventes. Esses indivíduos serão, pois, postos em
movimento, eles se moverão e se deslocarão. Eles serão, igualmente,
dotados de uma consciência, de uma vida interior, e falarão uma língua que
partilharam com seus semelhantes e por meio da qual exprimirão o que
pensam, o que sentem e o que experiênciam. [...] serão membros de uma
família e pertencerão a uma comunidade, a um povo que terá suas tradições,
seus costumes, sua história. 76

No Original: “[…] principio que nucleó los estados modernos – el idioma romance del siglo XV – y
también consolidó la unidad alemana e italiana en el siglo XIX, a la vez que remarcaba el patriotismo
nacional ‘anti-francés’ o ‘anti-austríaco’ según el caso. Pero fue Johann Gottfried Herder quien más a
claramente planteó el problema y enumeró los caminos para solucionarlo al defender la unidad espiritual
de la nación (el alma de los pueblos) y la necesidad de presérvala y acrecentarla por medio de la
educación”. HUBEÑAK, op., cit., p. 156.
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THIBODEAU, M. Hegel e a tragédia grega. Tradução Agemir Bavaresco, Danilo Vaz-Curado R. M.
Costa. São Paulo: É Realizações, 2015, p. 35.
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Como consequência da influência hegeliana, o romantismo alemão pôde
considerar as nações como entes reais, etapas necessárias para o progresso do espírito.
O idealismo hegeliano outorgou prestígio ao Estado, fortalecido pela convicção de que
estaria “destinado a cumprir uma missão providencialista no mundo”, colaborando para
que fossem despertas “paixões contidas por anos de equilíbrio permanente, que não
puderam ser contidas e levaram na primeira metade do nosso século [século XX] ao
suicídio da Europa”.77 Nesse movimento, coube aos homens de letras a reivindicação
de um passivo (ativo) cultural, representado pela herança germânica e latina, através de
investidas como as dos alemães Barthold Niebuhr e Jacob Grimm, dos ingleses John
Kemble e William Stubbs, do François Guizote e do suíço Charles de Sismondi.

78

Em meio à administração de um ressentimento em relação à ocupação alemã da
Alsácia-Lorena, Renan diria que a nação se faz com um “plebiscito diário”, sustentado
pelo reconhecimento da partilha de elementos comuns, uma “grande solidariedade
espiritual”:
Uma nação é uma alma, um princípio espiritual [...] um passado heroico,
grandes homens, a glória; está aqui o capital social sobre o que assentamos
uma ideia nacional. Possuir glórias comuns no passado, uma vontade
comum no presente, haver feito grandes coisas juntos, querer fazê-las, aqui
estão as condições essenciais para ser um povo. 79

Fora do eixo Paris-Berlim, na península itálica, essas mesmas ideias se
desenvolveram em um ambiente muito mais liberal. Giuseppe Mazzini e a sociedade
maçônica “Jovem Itália” sustentavam, já em 1833, que “a unidade de costumes, de
língua, de literatura deve, em um futuro mais ou menos distante, reunir por fim seus
habitantes sob um só governo”.80
Na América ibérica, nenhum dos elementos tradicionalmente presentes no
discurso nacional europeu, caso da língua, da etnicidade ou das tradições, se mostrava
suscetível de sustentar um projeto de autonomia. Em princípio, não havia uma

No original: “[…] pasiones contenidas por años de “equilibrio permanente”, que no se pudieron
contener y llevaron en la primera mitad de nuestro siglo al “suicidio de Europa”. HUBEÑAK, op., cit.,
p. 159.
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Ver: BURROW, J. A história como enredo de liberdade: independência constitucional e autonomia
individual. IN: __________. Uma história das histórias: de Heródoto e Tucídides ao século XX.
Tradução de Nana Vaz de Castro. Rio de Janeiro: Record, 2013, pp. 445 – 464.
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MELLO, op., cit., p. 159.
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No original: “la unidad de costumbres, de lengua, de literatura debe, en un porvenir más o menos
lejano, reunir por fin a sus habitantes bajo un solo gobierno”. HUBEÑAK, op., cit., p 160.
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justificativa racional para explicar porque Chile ou Paraguai se tornaram nações
independentes e não, por exemplo, as províncias do atual litoral argentino.
Com efeito, em plena ocupação francesa, “as Cortes espanholas de Cádiz se
sustentavam no princípio de que, na ausência do Rei, a soberania retrovertia no povo.
A questão era a de definir quem seria esse povo e como ele seria delimitado”. 81
Igualmente, as novas autoridades revolucionárias na América, mesmo quando
governassem em nome do rei deposto, “deveriam poder justificar por que uma
determinada parte do Império podia ser considerada portadora de uma vontade
autônoma para separar-se do todo e outras não”. 82 Nesse sentido, Noemí Goldman
escreve:
Desde as reformas bourbônicas até o encerramento da primeira onda de
revoluções, movimentos pela independência e cristalização dos novos
estados independentes e monarquias constitucionais, a preocupação em
determinar qual era o espaço ou o sujeito soberano predominou sobre
qualquer outra, condicionando a questão de saber quem iria compor essas
novas coletividades políticas e como se limitaria o exercício da soberania.83

A identificação de um “sentimento de fraternidade” entre os povos que
habitavam as colônias ibéricas no período imediatamente anterior aos movimentos de
independência não pode ser concebida como indício da existência de nacionalidades. 84
Na realidade, a luta pela independência se fez exclusivamente em termos de um
enfrentamento entre “espanhóis americanos e espanhóis europeus”, cada um deles
encarnando, respectivamente, os princípios da “liberdade versus os do despotismo”.85

No original: “En efecto, si bien las Cortes de Cádiz habían establecido el principio de que, en ausencia
del monarca, la soberanía retrovertia en el pueblo, dicho principio dejaba aún indeterminado a que pueblo
se refería, cómo delimitarlo”. PALTI, E. La nación como problema: los historiadores y la “cuestión
nacional”. Buenos Aires: Fundo de cultura económica, 2003, p. 134.
82
No original: “[…] deberían poder justificar por qué una determinada sección del Imperio podía ser
considerada portadora de una voluntad autónoma y separarse de la representación común expresada en
las juntas españolas […]”. Ibid, p. 134.
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No original: “Desde las reformas borbónicas hasta la clausura de la primera oleada de revoluciones,
movimientos por la independencia y cristalización de los nuevos estados independientes y monarquías
constitucionales, la preocupación por determinar cuál era el espacio o el sujeto soberano predominó sobre
cualquier otra, condicionando la cuestión de saber quiénes iban a componer esas nuevas colectividades
políticas y cómo se limitaría el ejercicio de la soberanía”. GOLDMAN, N. Soberanía en Iberoamérica:
dimensiones y dilemas de un concepto político fundamental (1770 – 1870). IN: SEBASTIÁN, J. F. (Dir.).
Diccionario político y social del mundo ibero-americano: conceptos fundamentales, 1770 – 1870. Vol.
II, Tomo X: Soberanía. Madrid: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Centro de
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Se, em princípio, se apelou para uma leitura iluminista da situação dos povos em
revolução, a incapacidade desta em gerar estabilidade fez com que a exploração
(invenção) do (de um) passado surgisse como saída natural. Depositário de tesouros e
segredos, da exploração dos primórdios da nação surgiram elementos que constituíram
a base retórica para a legitimação do ente estatal. 86
A instabilidade das sociedades latino-americanas nas primeiras décadas do
século XIX pode ser mensurada a partir do caso do México. Logo depois da queda de
Agostin Iturbide e da guerra contra os EUA, o antigo Vice-Reino começou a
desintegrar-se, com a separação da Guatemala. Em meio ao turbilhão, José Luis Mora
definiu a presença da nação a partir de pontos específicos, tais como “a existência
indisputada de um solo e a vontade e capacidade de autogoverno”.87 Essa definição em
pouco colaborou para a resolução da questão, na medida em que vários territórios
cumpriam essas exigências. Nesse contexto, o mesmo pensador acrescentou às
proposições já relacionadas, o “princípio del umbral”, pelo qual, somente as sociedades
que “pudessem conformar unidades políticas viáveis poderiam considerar-se como
autênticas nacionalidades”. Estabeleceu-se neste momento a fórmula “um terreno
legitimamente possuído e a força física e moral para sustentá-lo”, como os elementos
constitutivos essenciais de qualquer sociedade nacional. 88
No antigo Vice-reino do Prata, as discussões em relação ao destino dos seus
territórios, esteve igualmente associada as dúvidas geradas pela necessária definição da
ideia de “povo”. O próprio representante da monarquia espanhola, o “fiscal Villota”,
estimulado pela consciência da existência de interesses locais dissonantes, de
diferenças regionais, defendia a manifestação da “soberania popular” como instância
máxima de legitimação do Estado. A questão, nestes termos, portanto, como já vinha
acontecendo em outras partes dos antigos territórios ibéricos da América, passava
necessariamente pela elaboração de uma definição que se mostrasse agregadora, capaz
de reunir e ao mesmo tempo assumir diferenças. Uma questão que ainda estaria na

respectivamente, los principios de la libertad versus los del despotismo”. PALTI, La nación como
problema..., op., cit., p. 133.
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Chamo de “iluminista” aos princípios do contratualismo e da cidadania política, do regime
representativo e do equilíbrio dos poderes e da soberania popular.
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No original: “la posesión indisputada de un suelo y la voluntad y capacidad para autogobernarse”.
PALTI, La nación como problema…, op., cit., p. 134.
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Na forma original: “principio del umbral: que sólo aquellas que pueden conformar unidades políticas
viables podrían considerarse como auténticas nacionalidades […]. Em uma palabra, un terreno
legítimamente poseído e la fuerza física e moral para sostenerlo, […]”. MORA apud PALTI, La nación
como problema…, op., cit., 2003, p. 136.

39

ordem do dia para Bartolomeu Mitre, os transtornos gerados por ela foram, em parte,
remediados pela aplicação da fórmula latina “negotiorum gestor”, a capacidade de uma
parte do todo assumir a representação do conjunto. Argumento levado ao cabildo pelo
“patriota Juan José Paso”, a sua aplicação viabilizou a manutenção das reclamações de
legitimidade por parte de Buenos Aires em relação as demais províncias, superando,
por um momento, a constrangedora questão da definição de “povo”.

89

Apesar da

referência ao direito latino, Mitre reconheceu o uso político do termo, em uma
empreitada, a da estabilização, que deveria ser vencida com quaisquer tipos de armas.
Nessa postura está contida a demonstração de que “o nacionalismo do início do século
XIX se referia, antes de tudo, à política”, num processo inaugurado com a crise ibérica,
de “gestão e reconfiguração das atribuições coletivas”.90
Durante o Congresso constituinte das Províncias Unidas do Prata, de 1824, o
deputado José Ignácio Gorriti, apresentou uma definição que reunia nação e
nacionalismo, em uma fórmula que representa o Estado de espírito da comunidade, a
confusão que parecia predominar em relação ao tema: “Pode-se definir a nação de duas
formas, ou como pessoas que têm uma mesma origem e um mesmo idioma, ainda que
delas se formem diferentes estados, ou como uma sociedade já constituída sob o regime
de um só governo”.91 De certa forma aquilo que o parlamentar via na América Latina,
um princípio de nacionalidade na forma de um sentimento hispano-americano, a
aproximava da realidade da Grécia e da Itália: “Pode considerar-se do mesmo modo a
América, ao menos toda a do sul, como uma só nação, que apesar de ter Estados
diferentes, ainda que tenham um interesse comum tem os seus particulares, que são
bem diferentes [...]”.92
Contrapondo aquilo que ele constatava, estava o seu tipo ideal de nação, um
princípio “político”, não cultural:
No original: “La definición de un concepto más fuerte de la nacionalidad, fundada em el principio de
la preexistencia de la nación – que es, más específicamente, el que define da idea genealógica”. Ibid, p.
138. “Habría logrado destrabar la situación apelando a la figura jurídica del Negotiorum gestor”. Ibid, p.
141.
90
No original: “Naturaleza eminentemente política de los procesos de gestión y reconfiguración de las
adscripciones colectivas”. Ibid, p. 146. GOLDMAN, op., cit., p. 20.
91
No original: “De dos modos puede considerarse la nación, o como gentes que tienen un mismo origen
y un mismo idioma, aunque de ellas se formen diferentes estados, o como una sociedad ya constituida
bajo el régimen de un solo gobierno”. CHIARAMONTE, J. C. El mito de los orígenes en la historiografía
latinoamericana. Cuadernos del Instituto Ravignani, nº 2, Buenos Aires, Faculdad de Filosofía y Letras
da Universidad de Buenos Aires (UBA), 1991, p. 21.
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No original: “Puede considerarse del mismo modo la América, a lo menos toda la del Sud, como una
sola nación, sin embargo de que tiene estados diferentes, que aunque tengan un interés común tienen los
suyos particulares, que son bien diferentes […]”. Ibid, p. 21.
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Concebia a formação de uma nação como concernente a outra esfera de
decisões: a dos interesses especificamente políticos, isto é, relativos a
organização de um sistema político representativo, baseado no pressuposto
da soberania popular. De forma tal que a nova nação não devia
necessariamente incorporar todos os que compartilhavam das mesmas
características culturais. 93

A organização que o deputado pela Província de Salta procurava era exatamente
esta, uma sociedade política de indivíduos que abrem mão de direitos inalienáveis em
nome de uma união que fatalmente traria um bem maior. Este critério de época é visível
no texto de Mariano Moreno, de 1810, no qual ele se pergunta sobre o alcance territorial
da nação:
Não há, pois, inconveniente em que, reunidas aquelas províncias, as quais a
antiguidade das relações íntimas as fez inseparáveis, elas tratem por si só de
sua constituição. Nada teria de irregular, se todos os povos da América se
unissem para executar de comum acordo a grande obra, que nossas
províncias pensam para si mesmas; porém está ação seria resultado de uma
convenção, não um direito a que devam sujeitar-se, e eu creio impolítico e
pernicioso, propender, a que semelhante convenção se realizasse. 94

Uma reunião de Províncias com algum vínculo político e econômico, critérios
verificáveis no presente, ou no máximo em um passado não muito distante, mas nem
de longe um apelo genealógico.
Em 1815, o redator da Gazeta de Buenos Aires definia a ideia de nação:
Uma nação não é mais que a reunião de muitos Povos e Províncias sujeitas
a um mesmo governo central, e as mesmas leis [...]. A história nos diz que
os povos mobilizados e armados pelo amor a liberdade não aparecem
consideráveis, nem conseguem protetores, nem triunfam sobre a tirania até
que se constituam em Nações pela união entre si, e pela direção de uma
única autoridade suprema. 95
No original: “concebían la formación de una 'nación como concerniente a otra esfera de decisiones: la
de los intereses específicamente políticos, esto es, relativos a la organización de un sistema político
representativo, basado en el supuesto de la soberanía popular. De manera tal que la nueva nación no
debía necesariamente incorporar a todos los que compartían las mismas características culturales”. Ibid,
p. 21.
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No original: “No hay pues inconveniente, en que reunidas aquellas provincias, a quienes la antigüedad
de íntimas relaciones ha hecho inseparables, traten por sí solas de su constitución. Nada tendría de
irregular, que todos los pueblos de América concurriesen a ejecutar de común acuerdo la grande obra,
que nuestras provincias meditan para sí mismas; pero esta concurrencia sería efecto de una convención,
no un derecho a que precisamente deban sujetarse, y yo creo impolítico y pernicioso, propender, a que
semejante convención se realizase”. Ibid, p. 22.
95
No original: 'Una nación no es más que la reunión de muchos Pueblos y Provincias sujetas a un mismo
gobierno central, y a unas mismas leyes […]”. Y añade: “y la verdad de la historia nos dice que los
Pueblos conmovidos y armados por el amor de la libertad no aparecen considerables, ni logran
protectores, ni triunfan de la tiranía hasta que se constituyen en Naciones por la unión entre sí, y por la
dirección de una sola autoridad suprema...". Ibid, p. 19.
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Este conceito iluminista, “um corpo de associados que vivem sob uma lei
comum e estão representados pela mesma legislatura”, é reincidente no período que vai
da revolução norte-americana e francesa à irrupção do romantismo.96 Só a partir do
advento deste último, e das dificuldades em barrar o seccionismo interno, é que o
princípio genealógico ascende à ordem do dia, sustentado em uma apropriação seletiva
e inventiva do passado, numa fórmula que alcançará maturidade a partir de meados do
século XIX.
Grande parte desta primeira historiografia (genealógica) latino-americana,
paradoxalmente, considera as identidades nacionais como dados ontológicos, e as
nações, como entidades sociais originárias, que estiveram presentes desde o período
pré-colonial para alguns, desde a colônia para outros ou, mais frequentemente, desde
as independências. Esta historiografia, predominante a partir da segunda metade do
século XIX, produziu uma forma de conhecimento que foi “monumentalizado”, com
“o discurso sobre a nacionalidade” se transformando na “própria história”. 97 Este, de
certo modo, parece ser o caso das constituições narrativas que José Bernardino
Bormann, José Ignácio Garmendia e Juan Crisóstomo Centurión fizeram da memória
da Guerra contra o Paraguai. Como homens de Estado, eles lançaram sobre o episódio
ausente, um olhar calibrado pelo objetivo de constituir por escrito a realidade histórica
da nação.
O reconhecimento do protagonismo da figura estatal, guarda, no entanto, um
grande perigo, o de omitir “a história viva das lutas, conflitos e conciliações das
distintas partes que confluíram nas novas nações [...]. Realidade que não foi ignorada
mas frequentemente deformada ao converte-la em relatos dos vaivéns do processo”,
concebendo os fatos localizados entre o ponto de partida e o de chegada (das origens a
realidade da nação) “como uma história, de anárquicas resistências localistas ao sucesso
dessa organização, [...]”. 98 Ainda que admitamos o papel decisivo do ente estatal no
processo de criação de uma unidade nacional, a perspectiva de reduzir a sua realidade
à ação do Estado é empobrecedora. O que parece ter havido de fato, foi um “processo
No original: "Qué es una nación? Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y están
representados por la misma legislatura. Ibid, p. 20.
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historia, sea de anárquicas resistencias localistas al logro de esa organización, sea de meritoria lucha de
caudillos locales en pro de ese objetivo”. CHIARAMONTE, op., cit., p. 10.
96

42

de geração por mútua influência entre Estado e sociedade civil”, onde o primeiro surge
esforçando-se para transformar a segunda em “sociedade nacional”. 99 Neste processo
acontecem mútuas trocas em ambas as esferas, com a nação surgindo como o seu
resultado. Chiaramonte chama de “estatidad” a “capacidade manifesta de um Estado
em internalizar uma identidade coletiva, tema que não pode ser desvinculado do
processo de surgimento da nação, como outro aspecto de um movimento em direção a
sua construção social”.100
Nesta perspectiva, onde o Estado aparece à frente de um processo genealógico
de encontro com as origens, há uma tendência em considerar o autonomismo das
províncias apenas como “demoras na produção do amálgama social necessário para o
surgimento do Estado nacional”. Nesse sentido, ao persistirmos nesta posição,
Correremos o risco de perder não só parte da história dos Estados
emergentes do colapso do domínio ibérico, como também o sentido dos
conflitos inter-regionais do período, que, em boa medida, estavam
condicionados pelo fato de que cada uma dessas unidades autônomas
provinciais eram outros tantos ensaios de construção de nações, às vezes
apenas esboçados, outras mais encorpados, porém fracassados. 101

Nesta nova perspectiva, as províncias e os poderes locais surgem como formas
alternativas ao projeto de unificação política e territorial, não representando,
necessariamente, “formas de transição para uma dominação nacional”. 102 Esta postura
parece ser mais coerente com aquilo que os contemporâneos do processo pensavam.
As dificuldades de afirmação e estabilização das sociedades americanas via
princípios políticos do iluminismo, parece ter conduzido naturalmente à exploração do
passado e nele, ao apelo genealógico. Essa mudança parece ter ocorrido, em parte, a
partir da valorização de uma certa memória, de tradições, em suma, da história, na
constituição do presente no século XIX. Significados pelo passado, em muitos casos,

No original: “proceso como de una generación por mutuo influjo de Estado y sociedad civil”. Ibid, p.
11.
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longínquo, surge o “princípio da nacionalidade, segundo o qual, a todo grupo humano
culturalmente homogêneo, deve corresponder a presença política estatal na arena
internacional”.103
Para além da discussão atual sobre a validade e a legitimidade do “princípio das
nacionalidades”, há que se considerar, como foi visto, que num primeiro momento
houve um predomínio de um sentido político de nação em meio aos homens que
protagonizaram a independência. O discurso genealógico passou a ganhar força apenas
a partir da década de 1830, estimulado pela necessidade de estabilização social
associado ao advento do romantismo. Nesse sentido, a consideração desta questão é
essencial para evitar o pecado do anacronismo, “para poder entender a conformação da
chamada questão nacional nesse período”.104
A tradição historiográfica elaborada a partir da segunda metade do século
relegará os princípios políticos a um segundo plano, desejosa em “desenhar as origens
da nação em termos do que, a partir do romantismo, se entenderia por Estado-nação: a
inserção politicamente organizada na arena internacional de uma nacionalidade
preexistente”.105
Mesmo dentro do princípio genealógico, a elaboração de um imaginário
habitado pela nação foi uma tarefa complexa, implicando a constituição de uma série
de elementos tão pouco naturais quanto evidentes. Esta “história nacional” deveria ser
(foi) descrita como um processo evolutivo no qual o princípio que identifica a
nacionalidade se desenvolveu de forma progressiva, auto explicando seu transcurso
efetivo.
Uma característica adicional é que tal princípio particular deveria ser, no
entanto, reconhecível como universalmente valioso, quer dizer, encarnar
valores incontestáveis que justifiquem por si só sua existência e sua defesa
ante qualquer possível ameaça interior ou exterior. 106

No original: “Principio según el cual, a todo grupo humano culturalmente homogéneo, a toda
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Coube ao romantismo, administrado pela intelligentsia latino americana,
constituir uma “etnicidade fictícia” para preencher o território e mobiliar o imaginário
dos países e povos sul-americanos. Para Pamplona, o trabalho de “professores,
instrutores, jornalistas e membros das profissões liberais”, talvez mais do que “os
escritores criativos e os filósofos” foi responsável pelo desenvolvimento de uma
“etnicidade fabricada” a partir do jogo da memória e do esquecimento do passado. 107
O fato é que aqui a história (da nação) veio cumprir o papel de fiadora de arranjos
políticos instáveis.
Em 1949, o mexicano Leopoldo Zea publicou a obra Duas etapas do
pensamento Hispano-Americano, um esforço de reflexão sobre o processo de formação
do pensamento no subcontinente.108 Na obra, o romantismo surge como uma de suas
etapas, na qual, o esforço de libertação cultural do passado colonial induz a
intelectualidade a assimilar de forma seletiva doutrinas de progresso e modernização
social. Assim, no espaço de colonização ibérica, a visão idílica da natureza, a vontade
de independência política e cultural, características do nacionalismo romântico, são
reunidas a elementos do liberalismo positivista, num esforço onde, ao mesmo tempo
em que se busca o rompimento com o passado colonial, através da afirmação de uma
identidade autônoma, procura-se inserir a nova sociedade na mesma perspectiva de
futuro do continente europeu, cuja relação no passado é negada. 109
Muitos são os estudiosos que demonstram dificuldades em entender as relações
entre o romantismo e o liberalismo na América Ibérica. Bernardo Subercaseaux, por
exemplo, critica Zea, afirmando que o romantismo latino-americano corresponderia “in
strictu sensu a certas constantes do liberalismo hispano-americano da primeira metade
do século dezenove”. 110 Nesse movimento, o chileno parece desconsiderar que o autor
mexicano parte da ideia de que esse processo de formação se deu por meio da
apropriação seletiva de ideias que interessavam ao esforço nacional de produção de
identidades. Em outro momento, o próprio Subercaseaux toca na questão, afirmando,
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SUBERCASEAUX, B. Romanticismo y liberalismo en el primer Lastarria. Revista Iberoamericana,
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de forma confusa, que apesar de guardarem semelhanças com o romantismo europeu,
aqui as ideias sofreram uma apropriação política “e que, em geral, o que sustenta essa
visão são as características e a organicidade do liberalismo criollo”. 111
Em relação a essa discussão, a posição de Victor Hugo parece equacionar a
questão. O liberalismo e o romantismo seriam duas faces da mesma moeda:
O romantismo – disse o poeta – a princípio tão mal definido não é no fundo,
e esta é a sua verdadeira definição, mais que o liberalismo na literatura [...]
a liberdade na arte, a liberdade na sociedade; esse é o duplo fim a que devem
tender por igual os espíritos consequentes e lógicos. Já saímos da velha
fórmula social? Por que não podemos sair também da velha fórmula
poética?112

A verdade é que a história e os diversos campos da arte caminharam juntas
durante o século XIX, tornando difícil qualquer tipo de classificação ou divisão. Para
François Hartog, por exemplo, “a crença em história e a crença em literatura cresceram
juntas”, nela a “história moderna e a literatura moderna, sob a forma do romance,
triunfam juntas”. 113 Talvez seja exatamente essa relação carnal, não percebida por
alguns estudiosos contemporâneos, que torna incoerente uma divisão das duas áreas de
manifestação cultural.
O século XIX foi o século da história e do romance. Nele, “revelar o mundo”,
para os grandes romancistas, foi perceber seu caráter inédito, oferecer à leitura um
universo “dominado pela história, atravessado, entalhado por ela”. Nesse sentido, o
período encravado entre a “Revolução e a Restauração” (1789 – 1812), viu surgir uma
dupla evidência: “a da história, concebida como processo, levada por um tempo ator, e
vivida em modo de aceleração”, e a do romance, “convocado a revelar esse novo
mundo” em seus detalhes. 114 Na relação entre ambos, o romancista caminhou na frente,
mergulhando no universo sociocultural que embebia a personalidade de homens que
eram apenas nominados pelo historiador. Como Hartog, não se tratou de “vanguarda”,
mas apenas da constatação de que “o historiador vem depois, não só cronologicamente,
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mas cognitivamente”.115 Nesse sentido, o autor francês questiona: “Regime moderno
de historicidade e romance andam, por isso, de mãos dadas”? como resposta, esclarece:
Sim e não [...]. Sim, pois tudo começa por essa experiência irrefutável e
comum das sociedades europeias tomadas por um novo tempo. E não, pois
a literatura concentrar-se-á de preferência nas fissuras do regime moderno,
em captar seus fracassos, apreender a heterogeneidade das temporalidades
em curso, para daí extrair um dispositivo dramático e a ocasião de um
questionamento da ordem do mundo. 116

É Milan Kundera que dá detalhes da distância que encobre as relações entre
ambas. O escritor tcheco convida Honoré de Balzac, no prefácio de A Comédia da vida
humana, de 1842, a dar sua opinião: o escritor (romancista) é “o narrador dos dramas
da vida íntima e o arqueólogo do mobiliário social”, enquanto o historiador é apenas
um burocrata, um redator de anais cujo conteúdo “se atêm a secas e repulsivas
nomenclaturas dos fatos”.117 Na relação com a sociedade que o envolve, o primeiro é
narrador da vida real, realidade constatada nas ruas e mercados, não na entediante rotina
de diplomatas e reis: “A sociedade francesa ia ser o historiador. Eu (Balzac) devia ser
apenas o escrevente”. É “ela que fala, e ela é o real. Historiador dos costumes e do
presente, eis o título que reivindico”.118 Partindo deste perfil, é possível considerar que
os historiadores latino-americanos, e em especial o trio contemplado por este estudo,
se comportam mais como romancistas do que historiadores.
As primeiras décadas do século XIX marcam a alteração na forma de conceber
e escrever a história, fazendo com que muitos intelectuais anunciassem a sua retirada
deste campo e a sua inscrição no da literatura. Reconhecendo que a virada de século
havia inaugurado novos tempos, Balzac parece compreender o caráter histórico de todas
as manifestações da vida humana no período, retirando, no entanto, o seu nome da
fileira dos historiadores. Em 1830, ele justifica a sua opção: “O terreno se encontra
ocupado pela jovem geração de historiadores liberais. [...]”. Como escritor, o seu tempo
é o “kairós”, o do memorialista, o da convivência e entrecruzamento de várias
temporalidades, enquanto que o do historiador, o tempo “chronos”, é o da abordagem
teleológica e contínua do simples registro dos progressos: “Um repara os rasgos do
tempo e procura reatar a continuidade, o outro dá lugar a essa outra grande modalidade
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de relação com o tempo que é o simultâneo do não-simultâneo”. Ele se reconhece no
“antigo regime de historicidade”, sua escrita é o movimento contínuo “de um a outro”
dos tempos, onde “a história será levada de garupa pelo romance”.

119

Para Hartog, o romancista é produtor de uma obra mais complexa, mais
completa do que aquela do historiador moderno. Para demonstrar tal realidade, o
francês busca Leon Tolstói, graças a quem “a história ganhou em potência, em extensão
e em enigma: ela se tornou um oceano, dirigindo-se por sobressaltos de uma de suas
margens à outra”. A partir do romance Guerra e Paz, conclui com o russo:
Talvez a história seja como um romance, mas, sobretudo, só o romance é
capaz de aproximar a realidade da história, pois, por sua atenção aos
detalhes, às incertezas ao aleatório, ele pode finalmente produzir um análogo
de sua inesgotável complexidade. Enquanto os historiadores, atrás dos
oficiais de Estado, a deixam passar. 120

Tolstói denuncia a forma adquirida pela história, a de “Plutarco”, a que “quer e
faz crer que os grandes homens fazem história”. Para ele, segundo Hartog, compreender
“plenamente um evento, combate ou outro”, é “poder escrever a história de todos os
indivíduos, sem exceção que participaram, e não somente a de alguns personagens
isolados”. 121 A falta desta visão é que leva o historiador a recorrer a “alguma força
compelindo os homens a tender suas atividades para um fim único”, atitude que a priva
de sua própria historicidade.122
Alimentados por uma concepção utilitária da atividade intelectual, na América
Latina o recurso à forma de romance parece ter suprimido, em grande parte, a
necessidade do registro da história do século XIX.123 Mais do que isso, associada ao
liberalismo político, se desenvolveu uma fórmula literária, na qual o lírico e o singular
se somaram à perspectiva desenvolvimentista para viabilizar uma identidade para os
povos do continente. Nesse aspecto, é possível pensar no desenvolvimento de um tipo
literário específico, nascido da apropriação da forma romance, da perspectiva
desenvolvimentista da história e do liberalismo político, como matrizes a partir das
quais a classe letrada desenvolveu os primeiros títulos na América latina independente.
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Em busca do genuíno, de elementos que colaborassem para a necessária
superação da relação filial que os novos Estados possuíam com as antigas metrópoles,
o romantismo latino-americano encontrou na natureza o seu elemento nuclear. Assim
como em Facundo, de Sarmiento, “um livro organicamente romântico”, nos autores
que são o tema central desta tese, José Ignácio Garmendia, José Bernardino Bormann
e Juan Crisóstomo Centurión, a descrição do território e do espaço natural antecedem
longamente ao aparecimento dos homens e o desenrolar dos acontecimentos. 124 Neste
ambiente intelectual, estimulados pelo nacionalismo e alimentados pela riqueza do
mundo natural, se configurou o que Henriquez de Ureña chamou de “nossa própria
expressão”, manifestação estética atrelada à vivência dos “tormentos de um presente
imperfeito e as falhas do ideal de soberania e de existência legitimada pelos grandes
abalos do espírito”.125

1.3. O ecletismo como característica do romantismo sul americano
A “escola eclética” se constituiu em uma corrente filosófica que esteve presente
no cenário do pensamento no cone sul latino americano durante praticamente todo o
século XIX. 126 A longevidade dos pressupostos ecléticos e a sua relação com o
romantismo, fazem do movimento, um dos mais importantes dos oitocentos.
No Brasil, as ideias foram disseminadas a partir do trabalho dos professores do
Seminário São Joaquim, futuro Colégio Pedro II, por volta do início da década de 1830,
estendendo-se até os primeiros anos do século XX, com a publicação de “A vida
psíquica do homem filosófico sobre o materialismo e o espiritualismo”, de Vicente
Cândido Figueiredo, Visconde de Sabóia, (1835-1909), em 1903.127
Um dos nomes mais significativos do movimento é o do português Silvestre
Pinheiro Ferreira, professor no Seminário. Nos doze anos em que viveu no Brasil
(1809–1821), ele publicou as Preleções Filosóficas, onde expôs seu pensamento sobre
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as origens do conhecimento. Influenciado por Johann Gottlieb Fichte e Friedrich
Wilhelm Joseph von Schelling, suas proposições epistemológicas podem ser postas da
seguinte forma:
Os fundamentos de todas as ciências partem da experiência sensível do
homem como ser; a sistematização do conhecimento é assegurada pela
racionalidade humana e pela correspondência existente entre linguagem e
realidade; a filosofia é a garantia de exercício do conhecimento.128

Associando os sentidos às ideias, Pinheiro Ferreira apresenta uma explicação de
fundamento psicológico para o pensamento, o que o alinha aos ecléticos de então. Essa
união significaria, ainda, que a faculdade de julgar estaria relacionada com a capacidade
de distinguir as diferentes sensações e agrupar as suas identidades e diferenças em
relação ao conjunto de que o seu objeto faz parte, podendo este ser o estado, a ação ou
a paixão por alguma coisa, cognoscíveis a partir de processos de observação ou
abstração e comunicáveis pelos atos de demonstrar ou discorrer. Intrínsecos,
conhecimento e comunicação dependeriam da língua, pois elas nada mais seriam do
que “métodos analíticos muito próprios para o descobrimento da verdade”.129
Esforço inaugurado pela chegada da Corte portuguesa no início do século XIX,
a busca pela conciliação entre o desejo do novo, o respeito às peculiaridades do local e
a manutenção das instituições, estariam na origem da angústia que alimentou a
demanda pelo ecletismo. Em todo o território, colégios e seminários religiosos,
responsáveis pela formação da grande maioria dos intelectuais brasileiros, foram os
principais centros de difusão do paradigma. Para Frei Francisco do Monte Alverne,
professor de Gonçalves de Magalhães, a opção pelo ecletismo apontou para uma
“construção utilitária da moral”, onde prevaleceu a “ética da convicção sobre a ética da
responsabilidade”. A “nobreza da causa” se impôs sobre o rigor metodológico da
disciplina, em uma concepção de educação que buscou privilegiar a “formação do
caráter nacional”.130 Em outras palavras, quaisquer que fossem a corrente ou a posição
de um pensador e suas palavras, elas sempre poderiam ser convertidas num discurso
edificante em prol da confirmação de seus objetivos. Para Antônio Paim,
O grande mérito da Escola Eclética Brasileira consiste em haver atraído
espíritos criativos nos quais havia sido infundida uma acepção adequada da
Parte da obra de Pinheiro Ferreira foi publicada na Gazeta do Rio de Janeiro, com o título de Preleções
filosóficas, a partir de 1813. Ibid, p. 117.
129
Ibid, p. 118.
130
Ibid, p. 120.
128

50

filosofia - separando-a nitidamente da religião (contra os tradicionalistas) e
também da ciência (contra os naturalistas) – e não um grupo devotado a
macaquear alguns pensadores franceses. 131

Para a Argentina, de acordo com José Ingenieros, o ecletismo foi a forma
predominante da filosofia ensinada “no período de organização nacional”,
predominando entre 1852 e o final do século. Na literatura, o movimento foi
responsável pela aproximação e assimilação recíproca entre o classicismo e o
romantismo, atingindo o seu ponto mais fecundo, por volta dos anos de 1860. Estes
pressupostos valem também para o Paraguai, dado o caráter de centro cultural que
Buenos Aires exerceu sobre a elite letrada de Assunção. 132
O mexicano Alfonso Reyes cunhou o termo “inteligência americana” para
designar “o direito, a possibilidade e a capacidade que tem todo indivíduo do Novo
Mundo de ver com os seus olhos e intenções as coisas e os acontecimentos de qualquer
parte do mundo”, inclusive de se apropriar e utilizar da forma que entender mais
adequada.133 Nesse sentido, o romantismo latino-americano, surge como uma resposta
à necessidade de independentização cultural, de encontrar um caminho próprio e assim
definir o caráter distintivo da América Ibérica e de cada uma de suas individualidades
- países, nações, em relação às antigas metrópoles.
Graças a essa postura, a América pôde se abrir para a Europa, deixando para trás
a letargia e o marasmo do isolamento colonial, promovendo através do usufruto de
ideias, “uma viagem de reconhecimento do mundo”. 134 Dessa forma, dentro do
horizonte romântico, foi possível um reforço da autoestima das jovens sociedades, na
medida em que viabilizou o contato e a apropriação, sem que elas pudessem ser
consideradas indícios de inferioridade. Nas nossas terras, através da literatura romântica,
a subjetividade apareceu ao lado da verdade, o culto ao folclore conquistou espaço, a
ironia foi utilizada como instrumento de manifestação do espírito, viabilizando a
analogia entre a natureza e o homem, e deste com o (im)possível. 135
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Entre as descobertas mais significativas do nacionalismo romântico tropical, a
imagem do índio constituiu uma espécie de recheio original para grande parte das obras
publicadas até a Guerra contra o Paraguai. Estimulado pela leitura de Chateaubriand, o
recurso à sua figura demonstrava inúmeras vantagens:
[...] representava aquela origem mítica necessária a toda nação; eram nossa
parte não-europeia; já quase exterminados, prestavam-se a todas as fantasias;
serviam de biombo para os negros, que estavam demasiadamente próximos
e suscitavam a questão espinhosa da escravidão, cuja abolição só se tornou
tema literário quando iminente, por consenso e pressão internacional.136

Entre os primeiros autores que assumiram esta postura no Brasil, segundo
Antônio Candido, está Ferdinand Denis. Para o brasileiro ele é o fundador da “teoria”
e da “história” da literatura nacional, baseado então na ideia de “que um país com
fisionomia geográfica, étnica, social e histórica definida deveria necessariamente ter a
sua literatura peculiar”. Sem poder contar com um passado capaz de colaborar, os
brasileiros deveriam, “concentrar-se na descrição da sua natureza e costumes, dando
realce ao índio, o habitante primitivo e por isso mais autêntico, [...]”.137 Com Denis,
aspectos da realidade que geravam desconforto, o selvagem e a natureza, ressurgem
como indícios de singularidade, do particularismo que produz a diferença necessária
para a afirmação da identidade. A liberdade na literatura, nos temas e na forma,
representaria a definitiva conquista do estado pleno da liberdade existencial.
O primeiro grande nome do romantismo brasileiro foi Gonçalves de Magalhães.
Poesias, de 1832, é uma obra com tópicos tipicamente neoclássicos, mas que já tem o
toque nacionalista do seu tempo: “patriotismo aceso e celebração da liberdade política,
banhados na embriaguez da cidadania recente”.138 Apesar de procurar uma alternativa
para o conteúdo repleto de referências à mitologia, ao absorver, na França, os ideais
românticos, ele não deixou o sotaque clássico, pelo contrário, apenas incorporou novas
concepções e técnicas:
[...] sentimento religioso como garantia da alta função moral da poesia;
imitação direta da natureza, não dos textos clássicos, a fim de poder
manifestar a originalidade do gênio; rejeição das formas fixas a favor de
estrofes livremente organizadas, em poemas sem molde prévio, para
assegurar liberdade ao discurso.139
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Como se vê, um programa de cunho romântico, devendo ser destacado o último
tópico, cheio de consequências que foram muito além das suas próprias realizações. O
romantismo da Revista Niterói e de Magalhães, “esse Romantismo inicial foi,
sobretudo programático e conviveu bem com a tradição”, constituindo acima de tudo
nacionalismo, que foi, antes de mais nada, escrever sobre coisas locais. 140
A literatura do decênio de 1850 viu a consagração do movimento, cuja
manifestação considerada mais nacional, o indianismo, foi o momento de maior
prestígio e, extravasando da lírica, chegou ao mesmo tempo ao romance e à epopeia,
numa curiosa coexistência de arcaísmo e modernidade. José de Alencar, inspirado por
“Ossian” de James Macpherson e pelo pensamento de François-René de Chateaubriand,
preconizava uma linguagem transfundida de cor local, atacando os europeísmos das
formas correntes entre as elites da capital. 141
O decênio de 1870, graças à atuação de oradores envolvidos na campanha
abolicionista, marca um momento de prestígio da retórica e da oratória, explicando, em
parte, a popularidade de nomes como Castro Alves, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa.
Nesse contexto, o romantismo assume características que o tornariam latino americano
por excelência. Antônio Candido resume essa trajetória da seguinte forma: “traços que
prolongam o período anterior, outros que o contrariam, somados a aqueles que podem
ser considerados específicos do momento”. Assim, a partir da ideia de “rotina
incorporada” do autor carioca, considero as obras de José Bernardino Bormann, José
Ignácio Garmendia e Juan Crisóstomo Centurión como resultado de uma prática
desenvolvida a partir de elementos arcaicos, em cujos textos, porém, “os autores
desejavam praticar a maneira nova”. 142
A literatura do romantismo assinala um movimento crescente e generalizado de
desconfiança no poder da razão, em que a natureza vai assumindo um papel ativo, de
interação com os seres humanos, “adquirindo formas e modos” que guardam estreita
relação com o mundo natural.143 Para o nacionalismo latino-americano, a exaltação da
natureza viabilizou a conquista do fundamento a partir do qual a classe intelectual,
através da literatura e da história, pode afirmar a singularidade da comunidade de que
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era porta-voz: “Na falta de uma ilustre tradição local, que permitisse evocar paladinos
e varões sábios desde a Antiguidade, como ocorria em uma nação tradicional, a natureza
brasileira entrou em seu lugar [...]”, em uma postura que também se verificou nas
sociedades de origem espanhola.144 As obras românticas do período se caracterizam por
um “grande senso de observação, aliado a uma frequente preocupação com detalhes
descritivos”, tudo a serviço de temas nacionalistas.

145

Nesse sentido, o movimento

representou a pedra angular, em torno da qual, se deu início à materialização de uma
identidade própria, em um ambiente onde as antigas metrópoles eram identificadas com
a tradição clássica.
Temperado por um neoclassicismo, que em muitos aspectos sobrevive ao século
XIX, a literatura do romantismo cumpriu uma função de primeira importância no
processo de fundação da Nova América. Liderados por elementos originários da elite,
as primeiras décadas da independência representaram o florescimento da atividade
intelectual, responsável por uma arte engajada no combate às tiranias instaladas em
pontos do continente e, acima de tudo, na busca do ser nacional. 146 Na Argentina,
segundo Belline, Domingo Faustino Sarmiento incitava os intelectuais a:
[...] escrever com espontaneidade, com amor, com o coração, o que se via
ao redor, o que vinha na mente, porque tudo isso no fundo, daria bons
resultados, ainda que a forma fosse incorreta; resultaria apaixonado, por
mais que algumas vezes fora inexato; agradaria o leitor. Em “Viajes”
Sarmiento capta com habilidade pictórica as características da paisagem e
os costumes, interpreta com felicidade a vitalidade da qual depende a vida
das nações. 147

Ao mesmo tempo em que, de certa forma, através do romantismo os nossos
escritores constituíram uma ideia de nacionalidade, surgiram vários paradoxos, todos
sintomáticos do caráter caótico em que se encontrava o mundo das ideias no
subcontinente recém emancipado. Perrone-Moises recorda que já no século XX, Lima
Barreto e mais tarde José Luís Borges, em contextos diferentes, demonstraram ainda
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estarem tomados pela aparente contradição entre o conteúdo do termo nação e o
comportamento da classe intelectual:
Borges exprimia com humor: O culto argentino da cor local é um culto
europeu recente, que os nacionalistas deveriam recusar posto que é
estrangeiro. Coisa de que já desconfiava o nacionalista Policarpo Quaresma:
E, bem pensando, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a Pátria? [...].
Lembrou-se de que essa noção nada é para os Menenanã, para tantas pessoas
[...]. Pareceu-lhe que essa ideia como que fora explorada pelos
conquistadores por instantes sabedores das nossas subserviências
psicológicas, no intuito de servir às suas próprias ambições [...].148

Antes de qualquer outra coisa, as manifestações literárias do nacionalismo
romântico latino-americano se constituíram, em grande parte, em um conjunto de
esforços para a produção de elementos que pudessem alimentar um imaginário
atormentado pela falta de referências identitárias. A apropriação e a forma do uso de
utensílios estrangeiros, o caráter polêmico das escolhas, representam uma fina camada
que cobria espíritos fustigados pela dúvida, em um ambiente, onde, ao fundo,
agonizavam os jovens Estados, vítimas da instabilidade gerada pela angústia da
vivência do ainda não ser.
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CAPÍTULO II

José Bernardino Bormann: do homem de armas ao historiador
Neste capítulo serão explorados aspectos do cotidiano político-cultural dentro
do riograndense José Bernardino Bormann viveu e constituiu as suas impressões sobre
a arte de escrever. No momento em que publicou os seus livros, o final do século XIX,
transformações de ordem estrutural geravam a impressão de uma aceleração do tempo,
da perda de memória. É o que revela Machado de Assis, em 1894:
Oh! a sensação do tempo! A vista dos soldados que entravam e saíam de
semana em semana, de mês em mês, a ânsia de notícias, a leitura dos feitos
históricos, trazidos de repente por um paquete ou transporte de guerra. Não
tínhamos ainda este cabo telegráfico, instrumento destinado a amesquinhar
tudo, a dividir as novidades em talhadas finas, poucas e breves. Naquele
tempo as batalhas vinham por inteiro, com as bandeiras tomadas, os mortos
e feridos, número de prisioneiros, nomes dos heróis do dia, as próprias partes
oficiais. Uma vida intensa de cinco anos. Já lá vai um quarto de século. Os
que ainda mamavam quando Osório ganhava a grande batalha, podem
aplaudi-lo amanhã revivido no bronze, mas não terão o sentimento exato
daqueles dias.149

Não apenas Bormann, mas também Garmendia e Centurión, parecem buscar no
registro por escrito das memórias do grande conflito, um antidoto contra a sensação de
descontrole em relação ao tempo, subitamente “acelerado”. Nesse sentido, Machado de
Assis se questionava: “Mas então que é o tempo? É a brisa fresca e preguiçosa de outros
anos, ou este tufão imperioso que parece apostar com a eletricidade? Não há dúvida
que os relógios, depois da morte de López, andam muito depressa.” 150 É a mesma
impressão de Monteiro Lobato, numa crônica publicada já no século XX: “Foi de ontem
a guerra do Paraguai: seus veteranos ainda vivem por aí ao léu, às dezenas; no entanto,
parece um fato de priscas eras – tão rapidamente o Brasil evoluiu daí para cá, aos
pinotes”.151
Na origem da constituição narrativa de momentos da Guerra, está o processo de
rememoração. As características e as qualidades deste fenômeno mnemônico,
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associados à manutenção de imagens, na forma de sensações, da memória involuntária,
próxima da experiência traumática e do momento de espanto, são, de certa forma,
determinadas pela temporalidade que permeia o processo emersão e o ato de escrever.
Nascidos entre 1840 e 1844, os três homens de armas foram promovidos a
historiadores no momento em que se encontravam na meia idade, ocupando cargos
públicos de primeiro escalão junto ao Estado-nacional. Nessa condição, as obras
revelam indícios de um esforço para corresponder a novas e velhas expectativas, com
novos e velhos instrumentos. Acompanhá-los, do nascimento à publicação, é percorrer
o caminho que os levou às armas e à história, é passar pelas instituições junto às quais
promoveram as aquisições que foram mobilizadas para a constituição narrativa da
Guerra contra o Paraguai.

2.1. O Brasil de José Bernardino Bormann: entre as armas e as letras
José Bernardino Bormann nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no dia 04
de maio de 1844. Filho do alemão Wilhelm Bormann, aos 14 anos de idade utilizou a
certidão de um irmão mais velho para se alistar no exército, dando início a uma carreira
que só se encerraria em 1912, quando se aposentou. 152 O pai veio ao Brasil como
mercenário, junto com outros alemães, para compor um Corpo de Estrangeiros nas
forças de D. Pedro I. Em 1827, durante a Guerra da Cisplatina (1825 - 1828), região
da atual República do Uruguai, Wilhelm comandou um batalhão de compatriotas, que
atuou em batalhas como a do Passo do Rosário (1827).
A primeira instituição de ensino do jovem José Bernardino Bormann foi um
Seminário em São Leopoldo (RS), onde, além de aprender a ler e escrever, absorveu os
primeiros fundamentos filosóficos de sua formação intelectual. No final do ano de 1864
deixou a instituição para se engajar nas forças brasileiras que combatiam o Partido
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Blanco, no Uruguai, e logo em seguida, tomou parte na Guerra contra o Paraguai, na
condição de cabo do 5º Batalhão de Voluntários da Pátria.

Fig. 1: José Bernardino Bormann em
1909. Fonte:
http://www.eme.eb.mil.br/images/ex
_generais/006.jpg.

Na Guerra, esteve presente no cerco às forças do General paraguaio Estigarribia,
em Uruguaiana, no combate da Ilha da Redenção, no Rio Paraná, e na Batalha de
Curupaití, em 1866. Ferido, retornou ao campo de batalha para compor o Regimento
Mallet, comandando, como o pai, o corpo de mercenários alemães, denominados
Brummer, encarregados de uma das baterias de canhões. Depois da Batalha do Avaí, de
11 de dezembro de 1868, foi promovido a primeiro-tenente, deixando o Paraguai antes
do final da Guerra, em 3 de novembro de 1869.
Fixando residência no Rio de Janeiro, frequentou a Escola Militar, onde se
graduou em matemática, física e concluiu o Curso de Estado-Maior de primeira classe.
Já como Capitão, foi convidado pelo Duque de Caxias para assumir o posto de ajudante
de ordens, acompanhando o velho militar na sua terceira passagem na chefia do
Gabinete de Ministros do Império (1875-1878). Em 1880, foi encarregado de instalar a
Colônia Militar do Chapecó, criada formalmente em 16 de novembro de 1859, como
parte da estratégia brasileira de afirmação e fortalecimento da presença do país em uma
área, que além de ser reclamada pela Argentina, estava no centro da disputa entre Paraná
e Santa Catarina, a conhecida Questão do Contestado. 153 A instalação da Colônia
ocorreu em 14 de março de 1882 quando, à frente de um destacamento armado, José

Ver: GELLER, O. E. O Contestado entre Santa Catarina e Paraná: uma questão de limites nos
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Bernardino reuniu os habitantes da região, na sua maioria caboclos, sob a circunscrição
de uma povoação, a do Chapecó. O militar permaneceu na região por 17 anos, período
em que galgou ao generalato.
Depois de deixar a Colônia, em 1899, foi eleito vice-governador do Paraná,
promovido a General de divisão, a comandante da 3.ª Região Militar, a chefe do EstadoMaior do Exército e finalmente, Ministro da Guerra no mandato do Presidente Nilo
Peçanha (1909-1910). Como ministro, editou o Regulamento para os Serviços Gerais
do Exército, fundou instituições para a formação de reservistas, e adotou medidas na
área da saúde. Neste sentido, promoveu a inclusão de farmacêuticos e dentistas nos
quadros do Corpo de Saúde, reorganizou as suas diretorias, tratou de incorporar
médicos veterinários ao exército, regulamentando o serviço em agosto de 1910.
Permaneceu no posto até 15 de novembro, quando tomou posse o novo Presidente da
República, Marechal Hermes da Fonseca (1910-1914) e o ministério foi entregue ao
General Emídio Dantas Barreto. Bormann chegou a ocupar o cargo de Ministro do
Superior Tribunal Militar, entre janeiro de 1911 e fevereiro de 1912, quando se retirou
da vida pública.
Casou-se por duas vezes, primeiro com Maria Benedita Câmara de Bormann, e
depois do seu falecimento, com Ana Vera Monteiro Nogueira, sem ter concebido filhos
de nenhum dos enlaces. Maria Benedita, como o marido, também foi escritora,
publicando vários romances, entre os quais estão as novelas A estátua de neve de 1890,
Angelina de 1894, Aurélia de 1883, Celeste de 1893 e o impressionante Lésbia, escrita
em 1884 e publicada seis anos depois. Trata-se, no caso desta última obra, de “um dos
raros romances de artista escritos por uma mulher no século passado”, onde temas ainda
atuais surgem entrelaçados. Nela, “a paixão (feminina) pela leitura e pela escrita” é
associada “a paixão erótica, numa ligação entre a busca da protagonista por uma
identidade artística, independência financeira, amorosa e a ideia de um teto todo seu”,
questões que até hoje acompanham a luta pela emancipação feminina. 154 Ela colaborou
também em periódicos como O Sorriso: jornal científico, literário e recreativo no Rio
de Janeiro entre 1880 e 1881, O Cruzeiro, 1882, a Gazeta da Tarde, 1883 e1884, entre
outros.155
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Como grande parte dos escritores do período, a obra legada por José Bernardino
Bormann se caracteriza por incursões em diversas áreas, caso da história, do romance
novelesco e da literatura militar técnica. No primeiro campo, concentrou seus estudos
nas campanhas militares do Brasil na região do prata, lançando O Marechal Duque de
Caxias (1880), Fotografia militar (1880), História da Guerra do Paraguai (em três
volumes, no ano de 1897), A Campanha do Uruguai (1907), Rosas e o exército aliado
(1912) e a Campanha de 1851-52 (1916). Escreveu ainda Dias fratricidas: memórias
da Revolução Federalista no Estado do Paraná (1901), episódio em que tomou parte
como membro das forças de repressão e A Batalha de Leipzig (1914), ponto final da
primeira fase da Era napoleônica. Entre os romances, estão Os amores de D. João III
de Portugal e Dona Mariquinha de Passo do Carneiro, além da tradução de várias
obras.
Bormann publicou também vários artigos relacionados à história militar: De
Caxias a Mitre e Guerra do Paraguai, em A República, Curitiba, 1903, usando o
pseudônimo de B. de Marbon; Apontamentos sobre a fotografia e sua aplicação no
Depósito de Guerra em França, na Revista de Engenharia; Guerra do Paraguai e a A
marcha do Exército de Caxias até Assunção, no segmento de História Militar do
Primeiro Congresso de História Nacional (1914); O Marechal Duque de Caxias, traços
biográficos, introdução e discursos publicados em O Cruzeiro, sob o pseudônimo de
Wilagran Cabrita, uma homenagem ao militar de mesmo nome. 156
Bormann desenvolveu sua obra literária em um ambiente de significativas
transformações sociais e materiais, onde, porém, as dificuldades associadas à
publicação e distribuição de livros ainda eram grandes. No Brasil do século XIX,
segundo Nogueira:
[...] a estrutura de transporte para longa distância era precária, encarecendo
a circulação nacional de impressos e concentrando em poucas cidades as
edições. Há de se considerar que o livro é delicado em sua conservação,
sendo que umidade, calor e luz excessivos são grandes infortúnios com que
o transporte as longas distâncias teriam que lidar. Taxas de analfabetismo
muito altas e distribuição limitada reduziam o número de leitores potenciais
para cada título, resultando em edições de tiragens baixas que, por sua vez,
refletiam no alto preço de cada exemplar.157
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Neste mesmo contexto, o lugar de destaque “que a Europa, mais
especificamente a França, exercia sobre as elites nacionais, consumidoras de livros”,
de acordo com o mesmo autor, “refreava o surgimento de novos autores e o
desenvolvimento de uma literatura menos dependente da influência estrangeira”. 158
Dentro deste ambiente, mesmo sem se ter uma noção do número de exemplares que
José Bernardino Bormann comercializou, a publicação de mais de duas dezenas de
títulos, em um momento em que os autores nacionais ainda não eram tão valorizados,
faz dele um fenômeno literário.
Os três volumes da História da Guerra do Paraguai foram publicados em
Curitiba, pela Tipografia Paranaense. De acordo com Myskiw, a editora foi fundada em
1854, por Cândido Martins Lopes, que veio ao Paraná a convite do Presidente da
Província, Zacarias de Góes e Vasconcelos. Em princípio, Lopes publicou os Atos do
governo paranaense, para logo em seguida fundar o jornal Dezenove de Dezembro, “em
primeiro de abril de 1854”.159 Em 1881, dez anos após a morte do fundador, Jesuíno
Martins Lopes, um dos filhos, assumiu a direção da tipografia, investindo na
distribuição e comercialização dos títulos que eram publicados. Em 1888, aconteceu
uma fusão com a Litografia do Comércio, intensificando o trabalho de edição e
impressão de livros, agora com o nome de Impressora Paranaense. Outro impulso à
atividade da tipografia veio da a sociedade com Idelfonso Pereira Correia, o Barão do
Serro Azul, momento em que a empresa se afirmou como a maior do ramo no Estado,
com o nome de “Companhia Impressora Paranaense”.160
O litógrafo espanhol Francisco Folk, que já possuía experiência na área, foi
contratado, trabalhando vários anos como editor da Companhia, para mais tarde, em
1897, arrendá-la. Sob a sua direção, a Impressora Paranaense passou a dar preferência
aos trabalhos de editoração, impressão e encadernação de livros, deixando em segundo
lugar a produção de outros materiais. Entre as obras que foram publicadas para servir
de propaganda do trabalho da Editora estão os volumes de José Bernardino Bormann,
considerados uma “obra prima da arte editorial”. 161

Ibid, p. 16.
MYSKIW, A. M. Curitiba, “República das Letras” (1870/1920). Revista Eletrônica História em
Reflexão: Vol. II, n. 3 – UFGD - Dourados Jan/Jun 2008, p. 14.
160
Ibid, p. 15.
161
Ibid, p. 17.
158
159

61

No Paraná, o rio-grandense foi membro fundador e presidente do Instituto
Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, patrono da cadeira nº 4 da Academia
de Letras, e da cadeira nº 31 do Instituto Militar. Faleceu no Rio de Janeiro, então
Distrito Federal, em 1º de junho de 1919.162

2.2. Bormann, o IHGB e a História no Brasil
Assim como os vizinhos do cone-sul latino-americano, no Brasil o Estado
procurou elaborar um padrão oficial de cultura, para, em seguida, controlar o seu
processo de produção. Exemplos disso, são a criação do Colégio Imperial Pedro II, em
1837, e a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838.
A principal função atribuída ao Colégio, segundo Haidar, foi o de “normatizar
o ensino no Brasil, até então disperso em aulas avulsas e nas mãos de iniciativas
privadas”. 163 Pauta da agenda política do jovem Estado, o estabelecimento de uma
matriz única, comum a todas as instituições de ensino secundário, visava a preparação
de uma classe letrada com um perfil específico, que em seguida assumiria funções
burocráticas no governo. Através de D. Pedro II, se dava um passo em direção “à
centralização administrativa e à formação de um ethos comum”, caracterizado pelo
conservadorismo. 164
Neste mesmo movimento, surgiu o IHGB, criado para se tornar a principal
instância de delimitação e legitimação do espaço autorizado à escrita da história
nacional. Nesse sentido, apenas dois anos após a sua fundação, o Instituto passou a ter
como endereço o Palácio de São Cristóvão, uma das sedes da Monarquia, e o Imperador
se tornou o seu presidente de Honra. Nesta realidade, sem nenhum tipo de
constrangimento, escrever história se tornou uma tarefa oficial.
Membro participativo, em um de seus vários discursos, D. Pedro II ofereceu
uma noção das expectativas políticas criadas em torno do exercício daquela escrita:
“Erigir um padrão de glória à civilização da nossa pátria”.165 Com a nação como parte
VASCONCELOS, op., cit., p. 5.
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do horizonte de interesses, o Instituto patrocinou um concurso para escolher uma
proposta metodológica e de abordagem, em torno da qual seria escrita a História do
Brasil. O vencedor, o naturalista alemão Carl Friedrich Philipp Von Martius, em Como
se deve escrever a História do Brasil, propunha a elaboração de uma obra que fosse
capaz de “satisfazer não menos ao coração do que à inteligência”, num movimento onde
escrever seria produzir elementos direcionados a despertar nos leitores as virtudes
cívicas.166
Este traço, indício da influência dos “antigos” sobre os historiadores
oitocentistas, revela a convicção de que “o conteúdo da história passa, em grande parte,
pela própria escrita”.167 Consciente de que ela é a sua grande ferramenta, em Martius,
o historiador deveria “prezar pela boa forma de sua narrativa, não a tornando monótona
nem excessiva”, mantendo uma “criteriosa seleção, uma ordenação talentosa e poética
dos fatos a serem narrados”. Sem abrir mão dos “procedimentos técnicos”, o estudioso
deveria se portar como um “poeta engajado: Aquele que escreve de forma madura,
porém sob a égide de todo o seu amor, todo o seu zelo patriótico, e aquele fogo poético
próprio da juventude”.168 Todos esses cuidados se explicam pela convicção de que na
história bem escrita estaria contida a possibilidade da “instrução proveitosa da
posteridade”.169
A primeira indicação de José Bernardino Bormann para o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro veio com a publicação do volume inicial da História da Guerra
do Paraguai, em 6 de dezembro de 1897. 170 Seria, porém, o seu desempenho no
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“Primeiro Congresso de História Nacional”, em 1914, ocasião em que foi responsável
pela coordenação dos trabalhos na área de História Militar, que o consagraria em meio
aos membros da Instituição. Para o evento, escreveu “A marcha do exército de Caxias
até Assunção: operações combinadas da esquadra”, uma demonstração de fôlego
acadêmico, haja visto que um ano antes havia publicado “Rosas e o exército aliado”,
um estudo das circunstâncias da Batalha de Monte Caseros, em 1852. 171
Na sessão de 6 de outubro de 1914, o relator da indicação, Viveiros de Castro,
comparou José Bernardino Bormann a “Xenofonte e Taunay”, todos “militares que
ilustram a história pátria, antes de escrever as suas páginas imortais”. 172 Na mesma
manifestação, as obras do veterano da Guerra contra o Paraguai foram caracterizadas
como “bem documentadas” e capazes de serem “lidas com prazer”.173 Nesse aspecto,
de uma forma geral, os escritores românticos do final do século XIX utilizaram a
descrição com maestria, mobilizando um turbilhão de sentimentos e sensações,
associadas ao que era e precisaria continuar sendo, ou então à mudança.
A categoria de “iconotexto” pode ser utilizada aqui, para sintetizar o processo
de “evocação de imagens na narrativa”.

174

No caso da historiografia, se trata da

implementação das proposições de Martius, uma fórmula que não considera apenas o
trabalho em arquivo, mas também, o processo de redação, como estratégicos para a
conquista do público leitor. Agindo como um elemento comprobatório do conteúdo da
obra, a descrição minuciosa constituiu um dos trunfos, não só do brasileiro, mas
também de Garmendia e Centurión. Cardoso lembra que, na Enciclopédia, Diderot e
d’Alembert, definiram descrição “como traçar um retrato e fazer um quadro”, enquanto
que no vocabulário português latino de Rafael Bluteau, “descripcam” corresponde a
“definição imperfeita”, a “representação, ou pintura de alguma coisa com palavras”.
Nos séculos seguintes, a expressão continuaria a ser definida da mesma forma, como
“pintura, desenho de algum objeto, com palavras”, “o retrato de uma coisa por
palavras”.175
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No discurso de posse, Bormann exaltou Friedrich Schiller, atribuindo-lhe o
renascimento do prazer pela história na Alemanha: “Schiller fez reviver, em toda a
Alemanha, o gosto pela história. Depois dele, logo apareceram muitas memórias,
biografias, anais, monografias e crônicas que como materiais de consulta, oferecem
informações que dão a chave de certos enigmas obscuros da história”.176 Com o alemão,
os homens teriam encontrado na história “modelos dignos de imitação”.177
Para Bormann, como área de conhecimento, a história deveria “ocupar-se da
humanidade”, definida como “espírito edificador”, presente nas realizações de grupos
e indivíduos. Assim, partindo do infinitamente pequeno, seria possível atingir “o
infinitamente grande”, de “uma ou mais individualidades” poderia se “alcançar a
humanidade”.178

Fig. 2: Capa do 1º vol. da História
da Guerra do Paraguai, de José
Bernardino Bormann

Bormann concebe a história como o campo de atuação de forças externas e
internas à vontade humana, onde o caráter e as circunstâncias regulam e determinam o
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tom dos acontecimentos. Assim, ele aconselha os personagens que registrem a sua
versão dos acontecimentos, “para que após a morte, não sejam vítimas de injustiças, ao
mesmo tempo em que ajudem a viabilizar fontes de informação para a pesquisa
posterior. Por elas, é possível descobrir se certos atos foram filhos do caráter ou das
circunstâncias”. 179 Num ambiente onde os historiadores raramente se debruçavam
sobre questões contemporâneas, talvez por reconhecer os perigos do envolvimento
emocional e ideológico, ele aposta na crítica como o mecanismo capaz de proceder “a
apuração dos exageros e da tendência do homem a esconder seus erros”.180
Sobre isso, escreve:
Se os fatos contemporâneos são narrados muitas vezes de formas totalmente
distintas de como aconteceram, imagine aqueles que ocorreram há séculos!
Se o historiador não for senhor da arte da crítica, terá de aceitar o juízo dos
antecessores, nem sempre baseados na verdade, na moral e na justiça. Não
fará juízo original, não fará a sua obra.181

Atribuindo grande importância para a prática da crítica das fontes, conclui que
“a história sem a crítica não é história”, mas sim, “apenas uma crônica, um cego que
toma outro por guia”.182 Em outro momento do discurso, ele lamenta que os brasileiros,
e especialmente os homens públicos, fossem avessos à história: “adequadamente
cultivada, ela poderia trazer os ensinamentos que evitariam que cometêssemos os
mesmos desastres” do passado.183
Como já foi dito, o comportamento da intelectualidade latino-americana do
século XIX se caracterizou pela absorção e a apropriação de ideias produzidas fora do
continente. Elevadas à condição de “equipamentos de campanha”, instrumentos para a
compreensão e solução de questões cotidianas, sobretudo aquelas de ordem social e
política, movimentos como o romantismo, o liberalismo e o cientificismo adquiriram
aqui uma coloração distinta daquela originariamente europeia.
Considerado o fundador do romantismo no Brasil, o pensamento de Domingos
José Gonçalves de Magalhães foi fortemente influenciado pelo ecletismo espiritualismo
de Victor Cousin, de quem apreendeu a consideração do subjetivismo da consciência e
o caráter espiritual da condição humana. Com Magalhães à frente, e tendo como critério

Ibid, p. 765.
Ibid, p. 764.
181
Ibid, p. 766.
182
Ibid, p. 765
183
Ibid, p. 766.
179
180

66

de valor o nacionalismo, a intelectualidade foi “incorporando às suas obras certos
aspectos do país”, fazendo do romantismo um movimento pela “independência literária”
brasileira. Nesse contexto, até a Guerra contra o Paraguai, com o indianismo, o lírico
foi superado em nome da “elaboração de uma grande epopeia nacional”, notadamente
indígena. 184
A partir da segunda metade do século XIX, o positivismo e o evolucionismo
vieram se juntar às ideias que já estimulavam culturalmente a sociedade. A Escola
Militar e a Escola Central, ambas sediadas no Rio de Janeiro, foram os centros mais
importantes de proliferação dessas doutrinas, colaborando diretamente na formação dos
intelectuais de classe média e da burguesia urbana que assumiriam as rédeas da cultura
no final do século. Apesar do aspecto de inovação, a perspectiva eclética determinou a
forma da apropriação das ideias, tornando possível a José Bernardino Bormann, por
exemplo, escrever os volumes da História da Guerra do Paraguai, como o fez: Ao
mesmo tempo em que escreve preocupado com a defesa da ideia de nação, apresenta
com minúcias quadros de batalhas, a natureza, o perfil de personagens, sem deixar de
fazer uso de citações, notas de rodapé e demonstrar atenção com as fontes. Para Walter
Spalding, Bormann pertence à geração do romantismo no Brasil: “Sua obra, ainda que
escrita em estilo mais ou menos pesado, é, no entanto, vultuosa pelas conclusões,
documentação e observações que contém. Este escritor pertenceu ao pequeno grupo dos
grandes historiadores daquelas agitadas épocas da vida do Brasil”.185
A formação intelectual do historiador pode ser dividida em dois momentos. O
primeiro, até os 18 anos, quando estudou com padres em São Leopoldo, sua terra natal,
para depois da Guerra contra o Paraguai, no segundo, se bacharelar em Matemática e
Ciências Físicas na Escola Militar do Rio de Janeiro, em 1872.
Por essa época, a vida cultural adquiria impulso em algumas cidades do país,
em parte, como resultado do surgimento e da circulação de várias revistas culturais,
algumas de edição semanal. Colaborando para a constituição de um núcleo cultural
comum, ao disseminar temas e alimentar polêmicas, na Corte circularam revistas como
a Nitheroy, que com o lema “tudo pelo Brasil e para o Brasil” marcou formalmente o
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início do romantismo brasileiro, a Minerva Brasiliense (1843 – 1845), A Marmota
(1849 – 1861), Guanabara (1849 – 1856) e a Revista Popular (1859 1862). Em São
Paulo, a Revista Mensal de Ensaio Filosófico Paulistano (1851 – 1864), os Ensaios
Literários do Ateneu Paulistano (1852 – 1860), a Revista da Academia de São Paulo
(1859) e a Revista Mensal do Instituto Científico (1862 – 1863). Em Pernambuco, O
Progresso (1846 – 1848), Ateneu Pernambucano (1856 – 1863), a Ensaio Filosófico
Pernambucano (1856 – 1860) e o Ensaio Literário (1864 – 1865). No sul, O Guaíba
(1856 – 1858) e a A Arcádia (1859 – 1870).
O ecletismo, olhar que produziu “as mais extensas e profundas raízes na alma
brasileira” do período, é a postura predominante entre os autores veiculados pelos
periódicos, determinando a forma da apropriação de correntes de pensamento como o
evolucionismo, o positivismo e o materialismo. 186 Junto com este conteúdo, uma nova
classe de escritores, formada por militares, médicos e engenheiros, abandonou o puro
espiritualismo em nome de uma atitude que procurava aproximar a literatura das
ciências naturais.187
É neste contexto que José Bernardino Bormann deixou a Escola Central do Rio
de Janeiro. Logo após a sua saída, Luís Pereira Barreto e Miguel Lemos, seus colegas
na instituição, publicam a primeira obra de divulgação da doutrina positivista no Brasil,
“As três filosofias”.188 Assim como outros tantos, a obra de Bormann se caracteriza pela
apropriação seletiva e pragmática das novas ideias, ao mesmo tempo em que mantém,
em grande parte, aquilo que representava o passado da literatura nacional. Por ele, as
figuras do literato-historiador e do orador constituíam “lados de uma mesma moeda”,
vestígio da manutenção da concepção clássica em que “peças literárias e peças oratórias
se confundem enquanto construções artísticas, merecendo do público reconhecimentos
semelhantes.”189
Apesar das mudanças que marcam o final do século XIX, Roberto Acizelo de
Souza lembra que a educação de características humanísticas “imperou em todo o
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ocidente entre os séculos II a.C., e o XIX”,190 com o Brasil colonial se desenvolvendo
sob o predomínio de um paradigma linguístico e literário, fundamentos que foram
conservados durante a época do nosso historiador, oferecendo a estrutura textual da
literatura nacional. 191 Nesse sentido, Arnaldo Momigliano aponta a segunda metade do
oitocentos, como o “momento em que o pensamento historiográfico moderno ganha
(começa a) independência relativamente a seus modelos clássicos, Tucídides em
especial”. 192
Fundamentada em Aristóteles, a partir do século I a.C. a retórica alcançou os
diversos tipos de escrita, projetando o livro em detrimento da fala, considerada cada
vez mais “obsoleta”.193 Aliás, é o próprio estagirita, nas reflexões que desenvolve na
Poética, “quem cria o conceito de história como denominação de narrativa factual”, em
uma teorização que contempla o “escrutínio de provas como fundamento operatório
essencial da arte retórica”. 194 Para Souza, em que pese ser o historicismo o principal
modelo orientador da produção historiográfica dos autores da segunda metade do
século XIX no Brasil, “a produção crítica orientou-se por uma vertente de procedência
clássica, que sobrevivendo aos triunfos do romantismo”, e mesclando-se com ele,
prolongou “a vigência da retórica e da poética” até fins do século XIX.195
No Colégio Pedro II, os estudos clássicos ocupavam “mais de 50% da carga
horária dos alunos”. 196 Nele, o curso de humanidades, que dava direito ao “diploma de
licenciado em letras”, produziu grande parte dos docentes que responderam pela área
dentro e fora da corte. Curso de sete anos, a “retórica e a poética eram lecionadas no
sétimo ano, (junto) com obras da cultura clássica, antiga e moderna”.197 Duran reforça
essa constatação:
Regrada pela retórica, a comunicação dos habitantes da corte no primeiro
quartel do século XIX modelou uma eloquência que gradativamente ganhou
ares de naturalidade e forneceu todo um universo vocabular, formal e
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temático para a invenção de uma literatura nacional e paralelamente, de uma
identidade brasileira.198

Para suprir a demanda gerada pelas cadeiras escolares e pelo consumo de
autodidatas, entre 1810 e 1886 foram publicadas 34 obras na área da retórica-poética.199
Para Verney, a principal referência do período das reformas pombalinas, a finalidade da
retórica seria “ensinar, deleitar e mover”, de forma a se tratar de um instrumento que
poderia ser utilizado em todas as áreas.200 De certa forma, um número considerável de
brasileiros, quer militares ou bacharéis, não foi totalmente alheio à formação retórica,
cujos efeitos atingiram os vários aspectos da experiência social brasileira, em especial
“a literatura”.201 Constituindo seu objeto a partir de elementos que dela foram tomados
de empréstimo, a literatura oitocentista revelou um “carácter substancialista”, voltado
para a “disseminação dos valores nacionais”. 202 Maria Renata da Cruz Duran enumera
diversos autores que reconhecem a “importância da retórica e da eloquência na
formação de uma literatura e de uma cultura brasileiras”, mesma posição de Carvalho,
para quem a cultura do país reserva uma grande importância para a “palavra sonora, a
frase bem feita”, indícios de sua base retórica.203
A partir da independência, a retórica foi conscientemente empregada nos
periódicos cariocas, empenhados em “arrogar no coração do povo aquele bem
entendido e luminoso entusiasmo, aquela zelosa energia, que constitui verdadeiro
mérito moral e político e acrisola decidido patriotismo”. 204 Ao contrário do que essa
afirmação poderia supor, a de que os meios de comunicação seriam os responsáveis
pela introdução do expediente, José Murilo de Carvalho lembra que “no início do século
XIX qualquer pessoa com alguma educação acima da alfabetização elementar, em
Portugal ou no Brasil, teria passado pelas aulas régias, logo, teria alguma formação
retórica”. 205 Mesmo aqueles que não as frequentavam, procuravam aprender, como
sugere a publicação, em 1794, do “compêndio de Bento Soto-Maior e Menezes,
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Rhetórico ou Arte Completa de Rhetórica” com 300 páginas e dedicado a “quem não
frequentava aulas”.206
A forma lexical e o padrão de comunicação que aos poucos vai caracterizando
o ser do habitante da corte, em última instância, colaborou para determinar a forma da
escrita da história no Brasil. Dialogando com este ambiente, para os membros do IHGB,
escrever história constituía uma atividade que extrapolava em muito a simples reunião
de indícios do passado. É o próprio imperador quem chamava a atenção para a
necessidade de que os historiadores, no presente, trabalhassem para assegurar a
memória da época, marcando o “seu próprio nome nos anais do tempo como dignos de
receberem elogios dos que virão”. Para tanto, como já foi dito, a atividade do
historiador deveria estar diretamente associada ao trabalho de afirmação e
engrandecimento da nação, “concorrendo todos unidos para tão nobre, útil, e já difícil
empresa”, a de “erigir um padrão de glória à civilização da nossa pátria”.207
Neste caráter estratégico atribuído à história, está o reconhecimento de sua
condição de área do saber responsável por revelar às pessoas a sua própria identidade,
e no caso da nação, principalmente, quem são os seus e quem são os outros. É assim,
como um canteiro onde se dá a obra de ordenamento do presente e orientação para o
futuro, que o secretário da instituição, Januário da Cunha Barbosa a definiu:
A História, tornando-lhe presente a experiência dos séculos passados,
ministra-lhe conselhos tão seguros como desinteressados, que lhe aclaram
os caminhos que deve seguir, os escolhos que deve evitar, e o seguro porto,
a que uma sólida manobra pode felizmente fazer chegar a nau do Estado.208

Entre as questões que mais preocuparam Von Martius, como já dissemos, esteve
a da forma adequada da escrita da história. Para o alemão se deveria primar pelo
desenvolvimento de um material que pudesse ser assimilado pelas grandes massas
desprovidas da capacidade de compreensão de conteúdos mais complexos. Nesse
sentido, ele propôs:
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[...] deverá ser escrita em um estilo popular, posto que nobre. Deverá
satisfazer não menos o coração do que a inteligência; por isso não deve ser
escrita em uma linguagem empolada, nem sobrecarregada de erudição ou de
uma multidão de citações estéreis. Evitará não menos ter o caráter de uma
crônica de investigações históricas secas e puramente eruditas. Como
qualquer história que este nome merece deve parecer-se com uma epos! Só
de um lado é verdadeiro que a epos popular é composto onde o povo ainda
se acha em desenvolvimento progressivo, então do outro lado não podemos
duvidar que o Brasil é um objeto digno de uma história verdadeiramente
popular, tendo o país entrado em uma fase que exige um progresso poderoso;
por isso uma história popular do país vem muito a propósito, e possa seu
autor nas muitas conjecturas favoráveis que o Brasil oferece, achar um feliz
estímulo, para que imprima à sua obra todo o seu amor, todo o zelo patriótico,
e aquele fogo poético próprio da juventude […]”.209

Temístocles Cezar reforça esse entendimento ao escrever que o “plano de
historicidade gestado pelo IHGB compreende a uma história magistra vitae promotora
de exempla, de modelos a serem seguidos”. 210 Lembra que o objetivo das produções
fomentadas pelo Instituto era de “criar o exemplo, o exemplar, integrado à retórica da
nacionalidade, discurso historiográfico e político persuasivo desenvolvido ao longo do
século XIX, tanto no IHGB como fora dele, tanto na história como na literatura”.211
João Manuel Pereira da Silva, um dos membros mais atuantes da Instituição,
sintetiza a tarefa do escritor:
A descrição e a moralização, a pintura e o juízo, a narração e o raciocínio,
são os elementos indispensáveis para traçar-se o grande quadro dos
acontecimentos humanos, indagar-lhes as causas, descobrir lhes os
resultados, ligar a vida do indivíduo à vida da sociedade, reunir o homem à
espécie, e formar assim a grande lição para que foi instituída a história.
Verdade e compreensão, justiça e inteligência, sabedoria e imaginação, é lhe
tudo necessário para dar vida à sua história, alma à sua narração, interesse à
sua obra, fisionomia peculiar às épocas que descreve, e vestes próprias aos
acontecimentos que narra.212

Essa seria a mesma impressão de José Bernardino Bormann. Na apresentação
de Dias Fratricidas, obra em que narra episódios da Revolta Federalista (1893 – 1895)
na região do atual Estado do Paraná, publicada em 1901, ele afirma que a “história tem
a missão sublime de mostrar aos homens os erros, para evitar a sua reprodução no
presente e no futuro”.213 Na mesma reflexão, o veterano de guerra acrescenta outra
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função, a de instância para o esclarecimento das ações cujo desconhecimento está na
origem de mal entendidos e injustiças. Contrariando a tendência de “deixar às gerações
futuras o trabalho de narrar os fatos passados”, ele escreve sobre acontecimentos
recentes, em nome “do combate aos baldões e a reabilitação dos seus nomes”. 214
Aqui, este “literato da história” parece querer enfrentar a esfinge dos fatos
políticos - dissenções internas e acontecimentos de grande potencial emocional, dando
a entender, como os historiadores franceses do Instituto Histórico de Paris, que
“somente pela via da história”, compreendendo e domesticando os grandes
acontecimentos nacionais, é que se constituiriam as condições para o encaminhamento
do futuro. Narrativa que administra a memória e o esquecimento, ela surge como a
oportunidade de premiar com a “eternidade pela via da memória, aquilo que constituiu
a História como discurso particular frente aos desafios da vida política, entre estranhos
na pólis”.

215

Em José Bernardino Bormann a história é um instrumento capaz de

constituir “o panteão dos nomes beneméritos, [...], o eterno pelourinho dos nomes
infames”. 216 É neste tom que ele configura a sua versão escrita sobre a Guerra contra
o Paraguai.
Relacionado entre os românticos brasileiros, a sua obra está repleta de
referências ao período clássico, movimento em direção à consagração do episódio que
narra através de empréstimos do já conhecido e consagrado. Nesse exercício, a Guerra
é definida como um conflito constituído de “acontecimentos e condutas que compõem
um período épico de nossa história”, um momento glorioso do nosso passado. 217
Através da narrativa a temporalidade é suprimida em nome da personificação do
episódio, da elevação de seus personagens e feitos ao hall da imortalidade, num
movimento adâmico de denominação e designação das coisas do mundo.
Décadas mais tarde, já com o autor falecido, a memória difundida revelaria a
lembrança de uma Guerra mensurada pelos mesmos parâmetros, sugerindo o caráter
canônico do seu trabalho. Didio Costa, por exemplo, em discurso na Academia de
Letras do Paraná na década de 1920, definiu os cinco anos da Guerra da mesma forma
de Bormann, como os de uma “epopeia da bandeira nacional”. 218
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Tristão de Alencar Araripe, impressionado com as cenas trágicas que são
pintadas por Bormann, reconhece que mesmo em obras “atulhadas de datas e nomes”,
existem “clareiras” que podem ser ocupadas pelo historiador, revelando uma antiga e
persistente colaboração entre a poesia e a erudição. 219 A presença dessa atitude
caracteriza a cultura histórica brasileira do século XIX, onde “fontes áridas ou
herméticas” são apresentadas de forma criativa. Um certo tom poético, o apelo à
imaginação, uma postura em que “o prazer estético não é desprezível”, o cuidado com
a descrição e a valorização dos elementos locais, são fundamentos que regem o
horizonte dos “historiadores da nação”, intelectuais que “têm necessidade de cativar
seus leitores com uma história que seja verdadeira e agradável de se ler”. 220
Apesar do avanço da corrente dita cientificista, no final do século XIX, a
história de Bormann (de Garmendia e Centurión) se aproxima de sua origem na epopeia,
onde a Guerra contra o Paraguai surge como “tema privilegiado da narrativa histórica”,
em um cenário onde apenas os feitos humanos que “comportem grandeza e
maravilhamento” sustentam a dignidade de serem “historiáveis”. 221
Em termos de distribuição dos acontecimentos ao longo dos três volumes da
História da Guerra do Paraguai, aí sim, predomina um critério cronológico. O volume
I, começa com a invasão paraguaia do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul e vai até
os primeiros bombardeios à fortaleza de Humaitá e a nomeação de Caxias como chefe
das forças brasileiras, passando pelas Batalhas do Riachuelo e Curupaytí; o volume II
começa em Tuyuti, e vai até a fuga de López para a fortaleza de Cerro-León, passando
pela Retirada de Laguna, a libertação do Mato Grosso, a passagem de Humaitá e a
Batalha do Avaí; o terceiro e último, vai da tomada de Assunção e a exoneração de
Caxias até Cerro Corá, passando pela conquista da Vila de Peribebuí e a Batalha de
Campo Grande.
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CAPITULO III
José Ignácio Garmendia: da vivência da Guerra à reconstituição narrativa do
episódio ausente

Em 1864, com 23 anos de idade, o jovem argentino José Ignácio Garmendia
ingressou como soldado na Guerra contra o Paraguai. Em 1883, com 42 anos, o Coronel
publicou o primeiro volume dos seus Recuerdos de la Guerra del Paraguay. Este
capítulo, como o anterior e o subsequente, foram pensados para devolver o autor e a
sua obra ao contexto que lhe deu origem, num movimento de corporificação do
personagem e de seu trabalho. Neste movimento está contida a impressão de que, entre
a verdade e o homem, interpõem-se ideologias, práticas sociais e uma linguagem, que
são administradas sob a tensão de um presente (passado) que se manifesta na forma de
um superávit de expectativas. Fora do contexto, as obras e os seus autores, não passam
de peças mortas, objetos que pouco ou nada podem revelar sobre si mesmos.
Pensando em Benedict Anderson, trata-se de perguntar como estes autores
trabalharam no sentido de contribuir para a composição da comunidade política
imaginada no Brasil, na Argentina e no Paraguai de fins do século XIX, e mais, como
a Guerra surge no horizonte deste momento histórico e cultural. 222 Em princípio, por
meio dos seus textos, as noções de coletividade nacional e todo o seu corolário, ganham
um sentido histórico. A partir das narrativas constituídas em torno dos campos de
batalha do Paraguai, mesmo os indivíduos mais estranhos ao projeto de nação, são
envolvidos emocionalmente, tocados pela visualização das ações daqueles que
tombaram em sacrifício da nação.
Em José Ignácio Garmendia, a aproximação das artes de escrever e pintar foi
real a ponto de ele próprio, ter desenvolvido as duas, separadamente, pintando cenas da
Guerra com palavras e pincéis. 223
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3.1. Argentina de José Ignácio Garmendia: a trajetória de um homem de letras
O caso da Argentina é especialmente sintomático da distância entre um projeto
de unidade nacional e a realidade política, na qual predominavam as diferenças
regionais, dentro dos antigos territórios ibéricos da América. Para além das questões
envolvendo grupos étnicos, a estrutura econômica e social sustentada no grande
latifúndio, havia gerado um quadro caracterizado pela presença de verdadeiros
potentados rurais, ambientes nos quais sobressaiam a figura dos caudilhos, em sua
maioria, pouco interessados no surgimento de um poder central forte.224 Assim, após
poucos anos de alguma estabilidade, as Províncias Unidas do Prata submergiram em
um estado de anarquia política e militar, caracterizado pela disputa entre duas grandes
facções. De um lado, os federalistas, em grande parte sustentados pelos proprietários
que controlavam as Províncias, principalmente, Juan Manuel de Rosas em Buenos
Aires, e de outro, os unitaristas, adeptos da centralização política e administrativa, caso
dos generais João Maria Paz e Gregório de La Madrid. 225
As tentativas dos produtores articulados ao mercado externo em impor seus
interesses, se chocava com a resistência das oligarquias fundiárias não exportadoras,
em um ciclo de lutas internas que se arrastaram, de forma quase ininterrupta, entre 1810
a 1862. Mais do que interesses econômicos, “a elite pecuária da região portenha, que
detinha a produção de maior valor comercial, almejava um Estado centralizado”, ao
passo que “as demais províncias procuravam sobreviver autonomamente, defendendo
projetos federales”, se tratava de manter ou não, a tradição colonial do domínio de uma
região sobre as outras. 226 Nesse sentido, como afirma Félix Luna, nos primeiros anos
após a emancipação, “no interior crescia muito rapidamente a sensação de que a
Revolução de maio somente havia substituído o despotismo de Madrid pelo de Buenos
Aires”. 227
Nesse ambiente, a atividade intelectual foi bastante prejudicada. Na década de
1820, antes, portanto, do início da endemia de guerras civis, existiam duas
A situação política da Argentina era bastante complexa nos anos 20, com diversos grupos se
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Universidades, uma em Córdoba e a outra em Buenos Aires. Por meio do departamento
de “Primeiras Letras” da Universidade de Buenos Aires (UBA), responsável pela
elaboração do currículo básico das escolas primárias e pela formação de professores, se
buscava certa coerência de conteúdos e disciplinas, indício do desejo de controle do
universo cultural e educacional na província portenha. Enquanto os estudos de retórica
clássica constituíam o centro do programa de formação de docentes, fora dos muros da
Universidade, na Sociedade Literária de Buenos Aires, fundada ainda em 1822, as
sessões públicas destinadas a exibições orais eram bastante concorridas. Nelas, nomes
como o de “Fernando Segundo Agüero, professor e autor de diversos manuais”, eram
populares e bastante procurados. 228 Ainda no mesmo período, circulavam pela
Província os jornais de cultura literária La Abeja Argentina e El Argos, que mantinham
espaços reservados para a publicação de textos diversos.229
Esse período, segundo Graciela Batticuore e Klaus Gallo, ficou conhecido como
“feliz experiência”. 230 Nele, Bernardino Rivadavia, ministro no governo do Gen.
Martín Rodríguez, reuniu em torno de si um grande número de letrados, na sua maioria,
oriundos do tradicional Colégio de São Carlos. Com eles, foram iniciadas reformas que
tinham como objetivo “emancipar a razão e a consciência do cidadão depois de se ter
emancipado o território”. 231
Além da Universidade e da Sociedade literária, foram criadas no período, uma
Sociedade de música, uma Escola de Declamação e Ação dramática, além de medidas
que colaboraram para ampliar a liberdade de expressão e acelerar a separação entre o
Estado e a Igreja. De acordo com Batticuore e Gallo, graças a esse ambiente favorável,
na década de 1820 chegaram a circular aproximadamente “vinte publicações
periódicas, enquanto que no período anterior elas não somavam mais do que seis”. 232
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Grande parte do conteúdo dos periódicos era financiado pelo próprio governo,
através do apoio a poetas e escritores como Juan Cruz Varela. Como escreve Juan Maria
Gutiérrez:

Os artigos em prosa se dirigem à razão, os versos à sensibilidade e à fantasia,
com o objetivo de vencer, por todos os meios, a resistência às ideias oficiais.
Eles aspiram moldar a sociedade sobre o ideal que a política e o poeta
haviam concebido, tratando de persuadir e comover os ânimos ao mesmo
tempo. 233

Com Rivadavia, tradições que remontavam ao domínio espanhol foram
proibidas, caso da corrida de touros, ao mesmo tempo em que se incentivava o teatro
como ferramenta de educação e propagação de ideais oficiais, um instrumento didático
“destinado a uma população majoritariamente analfabeta”, uma verdadeira “escola de
costumes” dedicada à educação do povo. Nele eram encenadas majoritariamente peças
“francesas e italianas que anunciavam a liberdade e condenavam a tirania”. 234 Alguns
atores do período, como é o caso do “cômico Culebras”, chegaram a gozar de altos
índices de popularidade. Entre as maiores produções da época, esteve a encenação de
O Barbeiro de Sevilha, em 1825, a primeira ópera apresentada em Buenos Aires.
Considerando que o progresso só seria possível com a educação das massas, os
rivadavianos implementaram, em 1822, o método de ensino “lancasteriano”, onde os
alunos mais avançados das escolas públicas e privadas, sob a supervisão de professores,
ofereciam educação a um preço acessível. Baseado na filosofia utilitarista de Jeremy
Bentham, a escola agia a partir do princípio de que “o fim de qualquer atividade humana
é a maior felicidade possível, compartilhada pelo maior número possível de pessoas",
entendendo haver uma “coincidência entre utilidade individual e utilidade pública, que
foi admitida por todo o liberalismo moderno”.235
No período de Rivadavia e no primeiro de Juan Manuel Rosas (1829), a vida
cultural em Buenos Aires foi intensa, a ponto da cidade ser apelidada de “Meca
cultural”. Além da abertura comercial que facilitava a entrada de livros, “também se
No original: “Los artículos en prosa se dirigen a la razón, los versos a la sensibilidad y la fantasía, a
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incrementaram de maneira notável as livrarias, os anúncios publicitários de agentes que
ofereciam livros estrangeiros, se abriram bibliotecas itinerantes e salas de leituras em
diferentes pontos da cidade”.236 A mais famosa das salas, foi a de Marcos Sastre, onde
se deu início a elaboração de uma agenda político-cultural, que se manterá acesa depois
de junho de 1838, quando ela é fechada por Juan Manuel de Rosas e o grupo de
intelectuais segue para o exílio: “A agenda romântica, é dela que se tratava, tinha como
ponto de partida a ruptura definitiva com a Espanha e a busca de temas, motivos e até
de um idioma nacional”. 237
Passados os primeiros anos de governo, o período correspondente à ditadura
pessoal de Juan Manuel Rosas, de 1835 até 1852, representou uma interrupção no
processo de aproximação da sociedade buenairense da civilização, representada pela
Europa liberal. Mais do que proposições de centralização unitária do poder versus a
descentralização, a luta entre unitários e federalistas representou a disputa entre
modelos de desenvolvimento cultural para o país. O próprio Sarmiento, um unitário
avesso ao estilo de vida representado pelo caudilho e pela prática do clientelismo, pode
auxiliar na compreensão do profundo antagonismo que separava os dois grupos
políticos, quando vê no modo de vida do interior a evidência do atraso das sociedades
latino-americanas: “O caudilho exercia um poder pessoal em relação aos seus
comandados sem a intermediação de quaisquer instituições sociais civilizadas tais
como partidos políticos, eleições ou formas democráticas de representação”. 238 Neste
contexto, Rosas representaria a campanha e o estilo de vida do gaúcho, imerso em um
ambiente de costumes rudes, em uma tradição construída em torno das charqueadas.
Assim,
Em Sarmiento, as conotações depreciativas de “barbárie” e “selvageria”
derivadas deste ambiente, terminam por qualificar uma forma de vida que já
foi [teria sido] ultrapassada pela civilização europeia, cabendo aos
organizadores da nova sociedade argentina – representantes legitimados
pelo projeto civilizador – a superação desta etapa. Desta forma, caberia à
No original: “también se incrementaron de manera notable las librerías, los avisos publicitarios que
ofrecían libros extranjeros a través de agentes de ventas, se abrieron bibliotecas circulantes y gabinetes
de lectura em diferentes puntos de la Ciudad”. GUTIÉRREZ apud BATTICUORE; GALLO, op., cit., p.
324.
237
No original: “La agenda romántica, de ella se trata, tenía como punto de partida la ruptura definitiva
con España y la búsqueda de temas, motivos y hasta de un idioma nacional”. BATTICUORE; GALLO,
op., cit., p. 326.
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GUAZZELLI, op., cit., p. 44. Grifo meu. Para uma noção mais contemporânea do caudilho e da rede
de relações clientelistas da qual ele era um dos expoentes, ver: TELES, L. E. C. Caudilhismo e
clientelismo na América Latina: uma discussão conceitual. Faces de Clio. Revista discente do Programa
de Pós-graduação em História, UFJF, Vol. I, nº 2, jul./dez., 2015, p. 100 – 114.
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intelectualidade das cidades dar estas diretrizes, para os executores políticos
do programa liberal. 239

Com Juan Manuel de Rosas a estrutura cultural do projeto unitário, foi, em
parte, desmontada, com a demissão de professores, a perseguição de intelectuais
“obrigados a buscar refúgio em outros países”, a intervenção em “programas de ensino”
e a censura de livros, atitudes acompanhadas de uma “drástica” redução das verbas
destinadas à Universidade, que passou a cobrar mensalidades dos estudantes.240
A concepção de república do período rosista, e que se confundia com o próprio
caráter arbitrário do regime, se baseava na consideração da necessária manifestação de
“virtudes cívicas, à subordinação à ordem estabelecida e na unanimidade política”. 241
Ao mesmo tempo em que assentava o seu governo sobre estes “tópicos republicanos
clássicos”, Rosas desenvolvia uma “veia americanista”, baseada na obrigatoriedade do
uso de vestimentas, adereços e no colorido das casas.
E com base nessa identidade, um patriotismo severo e vigilante era imposto
aos cidadãos da Confederação: era necessário resistir não somente à
agressão europeia – como nos dois bloqueios de Buenos Aires nas décadas
de 1830 e 1840 -, mas também às ideias, valores e estilos de vestimenta
europeus. 242

Finda a ditadura, com a vitória unitária em Monte Caseros, em 1852, o projeto
civilizador é retomado. Com o retorno de muitos dos exilados, em torno do “Ministério
da Instrução Pública”, sob a liderança de Justo José Urquiza, se desenvolveu um
significativo “debate sobre o passado e os métodos de produção de um saber
relacionado a ele”, atitude que marcou a implementação de um esforço, que anos mais
tarde fundamentaria a ideia de nação argentina. 243
Se durante o exílio a geração romântica de 1837 focou seu trabalho na crítica
da situação política do país, a partir da segunda metade do século, a natureza e o
cotidiano local se tornaram temas predominantes. É como se no desterro a crítica a

GUAZZELLI, op., cit., p. 47.
CALMON, op., cit., p. 172. Para o período Rosas: LUNA, op., cit., p. 58 – 68.
241
MYERS, J. Língua, história e política na identidade argentina, 1840 – 1880. IN: PAMPLONA, M. A;
DOYLE, D. H. (Orgs.). Nacionalismo no novo mundo. Tradução Waldéia Barcellos. Rio de Janeiro/São
Paulo: Editora Record, 2008, p. 184.
242
Ibid, p. 186.
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Apesar das diferenças entre a Província de Buenos Aires e o governo da Confederação, o movimento
em direção ao passado como fonte de legitimidade é comum, mesmo antes de Pávon (1861). FREITAS
NETO, J. A. de. Mitre e a edificação de um patrimônio historiográfico argentino. História da
historiografia, Ouro Preto, n. 7, 2011, p. 81.
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Rosas constitui-se uma “representação peregrina da comunidade imaginada”, para que
após o retorno, essa representação assumisse a forma da natureza local e suas
especificidades. 244
[…] os românticos argentinos, tão preocupados em identificar as
características peculiares da cultura local e fundar uma literatura nacional,
encontraram na figura de Rosas, quer dizer, no inimigo político contra quem
combatiam, um potente foco literário que mobilizou as penas dos escritores
e ditou os primeiros clássicos argentinos. 245

Constituído por escritores que assumiram a condição de “homens de ação”,
“estadistas” que “buscaram construir sua reflexão literária e política agregando
elementos que remetessem a nação e dessem expressão a ela [...]”, o movimento
romântico de 1837 foi fundamentalmente aristocrático. 246 Nesse sentido, “em função
de uma dimensão simbólica” negativa, acreditada a expressões como democracia e
soberania popular pelas revoluções europeias, para estes homens, o povo ainda não
estaria preparado para o usufruto do poder, carecendo da tutela de uma categoria de
esclarecidos (eles próprios) para viver satisfatoriamente em sociedade.

247

Procurando, como sugeriram os primeiros nomes da geração, “estudar o que é
nacional”, em fundar uma literatura, uma filosofia e uma história nacionais, para dessa
maneira “emancipar a cultura argentina da jaula espanhola”, a natureza emergiu
soberana, como o principal tema do romantismo literário argentino. 248 Em La Cautiva,
por exemplo, Esteban Echeverría apresentaria à sociedade platina a sua singularidade,
o deserto da pampa, e nele, a figura do gaúcho. “Em A cativa o grande acerto de
Echeverría consistiu em saber traduzir em uma chave poética e romântica essa natureza
americana e rioplatense que, como pedia Juan Maria Gutiérrez, lhe permitia fundar uma
paisagem e uma literatura nacional, original e própria”. 249 A partir de então, os
românticos tratariam da natureza como sinônima do pampa, e este, por sua vez, como
DALFRE, Dos “esplendores sufocantes do trópico” ..., op., cit., p. 73.
No original: “los románticos argentinos, tan preocupados por dar con los rasgos peculiares de la
cultura local y fundar una literatura nacional, encontraron en la figura de Rosas precisamente, es decir,
en el enemigo político contra el que combatían, el potente foco literario que movilizó las plumas de los
escritores y dictó los primeros clásicos argentinos”. BATTICUORE; GALLO, op., cit., p. 331.
246
DALFRÉ, Dos “esplendores sufocantes do trópico” …, op., cit., p. 152.
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PALTI, E. J. El tiempo de la política: el siglo XIX reconsiderado. Buenos Aires: Siglo XXI editores,
2007, p. 18.
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MYERS, op., cit., p. 187.
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No original: “En La Cautiva el gran acierto de Echeverría consistió en haber sabido traducir en clave
poética y romántica esa naturaleza americana y rioplatense que, como pedía Juan Maria Gutiérrez le
permitía fundar un paisaje y una literatura nacional, a la vez original y propia”. BATTICUORE; GALLO,
op., cit., p. 328. Grifo meu.
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indício da argentinidade. A vivência literária do deserto (pampa) extrapolaria 1837,
para ser vivida pelos homens da geração de Garmendia (1880), num contexto onde se
somariam outras questões, tais como o “fluxo imigratório, o cosmopolitismo, a ânsia
por dinheiro e o sentimento de perda dos valores criollos”. 250
Caracterizando as concepções de história presentes neste contexto está a
polêmica que, na segunda metade do século, alimentaram Vicente Fidel López e
Bartolomeu Mitre. Segundo Freitas Neto, a obra de Mitre representa o desejo de se
estabelecer um discurso científico para o conhecimento histórico, propondo a
“investigação a partir de fontes inéditas e da relação destas com a bibliografia”.251 Para
o fundador da historiografia argentina, “a ciência seria o único modo possível de se
conhecer e a nação seria o único objeto da memória”. 252 Do outro lado, Vicente Fidel
López defendia a “reconstrução imaginativa do passado” pelo emprego de uma
linguagem capaz de lhe “dar vida”, aproximando a obra de escrita da história da
“pintura artística”.253 Entendendo a história de seu país como eminentemente política,
López propunha o uso das fontes orais:
A historiografia argentina não pode ter caráter arqueológico, erudito ou
conjectural, como acontece nos países europeus. Aqui tudo é recente e os
poucos documentos de nossa história civil, pobres em conteúdo, perdem
completamente a importância frente a tradição viva, que está na consciência
pública dos acontecimentos.254

Enquanto o último busca na retórica os expedientes para revelar uma verdade
“qualitativa, da moral, da justiça e da política”255, o trabalho de Mitre “serviu para criar
linearidade e transpor para o projeto pós-1852, a tarefa de concluir os ideários de
libertação e consolidação da nação Argentina, na chamada organização nacional”.256
Na historiografia posterior a ambos, e Garmendia parece ser um exemplo, estes

Ibid, p. 344.
FREITAS NETO, op., cit., p 83.
252
Ibid, p. 82.
253
Na forma original: “[…] la reconstrucción imaginativa del pasado […]”; “[..] la reviviscencia y
reconstrucción de la acción histórica y su lenguaje cálido, pintoresco y viviente”. PRÓ, D. F. La cultura
filosófica de Vicente Fidel Lopez. Dissertação - Academia de Ciência Sociais de Mendoza, Mendoza,
1992, p. 22.
254
No original: “La historiografía argentina no puede tener carácter arqueológico, erudito o conjetural,
como acontece en los países europeos. Aquí todo es reciente y los magros y contados documentos de
nuestra historia civil pierden completamente su importancia frente a la tradición viva, que está en la
conciencia pública de los hechos acontecidos". LOPEZ apud PRÓ, op., cit., p. 29.
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No original: “[…] la verdad cualitativa de la moral, la justicia y la política”. Ibid, p. 32.
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FREITAS NETO, op. cit., p. 86.
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princípios serviram de base para a seleção e a disposição das informações que foram
oferecidas a sociedade como História nacional.
José Ignácio Garmendia nasceu durante a ditadura de Juan Manuel de Rosas, na
cidade de Buenos Aires, em 9 de março de 1841. Seu pai, José Ignácio Garmendia y
Alurralde, originário da Província de Tucumán, conquistou estabilidade econômica
com o comércio de importação e exportação. Desde a infância, o pequeno Garmendia
conviveu com pessoas de outros lugares e culturas, que iam e vinham trazendo
mercadorias e ideias de todas as partes do mundo.257
Paralelamente às atividades comerciais, o pai desenvolveu uma significativa
carreira política. No período da colônia, foi Alferes Real e governador de Tucumán, e
na época das guerras pela independência, comandante de armas da Província, onde se
envolveu diretamente nas ações coordenadas pelo General Manuel Belgrano contra as
forças espanholas. Mais tarde, foi eleito deputado por Tucumán, tendo exercido ainda
as funções de Presidente da Câmara, Presidente da Junta de Administração e Crédito
Público em 1827 e Presidente do Banco da Província entre 1831 e 1837.
Na Província de Buenos Aires, foi defensor de menores, governador, juiz,
deputado e em 1822, delegado em Missão Especial à França, encarregado de comprar
material de laboratório para a Universidade de Buenos Aires. No velho continente, o
pai permaneceu dois anos, trazendo, no seu retorno, vasto material de leitura e
significativas impressões sobre a civilização francesa, partilhadas com o filho.

Grande parte das fontes primárias sobre a vida e obra de José Ignácio Garmendia estão depositadas
no Archivo General de La Nación, Fundo General José Ignácio Garmendia, seção 7, caixas 17 a 29.
Existem também biografias, algumas laudatórias, outras de caráter nacionalista, como é o caso da
produzida por Néstor Tomás Auza, doutor em Ciência Política, que atuou na Escola de História da
“Universidad del Salvador”, na cidade de Buenos Aires, e da Pontifícia Universidade Católica Argentina
(UCA). Publicou uma vasta obra que contempla temas associados ao século XIX argentino e a atuação
da Igreja Católica no seu país. Auza escreve a biografia de Garmendia no contexto de crise do regime
ditatorial argentino, momento onde tanto o Estado como os seus opositores procuram exaltar o
sentimento nacionalista no país, potencializado com a Guerra das Malvinas (Falklands). Sobre o autor,
ver: MENDOZA, C. A. L. Néstor Tomás Auza (1927-2013). Disponível em: https://www.unav.
edu/publicaciones/ revistas/index.php/anuario-de-historia-iglesia/article/viewFile/1616/1486. Acesso
em 09/mai./2018. A biografia: AUZA, N. José Ignácio Garmendia: militar y escritor. Buenos Aires:
Circulo militar, 1982. Para se desenvolver uma ideia da realidade de Buenos Aires durante parte
significativa da vida de Garmendia, ver: SABATO, H. Buenos Aires de 1820 a 1880: procesos, actores,
conflitos. IN: TERNAVASIO, M. (Org.). De la organización provincial a la federalización de Buenos
Aires (1821 – 1880). Buenos Aires: Edhasa; Gonnet; UNIPE, 2013, pp. 15 - 46.
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Fig. 3: Representação do
Coronel
José
Ignácio
Garmendia, por volta de
1879.
Fonte:
https://www.todocoleccion.ne
t/arte-xilografias/jose-ignacio
-garmendia~ x42067585.

Nomeado pelo ditador Juan Manuel de Rosas como diretor do Banco da
Província, Garmendia y Alurralde parece ter caído em desgraça, a ponto de se ver
forçado a emigrar para o Brasil em 1848, fixando-se mais tarde no Chile, retornando a
Argentina só em 1853, depois da queda do caudilho. Em cinco anos de exílio, a família
Garmendia conheceu a Corte do Rio de Janeiro, local de intensa movimentação de
pessoas e ideias, e mais tarde o Chile de Andrés Bello. 258 A mãe, Manuela Suarez e
Lastra, foi a terceira esposa de José Ignácio Garmendia e Alurralde.
Na adolescência, José Ignácio Garmendia “frequentou as aulas do professor
Juan Penã”, para depois ser matriculado no Colégio de São Carlos, cujo currículo pode
ser caracterizado pela “persistência da tradição retórica (encarnada sobre tudo, nos
manuais escolares)”, associada “a lenta introdução de uma concepção historicista do
literário”. 259 Em 1858, ingressou na Faculdade de Direito de Buenos Aires, vivendo
Não encontrei informações sobre o que exatamente teria ocorrido para que a família fosse forçada a
emigrar. Parte das impressões do Garmendia adulto sobre o exílio da criança e sua família, estão em:
GARMENDIA, J. I. Del Brasil, Chile y Paraguay. Buenos Aires: Libreria La Faculdad, 1915.
259
No original: “persistencia de la tradición retórica (encarnada, sobre todo, en los manuales)”, […] “la
lenta introducción de una concepción historicista de lo literario”. BENTIVEGNA, D. (2003) Retórica,
poética e historia en manuales en uso en la escuela media argentina (1863-1910): El caso de los trozos
selectos. Vº Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria, 13 al 16 de agosto
de 2003, La Plata. Polémicas literarias, críticas y culturales. Disponível em: http://www.fuentes
memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4/ ev.4.pdf. Acesso em 11/jan./2018.
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durante um ano, entre as lições jurídicas ministradas pelos professores, aquelas tomadas
no exercício do jornalismo político e nos debates que acompanhava no Congresso
Provincial. Nesse período, frequentou os “cenáculos literários” da cidade, reuniões
“influenciadas pelo romantismo de Alexandre Dumas”, que, aparentemente,
produziram marcas profundas no seu espírito.260
Em 1859, em meio à desordem gerada pela guerra entre o Estado de Buenos
Aires e a Confederação Argentina, José Ignácio abandona o curso de Direito para se
alistar nas forças portenhas. Pouco depois, entre os anos de 1860 e 1861, volta ao
convívio da família, trabalhando com o pai, no comércio, para mais tarde, se engajar
novamente nas fileiras do exército de Buenos Aires, que sob a liderança de Bartolomeu
Mitre, bateu as forças da Confederação na Batalha de Pávon, em 1861.
Depois da unificação do país, Garmendia é recrutado pelo embaixador José
Marmól, passando os momentos anteriores à Guerra contra o Paraguai como adido
militar da Embaixada Argentina, primeiro em Montevidéu e depois no Rio de Janeiro.
Um dos nomes mais conhecidos do romantismo portenho de então, foi como exilado
de Juan Manuel Rosas, que na capital do Império, Marmól produziu boa parte de sua
obra. Entre poemas e novelas, na maioria, sustentados na crítica a Rosas, estão: As
Rosas, El Peregrino, El Puñal, A Buenos Aires, Los trópicos, A Buenos Aires bajo su
latitude, Las nubes, Amália e o Exame crítico da juventude progressista do Rio de
Janeiro.261 A influência do diplomata sobre o estilo literário de José Ignácio Garmendia
parece ter sido significativa, veja a similitude contida no estilo empregado em um
trecho de Amália (romance) com outro, dos Recuerdos de la Guerra del Paraguai
(história). No primeiro, de 1851, Marmól apresenta a foz do rio da Prata, à noite:
Eram oito e meia da noite, e a lua, cheia e pálida, se levantava de lá, do
horizonte do Prata, como uma magnifica pedra tirada do fundo das águas
pela mão de Deus, e apresentada ao mundo. Uma franja de luz, que do centro
da terra viajava à noite, atravessava o rio, parecendo, sobre a sua superfície
movediça, uma imensa serpente com escamas de madrepérola e de prata. 262

AUZA, op., cit., p. 5.
Sobre José Marmól, ver: http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Jos%C3% A9+Marmol#
posicion. Acesso em 09/mai./2018.
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No original: “Eran las ocho y media de la noche, y la luna, llena y pálida, se levantaba de allá, del
horizonte del Plata, como una magnífica perla sacada del fondo de las aguas por la mano de Dios, y
presentada al mundo. Una franja de luz, desde el pie de la tierra viajera de la noche, atravesaba el río, y
parecía, sobre su superficie movediza, una inmensa serpiente con escamas de nácares y plata”.
MÁRMOL, J. Amalia. Buenos Aires: Biblioteca virtual universal, 2003, p. 449. Disponível em:
http://www.biblioteca.org.ar/libros/70289.pdf. Acesso em 29/mar./2018.
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No segundo, publicado originariamente em 1883, Garmendia introduz a
narrativa da batalha de Curupaytí, do final de setembro de 1866, apresentando a
natureza:
Era um dia sereno de primavera. A natureza havia emudecido em todo o seu
esplendor. Solidão eloquente iluminada por um sol ardente como inspiração
para o combate. Apesar do brilho da paisagem, parecia que aqueles campos
silenciosos, atônitos, esperavam o desenlace do sangrento drama que logo
teria lugar. 263

Separadas por 32 anos, nas duas obras o romantismo nacionalista empresta
poesia à natureza local, primeira referência significativa da reivindicação nacional. Na
proximidade de estilos entre obras, a princípio, diferentes, a constatação da
cumplicidade entre a realidade e a ficção, entre a literatura e a história no universo
autoral oitocentista.
Quando eclode a Guerra, José Ignácio Garmendia encontrava-se no Rio de
Janeiro, local que imediatamente abandonou para se juntar, como Capitão, a um dos
Batalhões de Guardas Nacionais de Buenos Aires. Com 24 anos de idade, o ambiente
do front já não era uma novidade, envolvido desde a sua maioridade nas refregas que
caracterizaram o tumultuado cenário político do seu país.
Se os primeiros instantes da Guerra contra o Paraguai parecem não ter
sensibilizado o povo argentino, a notícia da invasão dos soldados inimigos à Província
de Corrientes gerou um clima de comoção e mobilização dos vários segmentos da
sociedade. Nestor Auza afirma que “nunca como até então Buenos Aires havia se
comovido tão profundamente e nunca havia se gerado um movimento tão espontâneo
de generoso impulso para sustentar a integridade nacional”. 264 Assim como Garmendia,
um grande número de jovens se reuniu em torno de velhos militares, por décadas
empenhados na defesa de interesses regionais, agora, ostentando uma bandeira
nacional. A Guerra contra o Paraguai serviu para aproximar os argentinos.
Impressionado com as cenas e os cenários, ao mesmo tempo em que cumpria
suas funções de soldado, José Ignácio atuou como correspondente de guerra,

No original: “Era un día sereno de primavera. La naturaleza había enmudecido en todas sus armonías.
Elocuente soledad iluminada por un sol ardiente como la inspiración del combate. A pesar del brillo del
paisaje, parecía que aquellos campos silenciosos, atónitos esperaban el desenlace del sangriento drama
que pronto iba á tener lugar”. GARMENDIA, J. I. Recuerdos de la Guerra del Paraguay: Batalla del
Sauce, Combate de Yatayti Cora, Curupaytí, Campaña del Pikiciri. 3ª ed., Buenos Aires: Jacob Peuser,
1889, p. 165.
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AUZA, op. cit., p. 7.
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escrevendo para os periódicos El inválido Argentino, La Pampa e La Prensa.265 No
conflito, tomou parte da passagem do Rio Paraná em Estero Bellaco, das Batalhas de
Yataity-Corá, El Palmar, Sauce, Curupaití, dos combates de Tuyú Cué, do sitio a
Humaitá, Lomas Valentinas e do cerco e rendição da fortaleza de Angostura. 266 Ao
mesmo tempo em que redigia as crônicas que enviava a Buenos Aires, o historiador
aproveitava os longos períodos no acampamento para recolher depoimentos, que mais
tarde, alimentariam um diário de recordações.267
Garmendia não participou da etapa final do conflito, a chamada Campanha da
Cordilheira. Atacado pelo cólera retornou a Buenos Aires em junho de 1869, chegando
a regressar ao Paraguai, onde permaneceu, no entanto, distante do front onde
aconteceram os últimos enfrentamentos.
No retorno à capital argentina, já no posto de Capitão, tomou parte das
campanhas de combate aos índios refratários do oeste da Província de Buenos Aires.
Concebido pelo romantismo do período anterior à Guerra como um ser “inocente” à
espera da civilização, no final do século XIX o índio pampeano é alçado à condição de
entulho a ser removido, em nome do progresso. Nesse afã, Garmendia permaneceu na
região de fronteira entre 1871 e 1876, e depois entre 1878 e 1885, quando participou
do projeto de “Conquista do Deserto”, processo de extermínio das tribos hostis,
proposto pelo Presidente Nicolás Avellaneda e gerenciado pelo ministro da guerra Júlio
Roca. Assim, por mais de sete anos, o soldado e o aparato militar argentino foram
mobilizados contra grupos localizados no Pampa e na Patagônia. 268
Após a experiência na fronteira, em 1886, Garmendia foi nomeado chefe da
comissão de limites com o Brasil na Questão de Palmas. De 14 de março de 1887 até
abril de 1888 esteve no território em litígio, envolvido nos trabalhos de reconhecimento
dos rios que eram alvos de dúvida. 269 Sobre o período, Barbosa Lima Sobrinho teria
dado o seguinte depoimento:
Archivo General de La Nación, Buenos Aires. Recortes de Artigos enviados a jornais da cidade de
Buenos Aires por Garmendia durante a Guerra. S. 7, C. 29, sem número.
266
UCA, op., cit., p. 22.
267
Archivo General de La Nación, Buenos Aires. Diário manuscrito do período da Guerra contra o
Paraguai. S. 7, C. 29, sem número.
268
Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Manuscritos de campaña (contra os índios do
pampa). Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 29, sem número.
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A chamada “Questão de Palmas” (para os argentinos, a Questão de Missiones) se estendeu até 1895,
quando o Presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland reconheceu as razões brasileiras como
válidas. No imbróglio, os dois lados alimentavam interpretações diferentes a respeito da localização dos
rios Santo Antônio e Peperiguaçú. Enquanto os brasileiros defendiam serem estes os mesmos que
atualmente são reconhecidos como tais, os argentinos afirmavam que eles estavam mais ao interior da
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[...] tanto de um lado, como do outro, na fronteira disputada, vivia-se em
vigília permanente, forçando despesas militares avultadas e que vinham
onerando os orçamentos dos dois países e criando um estado de alerta que
valia como um estopim, com o perigo de alguma explosão irreprimível.
Basta ler os relatórios do Ministro dos Estrangeiros nessa fase conturbada,
para encontrar a narrativa dos incidentes que se vinham multiplicando na
fronteira litigiosa. 270

Foi por essa época que Garmendia conheceu outro historiador da Guerra contra
o Paraguai, o chefe da Comissão brasileira, Dionísio Cerqueira, autor de
Reminiscências da Campanha do Paraguai, obra póstuma editada em Paris, em meados
de 1910.271
O trabalho à frente da comissão foi sua última atividade de campo. Após a
dissolução do grupo, José Ignácio passou a se dedicar exclusivamente à pintura e à
literatura. Autêntico “best sellers do seu tempo”, suas obras sobre a Guerra “se
esgotavam rapidamente, e seu editor, Jacobo Peuser, voltava a publicá-las
rapidamente”.272 Para Auza, na Argentina, Garmendia foi “o autor mais popular e lido
do fim do século passado (XIX) e um dos homens de maior produção escrita no gênero
da literatura militar”. 273 Os três primeiros volumes dos Recuerdos de la Guerra de
Paraguay, foram publicados originalmente, na forma de fascículos em jornais de
grande circulação na cidade de Buenos Aires, para só depois, tomar a forma de livros.274
Ao todo, os Recuerdos, totalizaram quatro volumes, publicados entre os anos de 1883
e 1904. A partir da terceira edição (do primeiro), o editor reuniu o primeiro e o segundo
região, e que eram chamados pelos brasileiros com os nomes de Chopin e Chapecó. Sobre o assunto, ver:
HEINSFELD, A Questão de Palmas...op., cit. Carta de Miguel Vicent para José Ignácio Garmendia,
informando sobre chegada de material vindo da Espanha. Buenos Aires, maio de 1888. Archivo General
de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 29, nº 331.
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Verbete: CERQUEIRA, Dionísio. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/
primeira-republica/CERQUEIRA,%20Dion%C3%A Dsio.pdf. Acesso em 21/jul./2017. A obra:
CERQUEIRA, D. Reminiscências da Campanha do Paraguai. Ed. especial, Rio de Janeiro: Biblioteca
do Exército, 1980.
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AUZA, op. cit., p. 120.
274
Sobre as repercussões dos fascículos no Jornal La Nación: Carta de Vicente Chruz para José
Ignácio Garmendia, com comentários sobre a publicação de Garmendia no Lá Nación. Sem local, Junho
de 1883. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, sem número. Carta
de J. Hinth para José Ignácio Garmendia, com observações sobre a publicação no Lá Nación. Sem
local, fevereiro de 1881. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, nº
74. Carta de José Miguel Galindez para José Ignácio Garmendia, parabenizando pelo livro
Recuerdos. Sem local, agosto de 1883. Archivo General de La Nacional, Fundo José Ignácio Garmendia,
S. 7, C. 28, sem número. Carta de José Miguel Galindez para José Ignácio Garmendia, repercutindo
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Nacional, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, sem número.
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volumes em um único (1889), de forma, a partir de então, serem três ao todo, não mais
quatro. Neste trabalho utilizo a terceira edição, ou seja, a que reuniu os dois primeiros
em apenas um. 275
José Ignácio Garmendia se casou em 14 de novembro de 1868 com Maria
Rufina Reynolds de 18 anos, filha de um Inglês, Francisco Gillermo Reynolds
Shearman e da portenha Manuela Lastra Casal. Ele faleceu em 11 de junho de 1925,
com 84 anos de idade.

3.2. A Geração de 1880 na Argentina
O final do século XIX na Argentina foi marcado por um certo entusiasmo em
relação as transformações provocadas pela modernização capitalista da cidade de
Buenos Aires. No diário La Tribuna se anunciava que “a Argentina finalmente havia
entrado em uma nova era” que era identificada com a materialização de “boas colheitas,
novas indústrias, iniciativas que requerem grandes capitais e ilimitada fortuna, vias
férreas que avançavam até seus limites naturais” entre tantos outros elementos de um
cenário de belle époque. 276 Este otimismo caracterizava (alimentava) o comportamento
de alguns segmentos da sociedade, notadamente, aqueles associados a jovem burguesia
urbana e alguns setores das elites tradicionais. Segundo estes, as mudanças
representavam o surgimento de “uma experiência cultural original e marcante, digna de
ser inscrita no marco das nações mais prestigiosas do mundo”.277
Já com a ascensão de Bartolomeu Mitre, em 1862, teve início um período de
reorganização nacional, que alcançou o seu ponto alto com a presidência de Júlio
Argentino Roca, em 1880. 278 A partir deste momento, com a conclusão do processo de
centralização político-administrativa do país, representada pela federalização de
Buenos Aires, foi possível uma ação mais incisiva sobre questões ainda não resolvidas,

Mais à frente, retornarei a este assunto.
No original: “la Argentina finalmente había entrado en una nueva era” […] “buenas cosechas,
industrias nuevas, empresas que requieren grandes capitales e ilimitada fortuna, vías férreas que avanzan
hacia sus cabeceras naturales”. TERÁN, O. Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880 –
1910): derivas de la “cultura científica”. 2ª ed., Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 16.
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No original: “que en esta parte del mundo se está elaborando una experiencia cultural original y
decisiva, digna de inscribirse en el marco de las naciones más prestigiosas del mundo”. Ibid, p. 18.
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Ver: BRUNO, P. La vida letrada porteña entre 1860 y el fin-de-siglo: coordenadas para un mapa de la
elite intelectual. Anuario IEHS, Tandil (AR.), n. 24, 2009. TERÁN, op., cit., 2008.
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como o efetivo domínio do território e a imposição, sobre ele, de uma ordem jurídica e
administrativa.279
Convictos de que “o processo que seus pais haviam desencadeado e guiado
correspondia à natureza das coisas e não necessitava de constantes correções de rumo”,
os intelectuais desse período, a Geração de 1880, concentraram seus esforços no
trabalho de afirmação das instituições e de implementação de políticas nacionais.280
Responsáveis por uma “literatura oficial” cuja finalidade era respaldar uma certa ordem,
eles estiveram à frente da administração pública, compondo “o grupo de dirigentes
políticos e ideológicos do liberalismo roquista”.281
Segundo Thomas McGann, eles eram:
[...] um grupo de proprietários e advogados, comerciantes e estadistas que
construíram a Argentina do século XX. Se trata do grupo político que esteve
em torno de Julio A. Roca e que levou adiante o novo liberalismo, que
esvaziado de seu conteúdo mais radical, tornou-se o escudo protetor dos
privilégios de uma aristocracia.282

Entre os nomes capazes de ilustrar o perfil destes homens, estão José Ignácio
Garmendia, Lucio Mansilla e Miguel Cané. Em relação ao último, Paula Bruno escreve:
Filho de pai exilado durante a ditadura rosista, estudos no Colégio Nacional,
bacharel em direito pela Universidade de Buenos Aires, jornalista em
Diários portenhos de prestígio, deputado, diretor dos correios e telégrafos,
ministro, senador, diplomata, redator da lei de residência, e como final digno,
enterro no cemitério da Recoleta. [...].283
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Ver: BERTONI, L. A. Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas: La construccion de la nacionalidad
argentina a fines del siglo XIX. Buenos Aires: Fundo de Cultura económica, 2001.
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balance historiográfico. PolHis, Mar del Plata (AR.), ano 5, n. 9, p.69-91, jan./jul., 2012, p. 74. Grifo
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p. 73.
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No original: “[…] un grupo dirigente de terratenientes y de abogados, de mercaderes y de estadistas
que construyó la Argentina del siglo XX. Se trata del elenco político que rodeó a Julio A. Roca y que
llevó adelante el nuevo liberalismo que ya no era una doctrina radical, sino un escudo protector de los
privilegios de una aristocracia”. MCGANN, T. Argentina, Estados Unidos y El Sistema
Interamericano (1880-914). Buenos Aires: Eudeba, 1965, p. 89.
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diputado, Director de Correos y Telégrafos, ministro, senador, diplomático, redactor de la Ley de
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la Argentina…, op., cit., p.72.
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A esta descrição, Thomas McGann acrescenta:
[...] estavam ligados pelo sangue, a história e a vida rotineira que levavam.
Os mesmos cavalheiros que de manhã interrompiam os seus sonhos, durante
o Te Deum, sentados em suas selas de felpas vermelhas, postos em duas filas,
frente a frente, ao longo da nave principal da catedral e que se saudavam
cerimoniosamente quando suas carruagens se cruzavam a tarde, em Palermo,
essa mesma noite ceavam e bebiam juntos no Jockey Club e continuavam
suas discussões na manhã seguinte nos salões de um dos seus outros clubes:
o Congresso nacional e a Bolsa de Valores. 284

Filhos de pais ilustres, ocupando posições sociais e políticas de destaque, eles
se viam “na função de guiar o país rumo a modernidade”. 285 Atentos às tendências
cientificistas e evolucionistas que se manifestavam a partir da Europa, estes homme de
lettres mantiveram o desprezo às tradições rurais associadas nominalmente a
aristocracia terratenente. Nesse sentido, estiveram à frente das políticas de incentivo à
imigração e a industrialização que caracterizaram os governos assentados na Buenos
Aires federalizada, ao mesmo tempo em que deram continuidade a implementação de
projetos modernizantes, concebidos por nomes como Sarmiento e Alberdi. Entre estes,
a obra da constituição de uma estrutura para o ensino capaz de viabilizar a
“alfabetização massiva e uma argentinização acelerada”, manteve o aparelho de Estado
significativamente mobilizado. 286
Peça chave do projeto liberal adotado após a derrota de Juan Manuel Rosas em
Caseros, já nas discussões do programa da constituição de 1853, a alfabetização da
população foi apresentada como “uma das balizas fundamentais para a modernização
do país”.287 Durante o governo de Domingo Faustino Sarmiento, foram criadas aulas
noturnas, levando, em 1869, em Buenos Aires, a se alcançar o índice de “50% dos
homens e 43% das mulheres” alfabetizadas, enquanto em “toda a Argentina 71% eram

No original: “[…] estaban ligados por la sangre, la historia y la vida rutinaria que llevaban. Los
mismos caballeros que por la mañana descabezaban un sueño durante el Te Deum, sentados en su silla
de felpa roja, colocadas en dos filas, frente a frente, a lo largo de la nave principal de la Catedral, y que
se saludaban ceremoniosamente cuando sus carruajes se cruzaban por la tarde en Palermo, esa misma
noche cenaban y bebían juntos en el elegante Jockey Club y continuaban sus discusiones a la mañana
siguiente en los salones de uno de sus otros dos clubes: el Congreso de la Nación o la Bolsa de Valores”.
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1988, p. 19.
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analfabetos”. 288 Em 1871, o poder executivo federal assumiu o financiamento da
educação provincial, se propondo a “cobrir as necessidades de instalação e
funcionamento de escolas”.289
Como resultado do programa de alfabetização formou-se um contingente de
leitores bastante limitados, uma massa apta a consumir formas mais simples de
literatura. Em parte, esse resultado se deu em função das condições precárias e das
limitações do material posto à disposição das escolas. Faltavam prédios, móveis e
materiais didáticos para a prática de professores mal remunerados. No caso destes, para
citar um exemplo, em 1882 a Província de São Luís possuía “124 professores que
atendiam a 80 escolas primárias”, com apenas “dois habilitados” para o exercício do
magistério.290
Neste contexto, o mercado editorial viveu uma significativa expansão, com os
periódicos de circulação diária se constituindo na forma mais comum de proliferação
de informações e conhecimento. Em 1882, para uma população total de 3.026.000
habitantes haviam 224 periódicos, em uma proporção de “um para cada 13.509
habitantes”, com uma tiragem diária aproximada de “322.500 exemplares”. Só em
Buenos Aires, em 1884, circulavam “23 cópias para cada 100 habitantes”, com órgãos
como La Prensa e La Nación produzindo 20.000 exemplares diários cada. 291 Ao
padronizar o vocabulário utilizado diariamente, a atividade periodística colaborou
diretamente para o nivelamento da linguagem utilizada pelos diversos segmentos da
sociedade argentina.
Neste contexto, surgiu o “criollismo”, uma manifestação de cultura popular,
visível entre os anos de 1880 e 1910, que se caracterizou pela apropriação de referências
típicas do estilo de vida do gaúcho pampeano, de grande parte do seu linguajar e
horizonte de práticas culturais. Apesar do significativo ingresso de imigrantes e das
transformações que caracterizaram o final do século XIX, em 1895, 34% da população
não havia nascido no país, o tom que acabou predominando foi o da “expressão criolla
ou acriollada”.292
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As novelas e os romances, divulgados na forma de folhetins, foram os principais
meios de propagação desta forma de expressão. Para se ter uma ideia do sucesso
editorial deste gênero, Eugênio Cambaceres, um dos maiores nomes da novela
argentina, vendeu em uma semana todos os “2.000 exemplares” da edição de uma de
suas novelas. 293
Ao contrário dos periódicos, a publicação e a circulação de livros foi mais
restrita. Em 1882, os “40 estabelecimentos” que se dedicavam a este formato na cidade
de Buenos Aires, publicaram “420 títulos”. Neste mesmo ano, se estimava existirem 15
mil consumidores de livros, dos quais 10 mil seriam leitores de novelas. Esse dado é
reforçado pelo levantamento dos volumes que foram retirados do complexo de
bibliotecas da capital portenha em 1880: “80% foram novelas e apenas 4% temas
dedicados à história (geografia ou viagens também foram somados a este
percentual)”.294
Em função da política de proteção da indústria do papel nacional, importar
material impresso era 50% mais barato do que simplesmente trazer a principal matériaprima da indústria gráfica de fora do país. Autores como Sarmiento e Alberdi só
publicaram graças ao “apoio oficial”, enquanto que outros, como Ruben Dario,
precisaram contar com a ajuda de mecenas para tornar públicas as suas obras. O alto
custo de um livro na Argentina finissecular ajuda a explicar em parte, a baixa
quantidade de volumes em circulação. Em 1885, juntas as bibliotecas de Buenos Aires
somavam aproximadamente “43 mil volumes”, enquanto que só a de “Boston (EUA),
15 anos antes, somava 300.000”.295
Ao promover modificações no vocabulário e nas referências predominantes da
grande massa de leitores, o criollismo literário provocou reações “das mais variadas
intensidades e calibres” junto ao círculo aristocrático, “assinalando orientações e
produzindo textos que não podem ser lidos corretamente se forem desvinculados de sua
relação de reciprocidade com aqueles produzidos no espaço da cultura popular”. 296
Muitos, atentando para o novo perfil de leitor, procuraram escrever de forma que a
“leitura não fosse senão uma continuação natural da existência de quem lê”, em uma
perspectiva onde o recurso a narrativas construídas a partir de referências a fatos
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concretos e o apelo aos sentimentos, representam um segmento de autores que
transitaram entre a velha aristocracia e a biblioteca dos novos leitores. 297
Outra obra que aguardava consecução, era a da a constituição de uma história
capaz de respaldar o Estado, recém unificado. Para levar adiante esta empreitada, e
superar o “vazio no que se refere aos livros de leitura”, já com Bartolomeu Mitre se
intensificou a prática da convocação de “diferentes figuras do mundo cultural para
ocupar os cargos que se multiplicavam, fundar e manter cátedras e dar forma a
programas”. 298
Compondo este momento de ofensiva estatal, na historiografia foram definidas
muitas das características metodológicas e de paradigmas que sobreviveriam à virada
do século:
Nos anos que vão da federalização de Buenos Aires até o centenário da
Independência, a produção de relatos históricos na Argentina passou por um
período de confusão e incerteza em função da dupla crise da concepção de
história até então vigente e da forma de expressar os discursos sobre o
passado: a preponderância da história narrativa perdeu terreno frente a
exploração de novas modalidades ligadas às ciências sociais.299

Em meio ao segmento letrado, entre os escritores de origem aristocrática e de
classe média, filhos de imigrantes, surgiram posições distintas, aparente reflexo de um
espírito de dúvidas que parecia não contaminar o universo das políticas de Estado.
Miguel Cané, por exemplo, via as transformações sociais e culturais do fim de
século com suspeita, denunciando uma mercantilização de valores e a decadência moral
da sociedade, onde tudo poderia ser comprado. Visualizando esta reação, Oscar Terán
escreve:
Se já Eduardo Wilde havia anunciado, de acordo com Sarmiento, que se
avizinhava a era cartaginesa, Miguel Cané construirá esta categoria
recorrendo a dois conceitos estratégicos logo convertidos em lugar comum:
recuperação da velha oposição entre valores econômicos e espirituais, e
divórcio entre esses mesmos valores econômicos e as virtudes patrióticas.

Ibid, p. 39.
No orginal: “[…] diferentes figuras del mundo cultural de entonces fueron convocadas para ocupar
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intelectual de la Argentina…, op., cit., p. 80.
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De tal modo se abria uma linha argumentativa que denunciava a construção
de uma pátria esvaziada de virtudes. 300

Na historiografia, este ambiente colaborou para que uma “tendência estética”,
representada por Vicente Fidel López, adquirisse sobrevida. Ao lado do estilo retórico,
a narrativa com motivos românticos outorgou estrutura a obras transpassadas pelo
espírito eclético, que apontavam para uma verdade transcendental e valorativa que
possuía a nação no seu horizonte de expectativas. 301 Os Recuerdos de la Guerra del
Paraguay, de José Ignácio Garmendia constituem um exemplo desta tendência.
Responsável por uma vasta obra na qual conjugou interesses intelectuais,
atuação militar e comprometimento ideológico, Garmendia demonstrou preocupação
com a origem e qualidade de suas fontes. Às suas memórias, foram somadas outras, de
diversos personagens, complementadas com a consulta dos poucos documentos escritos
acessíveis. Garmendia procurou ler tudo o que pôde sobre o tema que desenvolveu,
encomendando obras do Brasil e da Europa, em uma rotina de investimentos e trocas
de correspondências com amigos e emissários. 302
Em carta a Lucio Mansilla, historiador da campanha contra as tribos indígenas
da Província de Buenos Aires, Garmendia tece uma dura crítica à forma como ele
trabalha suas fontes. Escreve: “até quando você continuará crendo de pés juntos nos
documentos e testemunhos oculares?”. Em seguida, sugere que se verifique o
envolvimento de quem presta o testemunho, dando preferência aos daqueles que “são
estranhos aos episódios que narram e que se limitam a relatar os fatos”. Apesar de

No original: “Si ya Eduardo Wilde había anunciado, de acuerdo con Sarmiento, que se avecinaba la
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301
LOSADA, L. La alta sociedad, el mundo de la cultura y la modernización em la Buenos Aires del
cambio del siglo XIX al XX. Anuario de Estudios Americanos, Buenos Aires, v. 1, n.63, p.171-193,
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Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, nº 437.
300
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desconfiar das fontes, reconhece que “sem as crônicas, sem documentos, sem
testemunhos oculares é impossível escrever a história”.303
Em busca de fontes, José Ignácio Garmendia escreve para um grande número
de sobreviventes da Guerra, pedindo a cada um, conforme as suas necessidades, versões
das batalhas, detalhes sobre a participação de personagens e croquis dos terrenos onde
os encontros aconteceram. 304 Para Auza, agindo dessa forma, o historiador conheceu
“as obras daqueles que o precederam, tanto paraguaios como brasileiros e uruguaios”,
e “quase a totalidade das fontes escritas existentes na época em que desenvolveu seus
estudos”.305
Ao mesmo tempo em que toma cuidado ao manipular fontes, ele aponta para o
caráter relativo da verdade, reconhecendo que em um estudo com as características dos
Recuerdos, ela surge apenas em “linhas gerais”. Nesse sentido, o seu trabalho (de
historiador) seria o de reunir o máximo de narrativas possíveis, por mais que elas
contenham pouco, garantindo “verossimilitude” à narração. 306 Esta prática estaria a
serviço de uma historiografia que busca não só “conhecer e dar a conhecer”, mas
“iluminar”, em uma concepção de história como mestra da vida.307
O traço marcante da obra de José Ignácio Garmendia é o estilo narrativo. Nos
Recuerdos de la Guerra del Paraguay, o relato dos episódios é temperado com um
No original: “asta cuando Ud. Continuará creyendo a pie juntillas em los documentos y em los testigos
oculares”? [...] “[...] aquellos que son extraños a los sucesos que narran y que se limitan a relatar actos
necessários de la guerra”. [...]. “sin crónicas, sin documentos, sin testigos oculares sería imposible
escribir la historia”. AUZA, N. op. cit., p. 59.
304
Exemplos são as seguintes cartas e anotações: Carta de J. Hinth para José Ignácio Garmendia,
respondendo a indagações sobre a Guerra contra o Paraguai. Sem local, fevereiro de 1881. Archivo
General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, nº 74. Carta de Manuel Ridma para
José Ignácio Garmendia, respondendo a indagações sobre a Guerra contra o Paraguai. Sem local,
outubro de 1889. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, nº 168.
Carta de Eduardo Vasquez a José Ignácio Garmendia, uma réplica sobre a Batalha de Tuyuti.
Montevidéu, abril de 1884. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28,
nº 79. Carta de Eduardo Vasquez para José Ignácio Garmendia, com informações sobre a fortaleza
de Curupaití. Paisandú, Uruguai, julho de 1889. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio
Garmendia, S. 7, C. 28, nº 258. Carta de Elestero (LLamidu ?) para Manuel Biedma, este a serviço
de Garmendia, busca informações sobre a Guerra do Paraguai. Buenos Aires, junho de 1889. Archivo
General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, nº 209. Carta de Ramon Ruiz para
José Ignácio Garmendia, com informações sobre o trabalho de Estanislau Zeballos. Sem local, junho
de 1889. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, nº 273.
305
Na forma original: “Tiene en cuenta Garmendia las obras de quienes le han precedido, tanto de origen
paraguayo como brasileñas o uruguayas”. […]. “[…] la casi totalidad de las fuentes escritas existentes
en la época en que llevaba a cabo sus estudios”. AUZA, op. cit., p. 58.
306
Archivo General de La Nación, Buenos Aires. Artigo publicado no Jornal La Capital, intitulado
El Mariscal Francisco Solano López. Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, sem número. Carta
de Maximo V. Diana para José Ignácio Garmendia. Discutindo posições de Garmendia como escritor.
Sem local, novembro de 1890. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C.
28, nº 480.
307
AUZA, op. cit., p. 61.
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“colorido ardente”, capaz de envolver emocionalmente, fazendo dos textos verdadeiras
pinturas. Tornar possível a visualização do passado por meio da mediação das palavras,
provocar o envolvimento do leitor, já era um dos objetivos de autores clássicos, como
o grego Tucídides quando no século IV a.C. narrou a Guerra do Peloponeso. Com o
romantismo oitocentista, a ekphrasis se reveste de cor local, com os mesmos objetivos,
tornar presente a coisa ausente, envolver emocionalmente o leitor, sensibilizá-lo a ponto
de conduzir seu olhar para a percepção de imagens mentais presentes no texto.
Um exemplo da ascendência dos textos do militar historiador sobre o público os volumes dos Recuerdos serão analisados em um momento específico - é a obra La
cartera de um soldado, uma espécie de quinto volume da série dedicada à Guerra contra
o Paraguai. Composta de textos escritos entre os anos de 1868 e 1889, alguns em
princípio publicados em jornais, ele foi o livro mais editado entre todos os escritos pelo
autor. Lançado em meados de 1889, no final do mesmo ano ele já circulava em uma
segunda edição, e no ano seguinte foram necessárias outras três, somando
aproximadamente entre dez e doze mil exemplares. Em meio à agitação e à crise que
caracterizaram a última metade do século XIX, num ambiente onde “publicar um livro
[em Buenos Aires] é [era] como recitar um verso de Petrarca na bolsa”, A carteira de
um soldado foi “o livro mais lido da última década do século passado, um verdadeiro
best-seller”.308
Os quarenta anos de trabalho de José Ignácio Garmendia resultaram na
produção de uma vasta obra, composta de títulos técnicos, literários e historiográficos.
Entre os 23 títulos que levam a sua assinatura, existem romances, novelas, crônicas e
documentos técnicos, ligados ao projeto de profissionalização do exército argentino.

Carta de Jacob Peuser para José Ignácio Garmendia, discutindo a publicação de suas obras. Sem
local, julho de 1889. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, nº 285.
Carta de Jacob Peuser para José Ignácio Garmendia, discutindo a publicação de suas obras. Sem
local, sem data. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, nº 293.
Archivo General de La Nacional, Buenos Aires. Documento solto, possivelmente de Jacob Peuser, sobre
a publicação de livros de Garmendia. Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, sem número. A
caligrafia do último bate com os dois anteriores. No conjunto os três documentos dão conta de uma
negociação para a contratação de uma nova edição do primeiro volume dos Recuerdos e da Cartera. No
último documento se lê: “nueva edicion de Recuerdos de la guerra del Paraguay me permito observar:
Vd. que habiendo [calentido] nuevamente la obra me resulto el puesto que Vd. me pide algo subido para
ser un negocio vantajoso para mi. Hago Vd. la siguiente oferta: 3000 ejemplares Recuerdos de la guerra
del Paraguay. 60... el tomo. 3000 ejemplares Campaña de Humaitá (siempre que los tomos sean más o
menos igual a los primeros en volúmenes te á 60 el tomo. 3000 Cartera de un Soldado: 35... el tomo.
Pagadores la tercera parte al parecer da obra, lo segundo tercera parte a los 12 meses y el resto a los 24
meses”.
308
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A obra técnica foi incorporada aos fundamentos institucionais que
reorganizaram as forças armadas de seu país. Ela começa com a criação e publicação
da Revista Militar Argentina, cujo primeiro volume foi editado em 15 de março de
1875.309 Nos anos seguintes, vieram o “Projeto de Código de Justiça Militar para o
Exército Argentino”, o “Projeto de ordenança sobre o serviço de Campanha”, o “Projeto
de ordenanças para o serviço de praças de guerra e guarnição” e no ano de 1882, a
“Escola prática para o serviço de infantaria de campanha”, obra de 227 páginas,
considerada no período pelo Jornal La Nacion como o “livro mais importante já
publicado em matéria militar dos últimos anos”.310
Depois de 1882, José Ignácio se dedicou à tradução e ao estudo de algumas
guerras internacionais. Mesmo nas traduções, a elegância com que escrevia e a
desenvoltura com a qual conduzia as narrativas chamava a atenção de muitos
contemporâneos. Para o historiador, elas constituíam um exercício de consciência a
serviço do desejo de “animar um pouco mais alguns quadros [do exército argentino]
com o colorido ardente das batalhas, guardando ao mesmo tempo o sentido intrínseco
da verdade histórica que em nada foi alterada”. 311 Entre os exemplos do uso de
artimanhas narrativas está a Guerra do Transvaal, publicada em 1900. Nela, como nos
Recuerdos, Garmendia começa preparando o espírito do leitor, o inserindo no ambiente
que antecede ao encontro das tropas, no momento da “preparação, os homens,
apetrechos, estado anímico, estratégias”. A narração do embate, constituída a partir de
um “vigor e colorido inesperados”, é capaz de levar o leitor a sentir as dores e as
angústias do soldado.312 Para Joaquin Vicente González, um representante da Geração
de 1880, se o “estilo” de Garmendia “em alguns momentos carece da pureza clássica e
dos novos refinamentos”, ele “se faz ler com entusiasmo” graças a sua forma de
expressão literária. Por ela, os episódios e as descrições “adquirem sensível relevo

Carta (nome do autor ilegível) para José Ignácio Garmendia, parabenizando pela publicação da
Revista militar. Buenos Aires, Fevereiro de 1889. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio
Garmendia, S. 7, C. 28, nº 249.
310
Carta de Júlio (sobrenome não identificado) para José Ignácio Garmendia, repercutindo a obra
de Garmendia. Sem local, Abril, 1883. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S.
7, C. 28, sem número. Carta de Vicente Chruz para José Ignácio Garmendia, repercutindo a obra de
Garmendia. Sem local, Junho de 1883. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia,
S. 7, C. 28, sem número
311
No original: “[…] animar algo más algunos cuadros con el colorido ardiente de las batallas, guardando
al mismo tiempo el sentido intrínseco de la verdad histórica que en nada ha sido desfigurada”. AUZA,
op. cit., p. 24.
312
No original: “[…] preparación, hombres, pertrechos, estado anímico, estrategia, […]”. “[…] vigor y
un colorido inesperados”. Ibid, p. 24.
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dramático e comovedor”, em que se destaca “o herói imolando a vida no altar da pátria
e arrastando legiões com o exemplo”. 313
Em que pese os quatro volumes que José Ignácio Garmendia dedicou a Guerra
contra o Paraguai terem sido batizados com o título de Recuerdos, a obra se constitui
em um estudo historiográfico. No conjunto, segundo Nestor Auza, os textos “excedem
o marco de meras recordações para entrar, estritamente, nas regras de uma obra
histórica, pelas fontes em que se fundamentam, as técnicas em que se apoiam, o método
e a forma interpretativo narrativa que utiliza”. 314 Esta é a opinião de Bartolomeu Mitre,
responsável pelo ingresso de Garmendia como membro da Junta de História e
Numismática Americana. A obra, segundo ele, é um “documento técnico”, que “traça
com precisão as linhas estratégicas e descreve e estuda as combinações táticas” que
oferecem lições à ciência militar e a história. 315
Os Recuerdos de la Guerra del Paraguay foram publicados por Jacob Peuser.
A família do editor havia imigrado junto com outras cinquenta, oriundas de Camberg,
na futura Alemanha, quando Jacob tinha 12 anos de idade (1843–1901). Na Argentina,
ele aprendeu o ofício de tipógrafo, empregado na livraria e imprensa de Eudoro
Carrasco, em Rosário. Quatro anos mais tarde, se mudou para Buenos Aires, onde
adquiriu experiência profissional com o fabricante de tipos, impressor e editor alsaciano
Joseph Alexandre Bernheim. Sua atividade lhe facultou acesso aos círculos liberais,
onde encontrou mentores e pessoas que lhe deram um grande apoio. Com uma
mentalidade empreendedora, ele transformou a atividade editorial na Argentina e a
catapultou a uma etapa industrial e moderna em que conseguiu conciliar a tecnologia
inovadora com qualidade estética.

No original: “y si su estilo alguna vez carece de las purezas clásicas y de los refinamientos nuevos
[…]”, “[…] adquieren un relieve dramático sencillo y conmovedor, […], el héroe inmolando la vida en
el altar de la patria, y arrastrando las legiones al ejemplo […]”. GONZÁLEZ, J. V. Introducción. IN:
GARMENDIA. Recuerdos..., op., cit., 1901, p. XXII. Para González, ver: MARIÑO, M. Joaquín V.
González: entre la tradición y la modernización. Disponível em: https://www.educ.ar/
recursos/116522/joaquin-v-gonzalez-entre-la-tradicion-y-la-modernizacion. Acesso em 09/mai./2018.
314
No original: “[...] exceden el marco de los meros recuerdos para entrar, estrictamente, en las reglas
de una obra histórica, por las fuentes en que se fundamenta, las técnicas en que se apoya o el método que
utiliza y el enfoque interpretativo y narrativo que utiliza”. AUZA, op., cit., p. 55.
315
Cartas que fazem alusão a publicação dos Recuerdos e suas repercussões: Carta de Júlio (sobrenome
não identificado) para José Ignácio Garmendia, repercutindo a obra de Garmendia. Sem local, Abril,
1883. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, sem número. Carta de
Alberto Martinez para José Ignácio Garmendia, repercutindo a obra de Garmendia. Sem local, 14 de
Maio de 1884. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, sem número.
Carta de Vicenso Piso para José Ignácio Garmendia, fazendo observações sobre os Recuerdos. Sem
local, junho de 1890. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, sem
número.
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Com o apoio de Bernheim, adquiriu em 1867, seu próprio estabelecimento: a
Livraria Nova, localizada no centro cívico da cidade. Agregou à empresa seções
técnicas, mudando o seu nome para Imprensa, Litografia e Encadernação de Jacobo
Peuser. No final do século XIX, com o objetivo de expandir suas atividades, o
empresário instalou oficinas gráficas na zona fabril da cidade, equipando-as com as
mais modernas maquinarias, aos cuidados de empregados especializados. Peuser foi
um pioneiro na introdução de inovações tecnológicas como a fototipia (1893) e a
linotipia (1898), entre outros procedimentos de reprodução de textos e imagens. Além
de um semanário em língua alemã (1875) e numerosas publicações institucionais, no
começo da década de 1880, Peuser editou obras científicas, escolares, históricas e
literárias, além de diversos tipos de produtos impressos, dos quais são exemplo, o
Anuário estatístico agrário, o pecuário, o industrial, a publicação dos documentos da
Academia Nacional de Bellas Artes, o Guia Peuser Metropolitano, o Guia Peuser de
Turismo. Peuser assinou um acordo com o presidente Domingo Faustino Sarmiento
para produzir livros contábeis, o que muito colaborou para a sua afirmação econômica.
Pelo trabalho Peuser recebeu o reconhecimento da sociedade portenha, através
de matérias publicadas em periódicos e a conquista de prêmios. A empresa não só
ampliou a casa Matriz (na rua San Martín e Cangallo) como alugou ou comprou
distintas propriedades para servirem como salões de venda na capital e interior,
instalando sucursais nas principais cidades do país, algumas com oficina de impressão,
como La Plata e Rosário. Deste modo, e com intensa propaganda de seus produtos e
lançamentos, seus negócios se expandiram territorialmente, tornando-se um dos
principais estabelecimentos de papelaria e artes gráficas da Argentina, projetando-se no
mercado editorial hispano-americano.
Peuser chegou à Argentina num momento de expansão das atividades culturais,
em especial, do mundo das letras. Nesse ambiente, a sua livraria se tornaria um ponto
de encontro e de sociabilidade de homens de letras, políticos e intelectuais, que
estabeleceram vínculos pessoais com o editor, o que afirmou sua posição de prestígio e
poder no seio da vida cultural portenha. Entre os escritores que publicaram suas obras
com Peuser, se encontram: Hilario Ascasubi, Santiago Calzadilla, Leopoldo Díaz,
Carlos Guido y Spano, Martiniano Leguizamón, Carlos María Ocantos, Calixto Oyuela,
Roberto Jorge Payró, Ernesto Ángel Quesada, Eduardo Wilde e José Ignácio
Garmendia, entre muitos outros.
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Além de livros de autores argentinos, a editora publicou títulos estrangeiros no
idioma de origem e também traduções, como a Divina Comedia, a cargo de Bartolomeu
Mitre. Durante as décadas de 1880 y 1890, ganhou destaque as narrativas
expedicionárias, que incluíam memórias, crônicas bélicas, descrições etnográficas e
lendas dos povos originários. Foram editados os relatos de José Ignácio Garmendia,
Estanislao Severo Zeballos e Filiberto de Oliveira Cézar, volumes que compuseram
uma biblioteca especializada, a Biblioteca Cosmopolita (1884).316
Em 1889, a Casa Peuser participou da Feira Mundial de Paris, inaugurando um
fluxo inverso, representado pela exportação de livros produzidos na Argentina e
entregues para várias partes do mundo. No início do século a Matriz possuía mais de
500 empregados, que recebiam atendimento médico e odontológico na própria
empresa. É com o suporte desta estrutura, que a obra de José Ignácio Garmendia vem
a público, na forma de livro, a partir de 1883.
Num ambiente de crescente tensão nas relações com o Brasil, os dois países não
chegavam a um acordo a respeito dos limites na região da Província de Missiones, a
sociedade argentina pareceu buscar no tema da Grande Guerra, demonstrações de força
e do valor nacional. No momento em que surge o primeiro volume dos Recuerdos,
segundo o seu autor, predominava uma “má consciência do conflito”, tanto no que se
refere à falta de conhecimento sobre o desenrolar do confronto, como no que diz
respeito às questões que levaram antigos concidadãos (argentinos X paraguaios) a se
enfrentarem, ao mesmo tempo em que os argentinos se aliavam a um adversário
histórico.317 A partir deste contexto, Garmendia escrevia: “[...] entendo que já é tempo
que da Guerra do Paraguai se retire algum ensinamento que seja útil para todos”. 318
Com o argentino, a história surge como fonte de ensinamentos, um lugar no qual é
possível promover aquisições para o sempre:
E aqui [na história da Guerra contra o Paraguai] se encontra explicado que
a história não é somente relato dos acontecimentos, senão uma severa lição

COSTA, M. E. Semblanza de Jacobo Peuser. Disponível em: www.cervantesvirtual.com /.../jacobo
-peuser-camberg-1843-1901. Acesso em 27/out./2017. Outras informações sobre o editor, em:
http://www.cfran.mrecic.gov.ar/es/content/presentaci%C3%B3n-sobre-el-editor-jacob-peuser-von-hes
sen-nach-argentinien. Acesso em 09 /mai./2018.
317
Os futuros argentinos e paraguaios estiveram sob uma mesma realidade histórica e política até 1810.
Primeiramente, como colônia, formaram o Vice-Reino do Prata, e após a independência, com os
portenhos alimentando o sonho de formar com Assunção as “Províncias Unidas do Prata”. Enquanto isso,
Portugal e depois o Brasil, sempre representaram o antagonista a ser batido.
318
No original: “[...] conceptúo que ya es tiempo, que de la Guerra del Paraguay se saque alguna
enseñanza que sea útil para todos”. GARMENDIA. Recuerdos..., op, cit., 1889, p. 479.
316
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que ensina os povos a serem dignos e honrados e patriotas, e a precaver-se
com tempo e condições das grandes catástrofes. 319

A primeira aparição de parte do texto se deu na forma de fascículos atrelados ao
jornal La Nación, publicados entre os dias 15 e 18 de julho de 1883. Na ocasião, o
jornal anunciava que o material era “publicado por ocasião do aniversário de dezessete
anos dos combates que o Coronel Garmendia descreve, cujos dramáticos incidentes e
os heroicos episódios são apresentados em um quadro cheio de verdade e de um
apropriado colorido”320 Outros jornais noticiaram a publicação da obra, enquanto que
o próprio autor iniciou um ciclo de palestras em instituições tipicamente aristocráticas,
como o Clube Militar e o Clube de Esgrima de Buenos Aires. 321
Para Hernán Francisco Pas, a imprensa periódica portenha foi o instrumento a
partir do qual se constituiu a literatura nacional argentina. 322 Nesse sentido, como já foi
dito, Pas atribui aos jornais que circulavam em Buenos Aires, o caráter de instrumentos
de difusão e afirmação canônica dos padrões de linguagem que sustentaram a
constituição de uma argentinidade. Assim, pode se considerar que a obra de José
Ignácio Garmendia foi influenciada, ao mesmo tempo em que influenciou a forma do
cânone literário de fins do século XIX. Ao lado do interesse pelo tema da Grande
Guerra, isso talvez possa ajudar a entender a impressionante repercussão do primeiro
volume, que alcançou cinco edições em sete anos – 1883, 1885, 1889, 1890 e 1891.
Garmendia chegou a elaborar um plano geral para a obra, como recorda Auza,
de forma que os quatro volumes fossem organizados a partir de um critério cronológico.
Assim, o primeiro iria do início da Guerra até a Campanha de Corrientes; o segundo de
No original: “Y aquí se encuentra explicado que la historia no solamente es el relato de los
acontecimientos, sino una severa lección que enseña á los pueblos á ser dignos y honrados y patriotas, y
á precaverse con tiempo y previsión de las grandes catástrofes”. GARMENDIA. Recuerdos…, op., cit.,
1904, p. 115.
320
Na forma original: “Da oportunidad a esta publicación la circunstancia de cumplirse en los días 16,
17 y 18 del corriente, diecisiete años de librados los gloriosos combates que describe el Coronel
Garmendia, cuyos dramáticos incidentes y heroicos episodios los presenta éste en un cuadro lleno de
verdad y apropiado colorido”. Archivo General de La Nación, Buenos Aires. Recorte do jornal La
Nación com data de 15 de julho de 1883. Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, nº 208.
321
Documentos com repercussões da publicação e das palestras: Carta de José Miguel Galindez para
José Ignácio Garmendia, parabenizando pelo livro Recuerdos. Sem local, agosto de 1883. Archivo
General de La Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28, sem número. Carta de José Miguel
Galindez para José Ignácio Garmendia, repercutindo uma palestra e o segundo volume dos Recuerdos.
Sem local, abril de 1884. Archivo General de La Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S. 7, C. 28,
sem número. Carta de Vicenso Piso para José Ignácio Garmendia, fazendo observações sobre os
Recuerdos. Sem local, junho de 1890. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia, S.
7, C. 28, sem número.
322
PAS, H. F. Literatura, prensa periódica y público lector en los procesos de nacionalización de la
cultura em Argentina y en Chile (1828-1863). Tese de Doutoramento em Letras, Universidade
Nacional de La Plata, 2010.
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Corrientes até a Campanha de Humaitá; o terceiro, da queda da fortaleza de Humaitá
até Pikiciri; o quarto volume, de Lomas Valentinas até a Campanha de Ascurra.323 Ao
contrário do que planejou inicialmente, porém, o primeiro volume tratou das Batalhas
de Sauce, Yatayti-Corá e Curupaytí, episódios ocorridos entre abril e maio de 1866,
dezoito meses depois de iniciada a guerra. Nele, as suas recordações correspondem
apenas às últimas duas batalhas, efetivamente presenciadas pelo autor. Registradas na
forma de um diário pessoal seis meses após os episódios, segundo Auza, elas surgem
com muitos detalhes, repletas de “calor” e “ardente evocação”, em passagens “de
sentida emoção”, nas quais os acontecimentos adquirem “grandiosidade e algo de
epopeia”.324
O segundo volume dos Recuerdos, publicado em 1884, compreende as ações
entre agosto de 1868 e janeiro de 1869. A Campanha de Humaitá, o terceiro volume,
surgiu dezoito anos depois, em 1901, num contexto onde o interesse pelo tema havia
praticamente desaparecido. Neste volume, a narração começa com a descrição da
travessia do Rio Paraná, um “quadro grandioso”, apresentado com vivacidade. Os mais
de quinze mil soldados que atravessaram o rio eram os “novos gregos”, penetrando a
“homérica e insoldável ausência legendária”, em uma “terra misteriosa de selvas
povoadas por centauros indomáveis e por uma raça indiana de terrível bravura”. 325 A
Batalha de Tuyuti aparece como o “maior acontecimento militar sul-americano e um
dos mais sangrentos episódios deste século”, em que “o valor e a tenacidade de nossa
raça deixou ilesa sua tradição de glória”. 326 Em 1904, aparece o último dos quatro
volumes, a Campanha de Corrientes e de Rio Grande, que para o biógrafo de José
Ignácio Garmendia, é “o mais completo”, “o melhor elaborado” de todos. 327 Nele, a
Guerra contra o Paraguai é definida como o “acontecimento militar e político de maior
ressonância na América do Sul”. 328

AUZA, op., cit., p. 27.
Ibid, p. 33.
325
No original: “Nuevos griegos [...]”; “la homérica é insondable ausencia legendaria […]”; “á la tierra
misteriosa de las selvas, pobladas por centauros indomables y por una raza indiana de terrible braveza
[…]”. GARMENDIA, J. I. Recuerdos de la Guerra del Paraguay: campaña de Humaytá. Vol. III,
Buenos Aires: Casa editora de Jacob Peuser, 1901, p. 42.
326
No original: “[…] el más grande acontecimiento militar sudamericano, y uno de los más sangrientos
episodios de este siglo […]”; “[…] el valor y la tenacidad de nuestra raza dejó ilesa su tradición de gloria”.
Ibid, p. 151.
327
No original: “[…] es el más completo, el mejor logrado”. AUZA, op., cit., p. 45.
328
No original: “[...] el acontecimiento militar y político de este tempo de mayor resonancia en la
América del Sur”. ”. GARMENDIA, J. I. Recuerdos de la Guerra del Paraguay: campaña de
Corrientes e de Rio Grande. Vol. IV. Buenos Aires: Jacob Peuser, 1904, p. XXIII.
323
324
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A estrutura da obra de Garmendia se ajusta a um modelo narrativo que aproxima
o conjunto dos Recuerdos de outra obra dedicada a um evento militar, a de Tucídides
na Guerra do Peloponeso. Em todos os quatro tomos, o historiador procede à descrição
topográfica do terreno onde acontecem os episódios, narra com minúcias o
comportamento militar das forças em embate, apresenta o estado de ânimo dos
soldados, chegando a nominar alguns, que surgem em posição de destaque. Durante a
narração, a “sua pena tem vibração”, palpita, de forma “ao ritmo da prosa se aproximar
do suspiro natural oriundo do cansaço do soldado”, num estilo ilustrado com cores que
se ajustam às operações bélicas, especialmente às mais dramáticas. 329 É a ekphrasis
tucidideana, ou como querem os românticos novecentistas, a cor local, descrição densa
e detalhada de todos os elementos envolvidos, origem da enargeia, a vivência dos
episódios, a sensação de estar em meio ao campo de batalha, de ser um dos
protagonistas. Para Miguel Cané, um dos nomes de maior destaque na Argentina do
final do século XIX, o sucesso editorial de José Ignácio Garmendia, o “primeiro
historiador Argentino da Guerra do Paraguai”, pode sim, ser explicado pela “vivacidade
e o colorido” contido em suas narrativas. 330
Algumas das tiragens dos Recuerdos chegaram a “somar três mil exemplares”,
reforçando a tese de que o historiador foi um dos escritores mais lidos da Argentina
entre os anos de 1880 e 1904.331 Como Tucídides, Garmendia escreve com a esperança
de que o seu trabalho se constitua em uma aquisição para sempre: “é tempo que da
Guerra do Paraguai se tire alguma lição que seja útil para todos”. 332 Pintando com
pincéis e palavras, de certa forma o historiador argentino foi, em parte, responsável pela
oportunidade de as gerações vivenciarem a Guerra, em um exercício onde a linguagem
surge como um instrumento de fazer ver, um “processo de elaboração de sentidos”.333

No original: “Su pluma tiene vibración […], el ritmo de la prosa se asemejara al jadeo natural del
cansancio del soldado”. AUZA, op., cit., p. 31.
330
Carta de Miguel Cané para José Ignácio Garmendia, fazendo observações sobre os Recuerdos.
Buenos Aires, Argentina, 1879. Archivo General de La Nación, Buenos Aires, Fundo José Ignácio
Garmendia, S. 7, C. 28, nº 687.
331
Carta para de Jacob Peuser para José Ignácio Garmendia, discutindo a publicação de suas obras.
Buenos Aires, Argentina, julho de 1889. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio Garmendia,
S. 7, C. 28, nº 285. Carta para de Jacob Peuser para José Ignácio Garmendia, discutindo a publicação
de suas obras. Buenos Aires, Argentina, Sem data. Archivo General de la Nación, Fundo José Ignácio
Garmendia, S. 7, C. 28, nº 293.
332
AUZA, op., cit., p. 37.
333
PASQUALE, M. D. Apuntes en torno a la historia intelectual Argentina en el siglo XIX.
Metodologías, perspectivas y desafíos. Historiografías, nº 4 (Julio-Diciembre, 2012), p. 28.
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José Ignácio Garmendia também manifestou talento para a pintura. Como
pintor, a sua formação remete à presença do espanhol Eustáquio Carrandi, com quem
teve aulas em Buenos Aires. Influenciado pelo realismo francês, as obras denotam um
desejo de “reproduzir fielmente as cenas e cenários”. Nesse sentido, não raras vezes, o
argentino optou pelo uso de fotografias como base para a elaboração de suas telas, que
se caracterizam pelo tom testemunhal e a estrutura simples.
Jacobo Peuser publicou em 1884 o Álbum de la Guerra del Paraguay, uma
coletânea de aquarelas que procuraram retratar a realidade da guerra sob os olhos do
historiador e pintor argentino. Ao todo, foram 149 telas, caracterizadas pela intensidade
das cenas. Comparando as aquarelas com as descrições contidas nos textos, se torna
clara a relação parental entre a história e as artes, a pintura em específico.
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Fig. 4: Contracapa do segundo volume dos Recuerdos.
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Fig. 5: “Um homem paraguaio, agora soldado, ante o cadáver do seu
filho”. José Ignácio Garmendia.
Fonte: http://www.histarmar.com.ar/Pinturas/GARMENDIA.pdf.
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CAPITULO IV
Juan Crisóstomo Centurión: entre dois mundos

Nascido no interior do Paraguai, Juan Crisóstomo Centurión teve a oportunidade
de conhecer e estudar na Europa liberal. De volta ao país de origem, seu olhar se
constituiu em um exercício de valor em relação à realidade política e cultural da
sociedade assuncena. Recrutado para a Guerra, ele sobrevive a Cerro Corá, para 27
anos mais tarde iniciar a constituição escrita da História da Guerra que tomou parte,
assumindo, em relação a Francisco Solano López, uma postura que aparentemente
contradiz aquela do jovem bibliotecário, não conformado com a censura e as restrições
do regime. Este capítulo propõe uma reflexão sobre a história e a trajetória do autor de
uma das obras mais citadas a respeito da Guerra contra o Paraguai, uma das peças
angulares para o desejo de compreensão da imagem que muitos dos nossos
contemporâneos ainda alimentam sobre o tema.
Antes de iniciar, é preciso alertar para o caráter peculiar que o assunto e as formas
de sua abordagem adquiriram no Paraguai. Como já foi mencionado brevemente na
introdução, depois de um período inicial, onde a figura de López foi responsabilizada
pelo desastre da Guerra, a partir do primeiro quartel do século XX, se constituiu a
postura historiográfica dita revisionista. Assumida como discurso oficial a partir de
1936, com López sendo elevado a condição de Herói nacional, junto com o tema da
Guerra, que passa a servir de referência para a explicação de todos os males que
assolavam o país, ambas as instituições adquirem um aspecto de tabu, de assunto de
Estado. Com a ascensão do ditador Alfredo Stroessner (1954), a legitimidade do
sistema político será diretamente associada à ideia de continuidade, com o próprio
ditador, assumindo a condição de sucessor do Mariscal. Nele, a insatisfação com a
situação social e econômica do país, que enfrentava problemas para se desenvolver,
será canalizada, por um olhar nostálgico, ao período anterior à Guerra, lugar de um
imaginário de plena felicidade e realização. Em uma abordagem maniqueísta, o nós
(nação) será constituído em torno de uma memória de dor e injustiças, renovadas
diariamente pela publicação de textos na imprensa, pelo estabelecimento de datas
cívicas alusivas a episódios e personagens do conflito, pela edificação de monumentos,
e pela circulação de uma historiografia autorizada (caso de Centurión).
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Neste contexto, o acesso às poucas fontes de informação restantes passou a ser
controlado, com o discurso contrário, se tornando caso de polícia, como registra Guido
Rodríguez Alcalá:
Em 1957, o historiador paraguaio Benjamín Velilla pronunciou uma
conferência em Assunção em que discretamente criticava a capacidade
militar de Francisco Solano López. Não faltavam razões a Velilla: nomeado
general aos 18 anos por seu pai, o presidente do Paraguai, López se
autonomeou marechal quando o sucedeu de forma dinástica e, ao estourar a
guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), era a pessoa menos indicada para
conduzir um exército. Mas, sem que fossem ouvidos seus argumentos,
Velilla foi preso ao terminar sua conferência e em seguida desterrado por
decisão do general Alfredo Stroessner, dono do país entre 1954 e 1989. 334

Como consequência da politização do tema e da criminalização da prática
crítica, a literatura em geral, e a história em particular, tiveram pouco desenvolvimento.
Para Pizarro, “até a segunda metade do século XX, não existiu uma prosa de qualidade”,
no país, que em função do regime de exceção, viu as tendências artísticas e literárias
chegarem deformadas e com grande atraso. Ainda no início do século XXI, segundo a
autora, “a narrativa paraguaia segue [seguia] sendo uma das mais desconhecidas de seu
continente: as investigações ainda escassas, e poucos os autores que conseguem
publicar no exterior”. 335
É neste contexto, do desenvolvimento de uma leitura crítica do revisionismo
lopista, que ganhou impulso a partir da primeira década do século XXI, que surgiu a
curiosidade sobre o papel desempenhado na constituição daquele imaginário por
historiadores como Juan Crisóstomo Centurión. Em nenhum dos outros três estados,
que participaram da Guerra, a administração da memória (esquecimento) adquiriu tal
importância e envergadura política. Nesse sentido, o Paraguai e a história de Juan
Crisóstomo Centurión, uma das bases do edifício político revisionista, irão receber

ALCALÁ, G. R. Fascismo e revisionismo. Folha de São Paulo, 09 de nov. de 1997. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/fol/brasil500/histpar_7.htm, acesso em 16/fev./2018.
335
São poucos os documentos referentes ao período da Guerra que se encontram a disposição do
historiador no Paraguai. De acordo com muitos destes, grande parte da documentação foi apreendida
pelo exército brasileiro durante a perseguição a López e na ocupação de Assunção. A documentação
existente, segundo o diretor da Biblioteca Nacional do Paraguai, Rubém Capdevila, está passando por
um processo de recuperação e digitalização. Conversa realizada durante visita a Biblioteca, em julho de
2016. A citação, no original: “[…] hasta la segunda mitad del siglo XX, no existió una prosa de calidad.
[…], la narrativa paraguaya sigue siendo una de las más desconocidas de su continente: las
investigaciones todavía resultan escasas, y pocos autores consiguen publicar en el exterior”. PIZARRO,
M. M. L. Guido Rodríguez Alcalá en el contexto de la narrativa histórica paraguaya. Tesis doctorado.
Faculdad de Filosofia y letras, Universidad de Alicante, 2001, p. 6. Disponível em:
http://www.cervantesvirtual. com/obra/guido-rodriguez-alcala-en-el-contexto-de-la-narrativa-historicaparaguaya--0/. Acesso em 23/ fev./2018.
334
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novamente a atenção, no último capítulo, uma espécie de adendo, produto da
curiosidade a respeito do potencial de sedução de uma forma escrita que sustentou sua
verdade na exploração da linguagem universal dos sentimentos.
Em que pese o acréscimo das pesquisas e publicações sobre o tema, a prática
historiográfica no Paraguai ainda sofre dos males causados pelo anos de censura e
doutrinação do stronato. Nesse aspecto, há uma significativa defasagem de fontes e
publicações de origem paraguaia, ou mesmo que procurem dar conta do tema a partir
de fora do país, se comparadas ao Brasil e a Argentina.

4.1. O Paraguai de Juan Crisóstomo Centurión
No Paraguai, o anúncio da implementação de uma República independente, em
12 de outubro de 1813, representou o início de um período de intensa expectativa em
relação ao futuro. Resultado da ação da elite criolla do Cabildo de Assunção, durante o
século XIX, o Estado adotou uma postura de desconfiança em relação aos vizinhos,
isolando-se política e culturalmente.336
No período colonial, o Cabildo de Assunção compôs junto com Buenos Aires o
Vice-Reino do Prata. No momento da independência política existiam poucos
elementos à disposição da necessária obra de elaboração de um discurso que pudesse
sustentar a autonomia da circunscrição e de sua sociedade. Para os portenhos, se tratava
de um ato de rebelião, que deveria ser combatido com as armas, daí o envio do General
Manuel Belgrano e das Batalhas de Paraguarí (9 de janeiro de 1811) e Taquarí (9 de
março de 1811). Essa postura portenha, associada a paranoia com a qual o primeiro
ditador do país tratava a questão da independência, suspeitando que a Argentina, o
Brasil e a própria Espanha tramassem para o seu fim, o levou a fechar as fronteiras e
isolar o país do contato com o mundo.
Para Nadia Areces “o forte sentido localista”, de ordem geográfica, e o “manejo
da alteridade” foram alguns dos primeiros elementos, que possibilitaram “aos atores

Sobre as relações entre Buenos Aires e Assunção nos primeiros anos após a Revolução de Maio de
1810, ver: ARECES, N. R. De la independência a la Guerra de la Triple Alianza (1811 – 1870). IN:
TELESCA, I. (Org.). História del Paraguay. Buenos Aires: 20015, EBOOK. Disponível em:
http://assets.espapdf.com/b/AA.%20VV_/Historia%20del%20Paraguay%20(7100)/Historia%20del%2
0Paraguay%20-%20AA.%20VV_.pdf. Acesso: 11/nov./2017. A numeração adotada foi a do formato
consultado.
336
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políticos imaginar a nação”.337 No caso desta, já no governo provisório, foi fundada a
Academia literária, espaço destinado à produção e popularização daquilo que seria
singular, o exclusivamente paraguaio. Elementos como a língua guarani e a História do
cabildo de Assunção chegaram a incitar debates, que foram interrompidos com o
advento da ditadura de José Gaspar Rodrigues de Francia. 338
A estas questões, pensando na forma que as relações entre o Estado e a
sociedade adquiriram nos três primeiros governos do período de independência,
Henrique Silva acrescenta a falta de uma elite burocrática habituada a vivência de
questões administrativas na região do cabildo. Sobre isso, escreve:
Quando o Paraguai se declarou independente da Espanha, em 1811, poucos
dos seus habitantes tinham realmente alguma experiência em governar. Parte
do problema dessa pequena república decorreu da própria estrutura
extremamente centralizada e suspeitosa do império hispânico. De tal modo
que os membros da elite nativa, criollos, espanhóis nascidos na América,
eram excluídos das posições importantes no governo colonial. Cargos de
confiança eram preenchidos por oficiais enviados da metrópole, tais como
vice-reis, governadores, juízes e coletores de impostos, que frequentemente
eram transferidos para outras partes do império, impedindo que criassem
laços mais estreitos com as províncias. 339

Mais tarde, já no governo de Carlos López, a abertura do país as relações
econômicas e políticas com outros entes soberanos, evidenciariam a falta de burocratas,
de homens de governo, realidade que ajuda a explicar o envio, por parte do governo
paraguaio, de vários jovens a Europa, em busca de formação em áreas como o direito
internacional e a administração.
Ditador perpétuo (1814 – 1840), o de Francia assinalou o cerceamento da
atividade intelectual no país, com a perseguição da oposição política, de professores,
jornalistas e literatos. Proclamado “El Supremo” pelo Congresso de 1816, o seu regime
recebeu apoio de alguns segmentos da elite local, impressionadas com o tumulto e a
desordem que acompanharam a emancipação em algumas regiões da antiga América
espanhola. Associado a isso, a impressão da realidade de uma sombra de Buenos Aires
sobre a independência recém proclamada do Cabildo, materializada na “tentativa de
Ibid, p. 645 e 648.
Segundo Pizarro, a independência do Paraguai só foi reconhecida pela argentina do ditador Rosas, em
15 de julho de 1852. Mesmo assim, a classe dirigente tratou com reservas o vizinho portenho, isso, pelo
menos, até a garantia da manutenção do seu território, após a Guerra e a aplicação do Tratado da Tríplice
Aliança. VER: PIZARRO, op., cit., p. 36.
339
SILVA, H. M. da. Fronteireiros: as condicionantes históricas da ocupação e colonização do oriente
paraguaio. A região de Katueté, no departamento de Canindeyú, 1970-2000. Tese de Doutorado
apresentada ao Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina,
2007, p. 24.
337
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irrupção ocorrida em 1830 sob o comando de Juan Manuel Rosas, com o intuito de se
impor sobre as antigas províncias do vice-reino do Prata”, alimentou, ainda mais, o
sentimento de ameaça externa, o que, em tese, demandava a união dos assuncenos em
torno do tirano, o defensor da independência. 340
Francia, que assim como os seus sucessores, segundo Pizarro, alimentava o
“desprezo por seu povo”, pegou carona no estranhamento que a disputa política entre
diferentes projetos de emancipação, e mesmo da manutenção do cabildo sob a Coroa
espanhola, causou em uma sociedade constituída sobre uma mentalidade elaborada em
torno da submissão incondicional do corpo e do espírito. Como consequência de
séculos de vivência de uma estrutura de mando fortemente centralizada, a das Missões
Jesuíticas, a instituição de “ditaduras tutelares” como as de Francia e dos López, não
gera estranheza. Segundo Creydt, “os jesuítas, (assim) como os primeiros ditadores do
período de independência, impuseram a obediência cega, [...] a submissão
incondicional, [...] a reverência servil, [...] a resignação passiva”. Seja como for, para
Pizarro, “os mais de cinquenta anos transcorridos sob o poder destes três homens
converteram o Paraguai em uma espécie de monarquia sem reis”.

341

Areces reproduz um depoimento do cônsul Inglês Herken Henderson, mais
tarde expulso do país, que ilustra a situação do povo, já sob o comando de Carlos López:
[…] as massas, tendo um clima adequado e com um solo fértil que facilitava
a produção com pouco trabalho, estavam miseravelmente desprovidas de
ambição alguma para melhorar sua condição através da iniciativa própria, o
que combinado às poucas exigências de consumo contribuíam para modelar
seu caráter apático e induzir à ociosidade e ao vício. 342

No Paraguai, “a legitimidade que no Antigo Regime era personificada pelo
soberano foi substituída pela da nação cuja representação residia no(s) ditador(es) da
República”, constituindo uma fórmula onde “o ditador é a nação”.
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Para Alberto

UCHÔA, G. Cultura política no Paraguai: a herança do governo de Francia e dos López. ESCRITAS,
vol.6, n.1, 2014, p. 94.
341
No original: “[…] mismo desprecio por su pueblo”; Ibid, p. 33. “[…] los jesuitas, al igual que los
primeros dictadores de la Independencia, impusieron “la obediencia ciega, [...] la sumisión incondicional,
[...] la reverencia servil, [...] la resignación pasiva”. CREYDT apud PIZARRO, op., cit., p. 26. “[…] los
más de cincuenta años transcurridos bajo el poder de estos tres hombres convirtieron Paraguay en una
especie de monarquía sin reyes”. PIZARRO, op., cit., p. 26.
342
No original: “[…] las masas, teniendo un clima adecuado y un suelo fértil que facilitaba la producción
con poco tiempo de trabajo, miserablemente estaban desprovistas de ambición alguna para mejorar su
condición a través de su propia iniciativa, lo que combinado a las pocas exigencias de consumo
contribuían a modelar su carácter apático y a inducir holgazanería y vicios”. ARECES, op., cit., p. 716.
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No original: “La legitimidad que en el Antiguo Régimen personificaba el soberano fue reemplazada
por la de la nación cuya representatividad residía en el dictador de la República”. Ibid, p. 653.
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Vargas Peña, as atitudes de Francia levaram o país há um período sombrio, “quase uma
enorme prisão, na qual, as pessoas estavam em permanente espera da atitude arbitrária
que os levará (ria) ao cepo, aos açoites ou ao naranjito, onde se fuzilava”.
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Impôs rígidos parâmetros comportamentais à sociedade, numa espécie de
estadocaserna, no qual tudo era direcionado à manutenção de um exército
forte. Homens entre 17 e 60 anos eram recrutados ao serviço militar, índios
ou criollos, chegando o exército a contar com 5.500 homens nas tropas
regulares e mais de 25.000 reservistas, numa população estimada de 375.000
almas. 345

Durante os mais de 26 anos de mando, Francia rompeu relações com o Vaticano,
manteve a escravidão, implementou a pena de morte para aqueles que entrassem no
país sem a sua autorização, implantou um sistema de licenças para a circulação interna
e para o casamento, adotou o toque de recolher, acabou com o serviço de correios e
incentivou a delação de tudo o que fosse ilegal ou suspeito de traição. Para manter o
controle da vida no país, dois anos antes de sua morte, os gastos com o aparato militar
chegaram a alcançar a expressiva cifra de “94,51%” do orçamento do Estado. 346
Em relação à cultura, além da Academia paraguaia, o ditador mandou fechar o
Seminário religioso, única instituição de ensino secundário, fundado em 1783, ainda
no período colonial. Além disso, “proibiu a entrada de livros e periódicos que não
fossem destinados a sua rica biblioteca pessoal” e inibiu a prática avulsa do magistério,
na forma do atendimento particular e das tradicionais “aulas”, fixando o salário em “6
pesos, quando em 1790, já eram cobrados duzentos, mais casa e comida”.
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Em parte, graças a essa postura, é possível compreender a afirmação de Carlos
Centurión, de que “no transcurso do governo ditatorial do Dr. José Gaspar de Francia,
não existiu, realmente, vida literária no Paraguai”, mesma postura de Hugo Rodríguez
Alcalá, para quem “a literatura era impossível. O país estava amordaçado”,
constatações que corroboram com o diagnóstico de Teresa Méndez-Faith, de que “a
eliminação sistemática de toda possibilidade de manifestação artística e espiritual terá,
no plano cultural, consequências nefastas para o futuro”. 348
No original: “casi una enorme prisión, en la cual, las personas estaban en permanente espera de la
arbitrariedad que los llevara al cepo, a los azotes o la naranjito, donde se fusilaba”. PEÑA, A. V. El
antecedente terrible, Revista de La Nación (Asunción), 1 de mayo de 1997, p. 12.
345
SILVA, op., cit., p. 26
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PEÑA, op., cit., pp. 29 – 30. PIZARRO, op., cit., p. 30.
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PIZARRO, op., cit., p. 31.
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No original: “en el transcurso del gobierno dictatorial del doctor José Gaspar de Francia no existió,
realmente, vida literaria en el Paraguay”. CENTURIÓN, C. José Gaspar Rodríguez de Francia.
Disponível em: http://www. portalguarani.com/372_carlos_r_centurion/ 11268_el_periodo_dictatorial
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Em função do isolamento do país, o comércio “era pouco”, fazendo com que
itens como o papel estivessem fora do alcance dos poucos estudantes de Assunção.
O monopólio político esteve definido pela coerção, e em estreita conexão
com o fiscal, e foi exercido no interior por meio de um férreo controle
político e social, e frente a outros estados, através da implementação do
fechamento das fronteiras e de reforço dos corpos militares a quem a
ditadura privilegiou. 349

Juan Crisóstomo Centurión, que frequentou as Aulas de filosofia durante a
ditadura de Carlos López, testemunha a situação: “Naqueles tempos, em que o país
continuava sob um rigoroso isolamento, o comércio era praticamente inexistente,
fazendo com que tudo fosse caríssimo”. 350
No contexto da nova realidade política, de independência, os comerciantes de
erva-mate dependiam de créditos oriundos de Buenos Aires, principal centro
exportador do produto paraguaio. Francia, no entanto, via nesta relação uma ameaça
para a independência recém proclamada, uma vez que os portenhos ainda não haviam
a reconhecido, e muitos dos agentes encarregados da exportação do produto, eram
paraguaios emigrados, adversários do regime do ditador. Além disso, como afirma
Thomas Whigham, o governo passou a confiscar “um terço das exportações realizadas
a partir de Itapúa”, o que fez com que muitos buscassem o contrabando. Baseando-se
no Cuaderno de Extracción (Itapúa, 1930) e no Cuaderno de derecho de extracción
(Itapúa 1831-1833), Whigham apresenta um quadro de drástica queda da exportação
(legal) do produto: “1816: 289.920; 1818: 205.482; 1819: 109.520; 1820: 42.365; 1829:
11.222; 1832: 26.018; 1835: 24.016; 1837: 27.447; 1838: 28.196; 1839: 9.084”. 351

de jose_gaspar_rodriguez_de_francia__por_carlos_r_centurion.html. Acesso em 27/fev/2018. No
original: “la literatura era imposible. El país estaba amordazado”. MORÍNIGO, U. C. Hugo RodríguezAlcalá y la vida intelectual del Paraguay. Disponível em: http://www.portalguarani.com/
907_ubaldo_centurion_morinigo/21568_hugo_rodriguez_alcala_y_la_vida_intelectual_del_paraguay_
1993__por_ubaldo_centurion_morinigo_.html. Acesso em: 27/fev./2018. No original: “la eliminación
sistemática de toda posibilidad de manifestación artística y espiritual tendrá, en el plano cultural,
consecuencias nefastas para el futuro”. MÉNDEZ-FAITH, T. Paraguay: novela y exilio. Disponível em:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/paraguay-novela-y-exilio--0/html/. Acesso em 27/fev./2018.
349
No original: “El monopolio político estuvo definido por la coerción, y en estrecha conexión con el
fiscal, y fue ejercido en el interior por medio de un férreo control político y social, y frente a otros estados,
a través de la implementación de medidas de clausura de las fronteras y de refuerzo de los cuerpos
militares a quienes la dictadura privilegió”. ARECES, op., cit., p. 654.
350
No original: “En aquellos tiempos, en que el país continuaba todavia bajo una riguroso clausuro, no
había comercio, o el que se hacía era muy limitodo, de modo que todo ero caríssimo”. . CENTURIÓN,
J. C. Mocedades: los sucessos de “Puerto Pacheco”. Asunción: Imprenta Nacional, 1995, p. 39.
351
Em toneladas. WHIGHAM, apud PIZARRO, op., cit., p. 30 e 31.

114

A morte de Francia, em 1840, e a posse de Carlos Antônio Lopez, em pouco
alteraram a realidade política e cultural da sociedade, que até a Guerra contra a Tríplice
Aliança (Guerra contra o Paraguai) teve como base as leis do período colonial. Segundo
Pizarro, a ordenamentos herdados dos espanhóis, como a das “Sete Partidas”, foram
agregadas normas que “não serviram para garantir os direitos dos cidadãos, pelo
contrário”. Além do desaparecimento dos tribunais de apelação, “como a Audiência de
Buenos Aires e o Conselho das Índias”, “a de 1844, exigia a condição de proprietário
para o exercício de cargos públicos de nível superior” e a “de 1848, anulou as
propriedades dos indígenas”. 352
Absoluto a partir de 1842, Carlos manteve a mesma postura de desprezo em
relação as massas populares que o seu antecessor. Lembrando, de certa forma, os
românticos argentinos da Geração de 1843, para os quais, as massas deveriam ser
tuteladas, Carlos López escreve:
Os povos da América antes espanhola não estavam preparados, nem tinham
a educação e as qualidades necessárias e adequadas para gozar, sem
perturbações, da liberdade e dos direitos que foram anunciados por algumas
imaginações exaltadas e inexpertas [...] é impossível um completo sistema
representativo, porque as massas não compreendem. 353

Enquanto Pedro Calmon afirma que no período de Carlos foram criadas
“algumas poucas escolas de primeiras letras” e um “único colégio secundário”, Areces
e Pizarro falam da criação de centenas de escolas primárias, cuja formação, no entanto,
não ultrapassava a fase da instrumentalização para o exercício da função pública,
colaborando para a manutenção da mentalidade de submissão e de inferioridade do
homem comum em relação ao governante. 354 É isso o que se deduz da análise dos
textos obrigatórios “Os direitos e deveres do homem social”, “O catecismo cívico”, e o
“Catecismo de São Alberto”, obra de conteúdo monarquista. 355

Para a Lei das Sete Partidas, ver: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/2700287. Acesso em
28/fev./2018. A citação, no original: “[…] no sirvieron para garantizar los derechos de los ciudadanos,
sino más bien al contrario […]”; “[…] como la Audiencia de Buenos Aires y el Consejo de Indias […]”;
“[…] la de 1844, exigía propiedades para acceder a cargos públicos de nivel superior; y la de 1848, anuló
las propiedades de los indígenas”. PIZARRO, op., cit., p. 26.
353
No original: “Los Pueblos de América antes española no estaban preparados, ni tenían la educación y
cualidades necesarias y adecuadas para gozar, sin perturbaciones, de la libertad y derechos a que los
empujaron algunas imaginaciones exaltadas e inexpertas [...] es imposible un completo sistema
representativo, porque las masas no comprenden”. LÓPEZ apud PIZARRO, op., cit., p. 33.
354
CALMON, op., cit., p. 317. ARECES, op., cit., p. 720. PIZARRO, op., cit., p. 35.
355
ARECES, op., cit., p. 713 e 730.
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Constituído na forma de perguntas e respostas que deveriam ser decoradas,
Guido Alcalá reproduz um pequeno fragmento deste último:
Advertindo os professores de que deviam ler “presidente da República”
onde dizia “rei”, as crianças aprendiam que o rei (o presidente) não estava
sujeito ao povo já “que isso seria sujeitar a cabeça aos pés”; que não era
necessário que o povo aprovasse as leis “porque isso seria governar-se mais
pela sua vontade do que pela do soberano”; que o vassalo deveria sofrer as
penas “porque são justas e estabelecidas por lei”; que era pecado “julgar e
sentir algo baixo pelo soberano”, mesmo que este “fosse mau”; e que “quem
despreza o rei (o presidente) ou os seus ministros” despreza “a Deus”. 356

Alguns estudantes entre aqueles de melhor desempenho, chegaram a receber
bolsas de estudo para se especializarem na Europa, como já sabemos, num contexto de
abertura política, onde o Estado carecia de homens que conhecessem o direito
internacional e dos povos. O caso de Juan Crisóstomo Centurión, um dos enviados, é
sintomático dos cuidados dispensados pelo governo neste projeto. Após um período de
estudos na Inglaterra, Centurión teria sido obrigado a retornar ao Paraguai, por estar se
“tornando liberal demais”. 357 O próprio historiador da Guerra contra o Paraguai é quem
dá um depoimento: “nem na distância nós escapávamos da desonrosa tendência a tirania
erigida em sistema no Paraguai”. Em outro momento, se queixa de se ver obrigado a
“desaprender o aprendido”, em função da ameaça representada pelo “despotismo que
havia se entronizado no Paraguai”.

358

Ao que parece, López entendia que era

necessária a formação de burocratas, homens cujo conhecimento pudesse ser posto a
serviço do governo, porém, não intelectuais de pensamento independente.
Com Carlos Antônio López o Estado avançou sobre as terras comunais, sobre
as florestas e, principalmente, sobre os ervais, considerados, a partir de 1846, como de
sua propriedade exclusiva. Pelo decreto de outubro de 1848, os cabildos dos povos
indígenas foram suprimidos, junto com o status diferenciado que possuíam, estando, a
No original: “Advirtiendo a los maestros de que debían entender “presidente de la República” donde
decía “Rey”, los niños aprendían que el rey no estaba sujeto al pueblo ya “que esto sería estar sujeta la
cabeza a los pies”; que no era necesario que el pueblo aprobara las leyes “porque esto más sería
gobernarse por su voluntad que por la del soberano”; que el vasallo había de sufrir las penas “porque son
justas y establecidas por ley”; que era pecado “juzgar y sentir bajamente del soberano” incluso si éste
“fuese malo”; y que “quien desprecie al rey ó a sus ministros” desprecia “a Dios”. ALCALÁ, apud
PIZARRO, op., cit., p. 34.
357
Na forma original: “[…] hubo de volver antes de lo previsto ya que el gobierno consideró que se
estaba volviendo demasiado liberal”; PIZARRO, op., cit., p. 35.
358
No original: “desaprender lo aprendido”; “demasiado liberal”; “ni en la distancia nos escapábamos de
la oprobiosa tendencia a la tiranía erigida en sistema en el Paraguay”; CENTURIÓN, J. C. Memórias
del Coronel Juan Crisóstomo Centurión ó sea Riminiscencias Históricas sobre la Guerra del
Paraguay. Vol. I, Buenos Aires: J. A. Berra, 1894a, p. 114 e 141.
356
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partir de então, obrigados a pagar todos os impostos que incidiam sobre o restante da
população, a prestarem serviço militar e estarem sujeitos ao recrutamento como mão
de obra. A partir destas mudanças, registradas desde o primeiro governo, na prática, de
uma forma ou de outra, todos passaram a trabalhar para o Estado.
Ele (o Estado) preferiu arrendar as terras fiscais para assegurar uma renda,
em vez de ter os arrendatários submissos. Outra parte das terras fiscais foi
destinada às “fazendas da pátria”, operadas, na sua maioria, com mão-deobra escrava. Com o monopólio da propriedade da terra, com o produzido
pelas “fazendas da pátria”, com o controle do comércio exterior e o
estabelecimento dos “armazéns do Estado”, Francia (e López) conseguiu
cobrir os gastos da administração e do Exército e, ao mesmo tempo,
governar sem a participação, nem o apoio popular. 359

Ao mesmo tempo em que manteve a escravidão, López reatou relações com o
Vaticano – rompidas por Francia, obtendo do Papa Gregório XVI a autorização para
instituir as primeiras dioceses, que ocupou, segundo Pizarro, com a nomeação do seu
irmão mais velho “Basílio Antônio López” e seu tio “Marcos Antonio Maíz”. 360
Na visão de Liliana Brezzo, os vinte anos de governo do primeiro López
marcam o início e um processo de “modernização do país”. Abandonando
progressivamente o isolamento imposto pelo primeiro ditador, Carlos abriu os rios para
a navegação, os portos para o livre comércio de manufaturados e procurou mão de obra
especializada na Europa.

361

Esta conjuntura, em parte, foi consequência do

reconhecimento da independência do país pelo Brasil, em 1842, e pela queda de Juan
Manoel de Rosas, na Argentina, em 1852. Mesmo assim, “para garantir que estas
aberturas não colocassem em perigo a independência paraguaia”, o primeiro López pôs
em movimento um esforço para a criação de uma estrutura capaz de constituir e manter
um aparato militar significativo. Neste sentido, Francisco viajou a Inglaterra, onde
firmou um acordo com a empresa A. Blythe y Cia, de Limehouse, para o fornecimento
de barcos, armas e mais de duzentos técnicos que vieram ao Paraguai para ensinar a
utilização dos equipamentos. 362

ALCALÁ, G. R. Ideologia Autoritária. Tradução de Luiz Felipe Viel Moreira e Marcela Cristina
Quinteros. Brasília: Funag/IPRI, 2005, p. 46. Grifos meus.
360
PIZARRO, op., cit., 2001, p. 35.
361
BREZZO, L. La Historia e los historiadores. IN: TELESCA, I. (Org.). História del Paraguay.
Buenos Aires: 20015, EBOOK, pp. 43 – 68. Disponível em: http://assets.espapdf.com/b/AA.%20VV/
Historia%20del%20 Paraguay%20(7100)/ Historia%20del% 20Paraguay%20-%20AA.%20VV_.pdf.
Acesso em 30/out./2017.
362
No original: “Para garantizar que estas aperturas no hicieran peligrar la independencia paraguaya”.
PIZARRO, op., cit., 2001, p. 35.
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Neste contexto de abertura, em que foi instalada a primeira tipografia paraguaia,
chega a Assunção o espanhol Idelfonso Bermejo, contratado para dirigir o seu processo
de modernização cultural.

Com ele, foram criadas uma revista, La Aurora, um

periódico oficialista, El Semanário, o Teatro nacional, com a encenação de peças
escritas por ele próprio, como O Paraguaio leal, e uma Escola de nível superior em
“Filosofia”, onde se estudava “gramática, particular e geral, lógica, história sagrada e
profana, cosmografia, geometria, literatura, moral e teodiceia, catecismo político,
direito civil, francês e escrita literária”.363 Em 1862, sob encomenda de Carlos, Bermejo
publicou A igreja católica na América, obra escrita para refutar as acusações feitas pelo
padre chileno José Ignácio Eizaguirre sobre a manipulação da Igreja pelo governo de
Assunção.
Idelfonso Antônio Bermejo, que viveu no Paraguai entre 1854 e 1863, registrou
a sua experiência nos Episodios de la vida privada, politica y social en la Republica
del Paraguay, publicado em Madri, em 1873. 364 Omitida do cotidiano dos estudos
literários no país, por retratar Carlos López como um tirano, a obra foi objeto de crítica
por parte do historiador oficialista Jean O’Leary, em Ildefonso Bermejo, falsario,
impostor y plagiario, de 1953. 365 Pelo caráter de diário de recordações da vida social
e dos bastidores do poder durante os nove anos em que permaneceu em terras
paraguaias, em uma realidade onde não são muitos os documentos à disposição, o texto
do gatidano faz por merecer nossa atenção.
Jornalista, escritor e teatrólogo, Bermejo nasceu em Cádiz na Espanha, no ano
de 1820. Em 1854, em Paris, conheceu o filho de Carlos, Francisco Solano López, por
quem foi convidado a seguir para Assunção com a promessa de assumir um posto no
governo. Segundo Juan Crisóstomo Centurión, que foi seu aluno, o espanhol “era
homem de semblante distinto, e possuía os conhecimentos necessários para formar com
o seu ensino uma juventude ilustrada no país”.366
Ele chegou ao porto da capital em 20 de março de 1855, junto com a esposa,
Dona Purificación Jiménez. No ano anterior, quando conversou com Francisco, ele teria
Ibid, p. 42 – 48.
O uso que aqui se faz do texto, relativiza algumas posições do autor. BERMEJO, I. A. Repúblicas
americanas: episodios de la vida privada, politica y social en la República del Paraguay. Madri: mimeo,
1873.
365
O’LEARY, J. Ildefonso A. Bermejo, falsario, impostor y plagiario. Asunción: Biblioteca de las
FF.AA. de la Nación, 1953, Vol. I0.
366
No original: “El Sr. Era hombre de distinta catadura, y poseía los conocimientos necesarios para
formar con su enseñanza una juventud ilustrada en el país”. CENTURIÓN, Mocedades…, op., cit.,
1995, p. 45.
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ouvido a promessa de que enriqueceria em poucos anos, se aceitasse viajar ao distante
Paraguai. Logo na chegada ao porto de Assunção, ele relata um acontecimento que
sugere as dificuldades que enfrentaria para impulsionar culturalmente a sociedade local.
Ali mesmo, testemunhou a prisão de um viajante alemão que portava uma câmara
fotográfica, sob a acusação de que o desconhecido instrumento, “uma máquina
infernal”, era parte de uma trama “dos traidores de Buenos Aires para assassinar com
ela o Presidente”. 367 Tempos mais tarde, o próprio Idelfonso lembra, que precisou
interferir em favor do jovem, para que só então ele fosse liberto.
Ainda na alfândega, o mesmo oficial que prendeu o europeu, depois de encerradas
as revistas pessoais, leu um documento com determinações gerais aos visitantes:
Viva a República do Paraguai! Morra o asqueroso e imundo Rosas, chamado
de Presidente da Federação! Morra o traidor Urquiza! (Havia hostilidade
com estes personagens quando se escreveu aquela ordem) Como Presidente
da República do Paraguai, ordeno e mando: todo estrangeiro, ao entrar nos
domínios da República, observará as seguintes disposições: 1º se descobrirá
respeitosamente sempre que passar por uma sentinela em serviço. 2º tão logo
haja escurecido, não poderá circular pelas ruas depois que escurecer sem
levar lanterna com luz. 3º quando montar a cavalo não poderá galopar pela
povoação. 4º se dentro ou fora da povoação encontrar o chefe supremo do
Estado, a pé, irá parar e se descobrir, se a cavalo, apeará e fará a mesma
coisa. 5º as multas em que incorrerem estes contraventores serão aplicadas
de acordo com o que estará em vigência no departamento de polícia.
Assunção, 7 de maio de 1843. Carlos Antônio López! 368

A correspondência “pública” que chegou ao porto junto com o espanhol,
segundo ele próprio, foi levada ao Palácio presidencial, de onde saiu apenas dois dias
depois, “tempo mais que suficiente para inteirar-se do conteúdo daquelas cartas cuja
assinatura revelasse suspeita”. 369
Muitos eram os exilados paraguaios que residiam na capital argentina. No original: “[…] los traidores
de Buenos Aires para asesinar con ella al Presidente”. BERMEJO, op., cit., p. 19.
368
No original: “Viva la República del Paraguay! Muera el asqueroso é inmundo Rosas, titulado
Presidente de la Federación! Muera el traidor Urquiza! (había hostilidad con estos personajes cuando se
escribió aquella orden). Como Presidente de la República del Paraguay, ordeno y mando: todo extranjero,
al entrar en los dominios de la República, observará las disposiciones siguientes: 1ª se descubrirá
respetuosamente siempre que pasare por delante de un centinela em facción. 2ª Tan pronto como haya
oscurecido, no podrá recorrer las calles de la población sin llevar linterna con luz. 3ª Cuando montare á
caballo no podrá galopar por la población. 4ª Si dentro ó fuera de la población encontrase al jefe supremo
del Estado, si el transeúnte fuese á pie, hará alto y se descubrirá; si á caballo, se apeará y usará de igual
ceremonia. 5ª Las multas em que incurriesen los contraventores de esta orden se satisfarán conforme á
tarifa constante en el departamento de policía – Asunción, 7 de mayo de 1843 – Carlos Antonio López”.
Ibid, p. 8.
369
As impressões de Bermejo, são respaldadas por outros autores, como é o caso do próprio Juan
Crisóstomo Centurión, seu aluno, e dos nossos contemporâneos Guido Rodriguez Alcalá e Mar Pizarro,
citados anteriormente. Na forma original: “[...] tempo más que suficiente para enterarse del contenido de
aquellas cartas cuyo sobrescrito revelase sospecha”. Ibid, p. 9.
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Por todos os lugares da capital, se falava basicamente o guarani, se restringindo
o uso do espanhol ao cotidiano de parte da aristocracia criolla e aos assuntos do Estado.
Além da dificuldade com a língua do colonizador, as pessoas pareciam não estar
acostumadas com a presença de estrangeiros, afinal, por onde passava, Bermejo recorda
que se tornava o centro das atenções.
As ruas da Capital não possuíam pavimentos e a maioria dos edifícios era da
época dos jesuítas. Sem pensões ou hotéis, o casal de recém chegados foi alojado em
uma “casa do Estado”, cuja primeira impressão, segundo o seu próprio depoimento,
causou desolação, a ponto do espanhol prometer à esposa que “o mesmo navio que nos
trouxe, nos levará”. O ímpeto de abandonar tudo, foi contido pela visita do comerciante
argentino Sinforiano Alcorta, vigiado pela polícia paraguaia “por Buenos Aires estar
em atrito com Assunção”. O portenho, segundo o gatidano, o alertou para o fato de que
se abandonasse “a casa, desagradaria López e geraria problemas para si”. 370
À noite, as ruas de Assunção eram silenciosas, visto que raras eram as pessoas
que se arriscavam a sair em função do “toque de silêncio” que ressoava “a partir das 21
horas”.371 Após o toque, rondas compostas por grupos de dezessete a vinte soldados,
todos “descalços”, passavam a percorrê-las até o amanhecer.
Na primeira noite no Paraguai, enquanto tentava tranquilizar a esposa, assustada
com as primeiras impressões da terra de Francisco Solano López, Bermejo conta que
da rua surgiu um jovem mulato, que se apresentou como “escravo do estado”. Era uma
cortesia do presidente ao ilustre cidadão ibérico. Mais tarde, ele descobriu que, só na
capital, o Estado possuía mais de “mil e quinhentos escravos”, alojados em um lugar
denominado “la rancheria”, à disposição para serem comercializados “como se faz com
o gado” ou usados de acordo com as necessidades.
Pela manhã, ele conta que foi desperto pela silhueta de um soldado que lhe
espiava a partir da janela do quarto. Ele vinha convocá-lo para ir ao Palácio: “Carai
guasú te llama” (o grande te chama, em guarani). No caminho para a sede do governo,
relata que viu passar uma extensa fila de prisioneiros, atados de dois a dois por
pesadíssimas correntes: “iam trabalhar em obras do Estado”. No Palácio, foi recebido

Na forma original: “[...] a una casa del gobierno [...]”; “[...] por estar recién casado, la animé,
asegurándole que el mismo vapor que nos había traído nos sacaría de aquella reclusión”. O diálogo com
o comerciantes argentino: “Amigo mío, yo llevaría á Vds., a mi casa, y em ella encontrarían mas
comodidad y mejor asistencia que aquí; pero esta atención podría proporcionar á vds., desabrimientos,
que estoy em el deber de evitarles”. Idid, p. 12.
371
Centurión confirma a existência de um toque de recolher: CENTURIÓN, Mocedades..., p. 85.
370
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pelo próprio López em uma imensa sala, “com cadeiras em um dos lados” e no outro,
“uma enorme mesa”. Ali, Bermejo descreve a primeira experiência com o mandatário:
Indagado sobre as condições da casa em que havia pernoitado, ele lembra ter se
queixado da presença de “morcegos” que “não o haviam deixado dormir”. Como
reação, López teria “mudado de feições”, encolerizado, mandando um escravo que o
assistia chamar o Ministro da Fazenda. O espanhol relata, na forma de curiosidade, que
ao mesmo tempo, o mandatário deu ordem para que o mulato pusesse um “sombreiro
negro sobre a mesa”. Lhe pareceu que Carlos Antônio López tinha um “código para
quem chegava: sombreiro branco, bom humor; negro, mau humor”.
O ministro, de acordo com o narrador, um senhor de mais de cinquenta anos,
surgiu logo em seguida, “demonstrando nítido constrangimento ao visualizar o
sombreiro negro”. Ao vê-lo, López teria esbravejado: “vocês ministros são uns
badulaques, não servem para nada, você é um animal”! E depois de mandá-lo resolver
o problema dos morcegos, o ameaçara: “Saia daqui senão jogo o sino na sua cabeça”!
Mais tarde, no retorno do Palácio, o espanhol encontrou o Ministro da Fazenda no seu
telhado, procurando o ninho dos morcegos! Ao descer, o suado senhor anunciou que
“havia escolhido outra casa, ocupada então por um relojoeiro alemão, para quem foi
dado o prazo de duas horas para que se mudasse”.372
No dia seguinte, Bermejo foi chamado novamente ao Palácio, mas desta vez
precisou aguardar do lado de fora, próximo aos portões. É que López estaria se
preparando para “dar um passeio” de carruagem, que já o esperava. Esta, segundo o
gatidano, possuía seis cavalos dispostos em pares, sendo que nos “três da esquerda”
iam montados soldados da escolta. No momento em que o presidente saiu em direção
à carruagem, uma banda começou a tocar. López, interessado em conversar com o
recém chegado, teria esbravejado: “calem demônios”! Como, segundo o depoimento,
não foi atendido imediatamente, bateu com o bastão na mão de um corneteiro. Depois
O episódio, no original: “Llego el ministro de hacienda, hombre, hombre de cincuenta ó más años,
encanecido, de fisionomía venerable, vestido de negro y en viendo el sombrero sobre la mesa, aquella
autoridad palideció como un difunto. Quise ponerme de pie á su llegada, pero me lo estorbó el Presidente,
mandando imperiosamente que me sentara. Cuadrado el ministro como un recluta, oyó de boca del poder
ejecutivo la siguiente rociada: No me sirven vds., más que de estorbo! Son vds., los ministros unos
badulaques, y vd. un animal! El ministro inclino la cabeza y respondió sumisamente: Sí señor! Acabo de
saber, prosiguió el Presidente, que una de las mejores fincar del Estado la están destruyendo los
murciélagos. En este momento se ocupará vd. de buscar otra casa para este caballero, y en seguida llevará
dos albañiles esclavos para que levanten las tejas y limpien el techo de eses nidos destructores”. O
ministro relutou por instante para sair, quando López completou: “Que me mira vd., só bárbaro?
Obedezca vd. lo que se le ha mandado, y quítese de mi presencia antes que vaya la campanilla á su
cabeza! Sin señor dijo el ministro”! Ibid, 18.
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de confirmar junto ao visitante o cumprimento das ordens dadas ao Ministro no dia
anterior, de volta à carruagem, deu ordem à banda: “agora podem tocar, estúpidos”! 373
Nas suas recordações, o espanhol conta, que no mesmo dia, foi convidado para
o almoço na casa de Sinforiano Alcorta. Logo depois de ter adentrado ao recinto,
estranhou a preocupação do comerciante argentino em fechar as janelas e quase
sussurrar. Mais tarde o anfitrião lhe confessaria que os espias do governo se colocavam
nas janelas das casas suspeitas, surgiam disfarçados de serviçais, para depois contar
tudo o que se passava ao chefe de polícia. Como resultado, no caso dos estrangeiros,
surgiam “multas, prisões, sequestro de bens e a expulsão”. 374
Idelfonso Bermejo escreve que, no período em que permaneceu no Paraguai,
Carlos Antônio López estaria indisposto “com todas as potências com as quais havia
celebrado pactos de amizade, muitas por espionar os seus representantes”. Em relação
ao governo brasileiro, por exemplo, a chancelaria paraguaia teria protocolado uma
queixa contra o Cônsul por não haver “tirado o chapéu ao passar na frente do palácio
de López”. No caso do Cônsul de Buenos Aires, por ter dito que “o presidente era muito
gordo”. O da França, que “a presidenta fumava e era índia”. A situação mais grave
envolveria o Cônsul americano, o senhor Hopkins, espoliado de alguns de seus
investimentos no Paraguai (uma fábrica de cigarros), depois de se envolver em um
episódio com um soldado guardador de gado do Estado. O americano era acusado de
chamar o funcionário de “mestiço”!
Já em sua nova casa, de frente para o Rio Paraguai, o gatidano recordou de
episódios da sua viagem de chegada a Assunção. Entre eles, alguns que considerou
sintomáticos das características políticas da República paraguaia. Logo na entrada no
território do país, na Fortaleza de Três Bocas, o seu navio fora abordado por soldados
que revistaram os passageiros. Além dos passaportes, todos teriam tido que declarar a
quantidade de dinheiro que carregavam consigo, ao mesmo tempo em que eram
alertados para o fato de que quando saíssem, não poderiam portar um volume de
moedas maior do que aquele com o qual estavam entrando. Na sequência do trajeto, em
Humaitá, a embarcação foi parada novamente, para, desta vez, serem supostamente

Vários são os autores que descrevem Carlos López como um sujeito de trato rude e vocabulário tosco.
Entre eles, está Juan Bautista Rivarola Matto, que em “Diagonal de sangre” se refere ao ditador como
“un hombre adusto y poco inclinado a niñerías”, além de atribuir-lhe dezenas de falas grosseiras. VER:
MATTO, J. B. R. Diagonal de sangre: La historia y sus alternativas en la Guerra del Paraguay. Mimeo.,
p. 60. Disponível em: http://www.biblioteca.org.ar/libros/132478.pdf. Acesso em 16/mai./ 2018.
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recolhidos todos os periódicos estrangeiros, de circulação proibida no país. Além disso,
depois que o navio voltou a se movimentar, um soldado teria permanecido a bordo, com
a missão de evitar que os passageiros utilizassem suas “lentes” para registrar as
fortalezas que estavam espalhadas por toda a extensão do rio. Segundo a historiadora
contemporânea Nadia Areces, de fato, “o vértice [da sociedade] estava nas mãos de
Carlos Antonio López, que manteve o controle de todas as decisões”. 375
No navio, Bermejo conheceu Firmin Duarte, cuja trajetória revela algumas das
características do regime de governo no país. Entre as desventuras narradas durante a
viagem, o jovem comerciante falou das dificuldades que encontrou quando decidiu
mudar de domicílio dentro do Paraguai, de Assunção para Itauguá. Como se
“necessitava de autorização para isso”, seu intento só fora alcançado graças à
intervenção do Cônsul americano, que aparentemente, ainda não havia cruzado com o
guardador de gado. Mesmo assim, foi intimado a comparecer perante o “chefe de
urbanos da nova cidade”, com a autorização em mãos. Bermejo a reproduziu, no
seguintes termos:
Viva a República do Paraguai! Morram os inúmeros traidores da Pátria! –
Concede-se a Firmin Duarte, de profissão comerciante, a permissão para
transladar-se à Capela de Itauguá, revisando-se e arquivando-se esse
resguardo pelas autoridades do partido na chegada do interessado. –
Assunção, 6 de março de 1848 e aos 38 de nossa amada independência da
metrópole – Carlos Antônio López – Vai sem emenda. 376

Em Itauguá, o novo habitante conheceu Leocádia Cabriza, com quem quis casar.
No Paraguai, segundo Bermejo, os casamentos só eram possíveis com a autorização de
Carlos López, em uma realidade que parece confirmar o que já foi dito anteriormente,
que “o ditador é a nação”.377 Para conceder a permissão, o governo exigira parte do
dote dado a Leocádia, pelo pai, Fernando Cabriza. Leocádia então teria resolvido casar
vestindo branco. Comunicado, “El Supremo” proibiu que tal escolha se consumasse,
através de um despacho, supostamente entregue pelo Juiz de Paz da pequena cidade ao
pai da noiva, nos seguintes termos:
No original: “El vértice estaba en manos de Carlos A. López, quien mantuvo el control de todas las
decisiones”. Areces, op., cit., p. 730.
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No original: “Viva la República del Paraguay! Mueran los inmundos traidores á la patria! Concédasele
á Firmin Duarte, de profesión comerciante, el permiso para trasladarse a la Capilla de Itauguá,
revisándose y archivándose ese resguardo por las autoridades del partido a la llegada del interesado. –
Asunción, 6 de marzo de 1848 y a los 38 de nuestra amada independencia de la metrópoli – Carlos
Antonio López – Va sin Enmienda”. BERMEJO, op., cit., p. 37.
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Tenho ordens do Exmo. Senhor Presidente da República para proibir o
senhor de deixar a sua filha vestir a ridícula vestimenta com que se propõe
a contrair matrimonio. O Exmo. Senhor Presidente compreende que esse
traje é um símbolo de pureza e virgindade. Pode o senhor assegurar ou
provar que a sua filha se acha nestas condições? O senhor desista desta
inovação tão estranha aos usos da República, como ridícula aos olhos de
todos. Itauguá – Ao senhor Fernando Cabriza. 378

Anos mais tarde, e foi em função deste episódio que Firmin e Bermejo se
encontraram no navio que ia em direção a Assunção, o paraguaio conseguiu autorização
do governo para levar os filhos estudarem em Buenos Aires. Na capital dos argentinos,
consciente da realidade do seu país, Firmin conta que procurou andar em companhia
do cônsul do país, para, desse modo, no retorno, não ser acusado de “conversar com
paraguaios emigrados”. Em uma das tardes, no entanto, durante uma conversa a
respeito dos “cigarros” comercializados em Buenos Aires, ele teria “perguntado por que
o Presidente não protegia a indústria nacional”. Por isso, segundo o relato de Bermejo,
ele foi denunciado ao governo, tendo, em seu retorno “suas duas casas sequestradas”,
só não sendo fuzilado, graças à intervenção providencial do consulado americano.
Logo no início da obra, Idelfonso Bermejo se vangloria de ter tido acesso
irrestrito ao dia-a-dia da administração. Foi assim, supostamente, que conseguiu grande
parte das informações, que só publicou fora do Paraguai, já em Madri, em 1873.
As referências às arbitrariedades do governo continuam. De acordo com o
espanhol, um chefe de polícia fez onze pessoas de uma mesma família, entre homens,
mulheres e crianças, puxar uma carroça carregada de tabaco que pertencia ao Estado
por vários quilômetros. Isso supostamente aconteceu por elas terem se recusado a
“emprestar seus bois”. Durante o castigo, “uma mulher e duas crianças” faleceram. Ao
tomar conhecimento do fato, segundo o gatidano, Carlos López promoveu o
responsável, o chefe Antônio Trigo, casando, mais tarde, a sua filha mais velha com
ele.
Em outro episódio relatado pelo espanhol, Cipriano Salcedo foi condenado à
morte por chamar Carlos López de “diabo”. O próprio Idelfonso Bermejo foi quem

No original: “Tengo orden del Excmo. Señor Presidente de la República para prohibir á vd. que su
hija vista la ridícula vestimenta con que se propone contraer matrimonio. El excelentísimo señor
Presidente ha comprendido que ese traje es un símbolo de pureza y virginidad. Puede vd. asegurar ni
probar que su hija se halla en esas condiciones? Desista vd. de una innovación tan extraña á los usos de
la República, como ridícula á los ojos de todos. Itauguá, etc. – Al señor Fernando Cabriza”. BERMEJO,
op., cit., p. 40.
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recebeu a incumbência de noticiar a execução no El Semanário, para que “servisse de
exemplo” a todos os cidadãos. Em Assunção, o filho de Vicente Urdapilleta teria sido
condenado a prestar serviços no navio Taquari por ter “assustado o cavalo” do filho
mais jovem do “El Supremo”, Benigno López. Em outro caso, um soldado, o
“corneteiro Salcedo foi fuzilado” por rasgar um selo com a assinatura de Carlos López.
Para instalar os equipamentos que o filho Francisco trouxe da Europa para o jornal El
Semanário, Carlos ordenou a Bermejo que escolhesse uma casa qualquer, desalojando
o morador. Para construir a sua casa em uma das principais ruas de Assunção, Benigno
López teria se utilizado de mão de obra de soldados e material tomado a cidadãos
“castigados”.
No Paraguai, como já vimos, o Estado possuía o monopólio da comercialização
da erva-mate, a principal fonte de renda do país. O produto, era negociado a partir do
porto de Buenos Aires, onde o próprio cônsul paraguaio agenciava a colocação da
comodite junto aos mercados internacionais. Dentro do país, o controle era intenso,
inclusive sobre a comercialização do tabaco, a ponto de haver um sistema de “balanças
autorizadas”, as únicas que poderiam ser usadas para pesar os produtos entregues pelos
camponeses. Idelfonso Bermejo conta que um mulato teria sido chicoteado por pesar o
tabaco em uma balança não oficial, desautorizada.
O Paraguai descrito pelo gatidano, importava mais que exportava, e apesar da
grande riqueza gerada pelo segundo movimento, em Assunção o ambiente era de uma
“carência generalizada” de “mantimentos e itens industrializados”. Grande parte da
população do país era extremamente pobre, principalmente no campo, onde,
supostamente, as pessoas teriam a obrigação de “trabalhar para o Estado
gratuitamente”. Já no governo de Francia, “¾ das terras” do país constituíam as
“estâncias de la pátria”, porções que eram “arrendadas” ao camponeses em troca de
serviços e produtos. Nesta realidade, em 1846, “1 em cada 8 paraguaios” viviam nelas,
aproximadamente 13% da população total do país. 379 Manuseando as fichas dos 5.900
soldados estacionados na fortaleza de Humaitá, Bermejo notou que apenas 73
continham referências aos pais, como se todos fossem filhos do Estado.
Durante sua estada junto ao governo, o espanhol conta que presenciou uma das
reuniões ministeriais presididas por Carlos Antônio López. Ela teria começado com o
chefe de polícia acusando um “professor da Escola de Ibitimi” de ler periódicos
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estrangeiros, supostamente contrabandeados pelo filho, soldado da marinha paraguaia.
Depois de ouvir o relato, López sentenciou o professor a “dois meses de calabouço” e
o filho, a servir como “soldado de infantaria na região do Chaco”. Na sequência, o
mesmo chefe de polícia relataria o caso de Domingo Slavatierra, soldado da escolta e
barbeiro, descoberto afeitando secretamente o secretário do Cônsul Inglês, e
possivelmente, lhe contando coisas do exército. Foi condenado a sofrer o “cepo”,
“oitenta palos”, para depois, ser levado até Humaitá, na condição de escravo. 380
Esta reunião do Ministério aconteceu às vésperas da eleição para Presidente do
país, que novamente seria disputada por Carlos. Ao final do encontro, de acordo com o
gatidano, “El supremo” determinou que após a votação, sua reeleição fosse saudada
com a explosão de “foguetes”. Alertado pelo Ministro da Fazenda de que eles não
existiam em Assunção, López teria sentenciado: “Quero foguetes esta noite, é só o que
digo”. Na saída, o pedido seria reforçado: “Se não se dispararem foguetes, fuzilarei ao
Ministro das relações exteriores e ao da Fazenda”, os dois que haviam sido incumbidos
de tal missão. De acordo com Bermejo, os foguetes foram ouvidos!
Em determinado momento da reunião, o Ministro das Relações Exteriores,
segundo o depoimento, comunicou López de que havia recebido uma carta do cônsul
inglês, solicitando o direito de acompanhar a eleição presidencial. O presidente teria
ficado furioso com a atitude do Ministro, afinal ele “não estava autorizado a abrir
correspondência de agentes estrangeiros, mesmo que sejam a ele endereçadas”. Depois
de uma grande reprimenda, todos foram chamados de “animais”, sem que o cônsul
inglês recebesse autorização para acompanhar os trabalhos da Assembleia.
Apesar do poder concentrado nas mãos de Carlos Antônio López, oficialmente
o Paraguai era uma República Presidencialista. Nela, o “juiz de paz, o delegado e o
pároco” de cada “Capela” eram constituídos como representantes da comunidade. De
acordo com o espanhol, no dia da eleição, os “duzentos deputados” aguardaram a
entrada do Presidente “olhando para o chão”. Num primeiro instante, foi eleita uma
comissão composta por três indivíduos, que passaram algum tempo avaliando a
prestação de contas do mandato que estava acabando, para só então, promulgar a
candidatura para o pleito. Na eleição que Bermejo acompanhou, López foi proclamado
o “presidente da comissão que tinha a função de lhe fiscalizar”. Enquanto a Comissão

BERMEJO, op., cit. O “cepo” consiste em uma estrutura de madeira que imobiliza o sentenciado, ora
pelas mãos, ora pelos pés, enquanto os “palos” são golpes desferidos nas costas nuas do sentenciado.
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avaliava a prestação de contas, os demais representantes na Assembleia, já no pátio,
eram presenteados com “cerveja até não poder mais”.381
No retorno, antes de ser aclamado, Carlos López fez um discurso pedindo que
escolhessem outro, e como “ensaiado”, “Padre Ramon” se levantou para pedir que ele
ficasse, e assim o fez. Segundo o espanhol, o comunicado da reeleição do presidente
estava pronto desde o dia anterior, e os que iriam assiná-la, confinados em uma casa à
espera do documento.
Idelfonso Bermejo conta que durante os anos do governo de Carlos Antônio
López, as relações com o Brasil giraram em torno da reinvindicação brasileira ao direito
de navegar as águas do Rio Paraguai e da questão de limites, chamada de “Questão de
Cuiabá” pelos paraguaios. Segundo o espanhol, já neste período se pensou em Guerra,
quando se decidiu “esperar a chegada de armamentos e pessoal contratados na Europa”.
Refletindo sobre as causas da Guerra, uma intrincada e complexa teia de
questões, o historiador contemporâneo Carlos Guilherme Motta compartilha desta
proposição:
A Argentina e o Brasil vinculavam-se intensamente à Europa, em particular
à Inglaterra. O Paraguai, por seu lado, manteve-se isolado. A longa ditadura
do doutor Francia (1814-1840) isolou aquele país, ao cortar relações
diplomáticas e comerciais com os outros, exceção feita ao Brasil. Proibiu a
imigração e a emigração, tentou certa autossuficiência baseada na
agricultura e na indústria artesanal. Os dois ditadores que lhe sucederam no
poder, Carlos Antonio López (1840 - 1862) e seu filho, Francisco Solano
López (1862-1870), abriram o país ao comércio exterior e trouxeram
imigrantes e técnicos estrangeiros. Aqui temos uma das origens da grande
conflagração. Quando o Paraguai ensaiou uma abertura para sua integração
no comércio mundial, o ditador argentino Juan Manuel Rosas impôs o
bloqueio econômico ao país vizinho. Os problemas de fronteira se sucedem
e Carlos López dedica-se à criação de um bem-adestrado exército,
preparado por oficiais alemães e equipado com armamentos europeus. 382

O relato do espanhol termina já nos primeiros momentos do governo de
Francisco Solano López, para ele, “mais autoritário que o pai”. Ao se referir à Guerra
iniciada em 1864, o gatidano afirma que “o amor próprio do general López (Francisco)
provocou uma guerra insana”.
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Deixando as memórias de Bermejo para trás, é preciso assinalar, que, com
Francisco, o Estado paraguaio alterou sua política externa. Recém-chegado da Europa,
onde construiu a maior parte de suas concepções, o Mariscal imprimiu a sua política
externa uma postura agressiva. Nas palavras de Juan Crisóstomo Centurión, seu
secretário pessoal, em meio a um quadro regional complexo, López queria ser um
“Napoleão da América”, imitando a forma de vestir e as instituições características do
francês, veja “a criação, sob a inspiração da Legião de Honra francesa, da Ordem
Nacional do Mérito em 8 de abril de 1865”.383
Com várias questões de limites em aberto, a obra de afirmação da independência
do país, para Francisco, se constituiria em um esforço de afirmação territorial, via
resolução das questões lindeiras e da conquista de uma saída para o mar. Nesse sentido,
dois anos após a sua ascensão, o Paraguai já contava com o maior exército sulamericano.384 Para Calmon, a Guerra do Paraguai “não foi um fato esporádico”, mas a
“liquidação violenta de velhas contendas”, a maior parte delas oriundas dos
desdobramentos das independências recentes. 385
4.2. Juan Crisóstomo Centurión: entre as letras e as armas
Juan Crisóstomo Centurión nasceu no povoado de Itauguá, a cerca de 40
quilômetros de Assunção, no dia 27 de janeiro de 1840. Filho póstumo de D. Francisco
Antônio Pérez de Centurión, morto quatro meses antes do seu nascimento, e de Rosália
Martínez y Rodas.386
Segundo o próprio Juan, o pai, Francisco, teve acesso aos poucos colégios que
havia em Assunção no período colonial. Desenvolveu estudos de direito canônico e
romano, sob a tutela do Padre Amâncio Gonzalez e Escobar na redução jesuíta de
“Remanço”. Graças a isso, Francisco Centurión trabalhou como advogado, beneficiado
pela amizade com “Joaquin de Zamalloa, assessor dos governadores de Assunção”.
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Através da advocacia, o pai de Juan acumulou bens e capitais suficientes para oferecer
à família uma vida cômoda.
Juan Crisóstomo foi o caçula de oito irmãos, todos oriundos do segundo
casamento de Francisco. Aos dez anos, foi enviado pela mãe à casa do estudante de
latinidade, Silvestre Yegros, para aprender as primeiras letras, rumando, mais tarde,
para a capital, na companhia do irmão mais velho, que era comerciante. Em Assunção,
Centurión frequentou as aulas do “maestro Quintana”, um ambiente caracterizado pela
“falta de recursos” e pela prática de “castigos físicos”. Apesar de ser um “bom
calígrafo”, ele lembra que Quintana “não era sábio”, aparecia pouco no ambiente das
aulas e aplicava castigos severos a todos que ousassem falar o guarani. Entre os anos
de 1852 e 1853, frequentou a escola preparatória de aritmética de Miguel Rojas, e nos
dois anos seguintes, a de Pierre Dupuy, onde estudou cálculo, gramática, história e
filosofia moral.
Segundo Juan N. González, o francês era membro de uma família monárquica
que “conheceu os horrores da Revolução Francesa”. 387 Licenciado pela Escola Normal
de Versalhes, fixou residência, primeiro, em Buenos Aires, em 1850, para lecionar
“francês e matemática, no Colégio Federal”. Depois de Caseros, foi a Assunção, onde
criou a Escola de matemática, que a partir de 1º de outubro de 1853, funcionou com 51
alunos. No regulamento, a instituição propunha como missão, “inculcar no espírito dos
estudantes, os princípios de moral social e dos deveres de todo cidadão para com Deus,
para com a sua pátria, sua família e seu governo”. Por ele, ainda, Dupuy se comprometia
a “cada dois meses passar à secretaria de governo um informe detalhado sobre o estado
moral e de instrução dos estudantes”. Com a duração de dois anos, os exames eram
realizados por uma banca composta pelo professor e mais dois representantes do
governo, e consistia uma arguição de 20 minutos. A reprovação dava direito a uma única
rematrícula. 388
Em 1855, Centurión estudou na “Escola Normal”, um preparatório para as
“Aulas de filosofia”, que passou a frequentar no ano seguinte. Sob a orientação de
Idelfonso Bermejo, passou a estudar “gramática castelhana, lógica, história sagrada e
profana, cosmografia, geometria, literatura moral e teodiceia, política, direito civil e
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composições literárias”.

389

As Aulas, assim como toda a singela estrutura cultural

dentro da qual Centurión desenvolveu suas primeiras referências, estavam assentadas
sobre uma “herança jesuíta”. Por ela, no campo da história, por exemplo, “o apreço e o
cuidado com a narrativa” eram desenvolvidas a partir de um “tom dramático, heroico,
com abundância de metáforas e descrições de forte apelo poético e visual”. 390
Graças ao desempenho nas Aulas, Juan Crisóstomo Centurión foi contemplado
por Carlos Antônio López com uma bolsa de estudos na Europa. Em sua autobiografia,
ele descreve o cotidiano dos pouco mais de cinco anos em que esteve no velho
continente. Na Inglaterra, assistiu aulas de Direito Internacional e Literatura, e
frequentou o King’s College da Universidade de Londres, onde participou do
Congresso Internacional para a difusão dos conhecimentos úteis, em 1862. Neste
mesmo ano, segundo ele próprio, foi “laureado pelo desempenho nos exames do Curso
de Direito”.
Centurión aproveitou a sua estadia como bolsista do governo paraguaio para
conhecer o máximo de lugares possíveis. Fala de visitas a várias cidades inglesas, de
contatos com estudantes de várias partes do mundo, do espanto provocado pelas peças
de Shakespeare, da presença em tertúlias, reuniões de sociedades científicas e literárias,
sessões do parlamento inglês, de visitas a museus de ciências e artes. Por ocasião da
estada em Richmond, teria visto “de perto” a Rainha Vitória e o Rei Alberto, em visita
a Luís Felipe da França, então, no exílio. Aprendeu inglês e francês, com os quais
produziu uma série de trabalhos, na maioria, enviados ao governo paraguaio, como
forma de prestação de contas.

CENTURIÓN, J. C. Mocedades…, op., cit., p. 48.
OLIVEIRA, P. R. M. de. O encontro entre os guarani e os jesuítas na Província do Paraguai e o
glorioso martírio do venerável padre Roque González nas tierras de Ñezú. TESE. Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010, p. 90.
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Fig.
6:
Juan
Crisóstomo
Centurión.
Fonte:
http://www.lagazeta.com.ar/centu
rion_juan_crisostomo.htm.

Com a morte de Carlos Antônio López e a ascensão de Francisco, os bolsistas
receberam ordens para voltar ao Paraguai, chegando a Assunção em 10 de maio de
1863. De volta, trabalhou na Biblioteca pessoal do novo mandatário, desenvolvendo o
papel de Secretário pessoal e tradutor oficial do governo na chancelaria. Com um
acervo “abundante em obras dos melhores autores antigos e modernos”, se pôs a “ler e
traduzir artigos dos diários franceses e ingleses”, para, em seguida, reproduzi-los no El
Semanário. Animado pelo espírito liberal que trouxe da estada no velho continente, não
demorou muito tempo para que o jovem arrumasse problemas com Solano López.
Segundo González, militante colorado da “Geração do 900”, no retorno da
Europa, através das páginas do periódico, Centurión teria revelado um “encantamento
infantil com a visão ingênua de um liberalismo importado dos arredores do Tamisa”.
391

Em determinado momento, o recém chegado teria sido chamado a dar explicações

pela tradução e publicação de um artigo sobre o “feudalismo”, cujas práticas,
aparentemente, foram associadas ao governo do seu país. Neste momento, o jovem
Centurión se queixa da “falta de liberdade do regime paraguaio”, do governo que
391
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praticava uma política “odiosa e mesquinha”, uma “tirania erigida em sistema”. 392
Uma das figuras intelectuais mais ilustres do país, durante a Guerra, foi alvo de várias
punições, a ponto de correr o risco de ser executado pelo ditador, em dezembro de 1869,
em função de desentendimentos com o Padre Fidel Maíz, que depois de passar vários
anos na prisão do ditador, havia se convertido em seu confessor.
O historiador paraguaio recorda que os fatos que institucionalizaram a ascensão
de Francisco Solano López foram sustentados pelo uso da força e na repressão. A sorte
do deputado D. José Maria Varela, do próprio padre Fidel Maíz e do irmão do Mariscal,
Benigno, servem de exemplo. Durante a sessão que outorgou o poder a Francisco, o
Deputado Varela teria questionado a constitucionalidade da transmissão hereditária do
cargo de Presidente da República, enquanto que o padre encabeçou a articulação do
nome de Benigno, à revelia do irmão mais velho. 393 A constituição, de acordo com a
interpretação de Varela, estabelecia que “a República paraguaia nunca será patrimônio
de uma pessoa ou família”. Para Centurión, o Padre Maíz, que também foi confessor
do velho López, conhecia os seus filhos, a ponto de considerar o perfil de Benigno
como o mais próximo de um governo liberal e reformista. Em função da postura, os
três foram encarcerados, permanecendo durante um bom tempo como degredados no
interior do Paraguai.
Historiadores contemporâneos, como Pizarro e Doratioto, corroboram a versão
de Centurión, acrescentando que teria sido essa (a nomeação de Benigno) a vontade do
falecido ditador. A partir de Antonio Escudero, a primeira registra:
[…] parece que este chegou a considerar a possibilidade de designar como
seu sucessor o seu filho Benigno, de reconhecido comportamento liberal,
aberto ao diálogo e tranquilo, deixando Francisco à frente do Exército e
algum outro ministério. As dúvidas do pai […] radicavam, se diz, na suspeita
de que o ímpeto e a veemência do primogénito poderiam trazer males
irreparáveis para a nação. 394

Uma vez no poder, Solano López manteve a tradição política autoritária. Todos
os rincões estavam infestados de delatores, que traziam ao conhecimento das
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CENTURIÓN, J. C. Memórias…, op., cit., 1894a, p. 159.
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autoridades qualquer tipo de comentário duvidoso, com o seu autor, tendo que, no
mínimo, prestar esclarecimentos à autoridade local. A própria Igreja foi nacionalizada,
com os sacerdotes denunciando os fiéis às autoridades, “era uma espionagem horrível”.
Francisco Doratioto afirma que, em 1863, ao se tornar bispo da capital, Manuel Antonio
Palacios, jurou fidelidade ao “Governo supremo”, no seguintes termos:
[...] juro pelo sagrado nome de Deus e dos Sagrados Evangelhos e prometo
prestar obediência à Pátria e fidelidade ao Governo Supremo [...] que não
participarei em reunião, plano e nem iniciativa alguma, dentro ou fora do
país, contra a tranquilidade pública ou contra o Supremo Magistrado da
Nação (Solano López) e se venho a saber de algo nesse sentido, seja em
minha Diocese ou fora dela, informarei ao Governo. 395

De acordo com o testemunho do futuro autor das Memórias, Solano López,
“nascido e educado em meio à fortuna e ao poder, exerceu sua vontade sempre
livremente, sem sujeitar-se a constrangimentos de nenhum gênero”, vivendo e
governando “como um personagem oriental, da Turquia ou do Egito”.
A referência às teocracias orientais, não é de todo desproporcional. De forma
consciente, Francisco buscou aproximar a sua imagem à de um santo católico de mesmo
nome, São Francisco Solano, bastante popular no Paraguai, patrocinando o crescimento
e a proliferação dos festejos em sua honra, ao mesmo tempo em que agregou à data a
lembrança do seu natalício. Assim, às práticas já tradicionais, foram acrescentadas
outras, como desfiles de carruagens, banquetes de gala e um baile à fantasia na capital,
“com personagens históricos”. Às vésperas da Guerra as festividades chegaram a se
estender por “três a quatro meses”. Neste ambiente, López surgia como um verdadeiro
monarca, “só faltava a coroa”, era um “autocrata, rodeado de um séquito militar, com
magníficos e luxuosos uniformes”. Para o povo, que foi alvo de uma política
paternalista, com distribuição de alimentos e todo o mais, se tratava de uma figura
taumaturga, capaz de operar milagres. 396
Miguel Abensour cita o dicionário “grego-francês Bailly” para definir a imagem
do “herói”, entre outras possíveis, como a do “Mestre, o chefe nobre, falando dos chefes
militares dos gregos que combateram diante de Tróia. O que designa por extensão todo
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combatente, todo homem nobre pelo nascimento, pela coragem ou pelo talento”. 397
Mais adiante, no mesmo texto, o filósofo descreve o que chama de “heroísmo de
renome”, uma condição política que está associada à “arte do despotismo”, onde o
indivíduo procura “forjar para si a melhor máscara”, aquela que lhe “assegure o poder
de se separar dos homens ordinários e de se fazer reconhecer por eles como um homem
extraordinário, isto é, um herói”. 398 Essa forma de relação política com os vivos, é
concebida como “teatral”, onde, alimentado pela vaidade ou o amor próprio, o déspota
procura “não deixar ver mais que sua personagem”. Por ela, o mundo surge como
“caos, desprovido de sentido”, cabendo ao “herói aproveitar a ocasião propícia para
imprimir-lhe o sentido que lhe convém, sua marca, a fim de firmar seu domínio e seu
nome”. 399 Às vésperas da Guerra, em uma realidade onde toda reivindicação política e
cultural necessita de um ponto de apoio na realidade, este parece ter sido o conteúdo
das relações entre Francisco Solano López e a sociedade civil paraguaia.
Cumprindo o papel de “herói”, em 23 de dezembro de 1864, montado em um
“magnífico cavalo branco”, ele passou em revista as tropas que marchariam sobre o
Estado do Mato Grosso. Na ocasião, sobre a montaria, proferiu uma arenga recheada
de tópicos tradicionais, destinados a animar as tropas e justificar a necessidade da
guerra: os paraguaios não provocaram o conflito, mas na iminência do mesmo, teriam
uma oportunidade de provar o valor individual de cada um, honrando os antepassados:
Soldados:
Meus esforços para a manutenção da paz tem sido estéreis. O império do
Brasil, pouco conhecedor do vosso valor e entusiasmo, os provoca para a
guerra: a honra, a dignidade nacional e a conservação dos direitos mais caros
nos mandam aceitá-la. Em recompensa à vossa lealdade e longos serviços é
fixada a atenção em vocês, elegendo-os entre as numerosas legiões que
formam o Exército da República para que sejam os primeiros a dar uma
prova da pujança de nossas armas, recolhendo o primeiro louro que devemos
agregar a aqueles que nossos antepassados puseram na coroa da pátria nas
memoráveis jornadas de Paraguarí e Taquarí. Vossa subordinação e
disciplina e vosso trabalho no dia a dia revelam a vossa bravura e o brilho
das armas que ao vosso valor confio. Soldados e marinheiros: levai este
mesmo voto de confiança a vossos companheiros que nas nossas fronteiras
do norte vão unir-se a vocês e marchar serenos até o campo da honra e,
recolhendo glória para a pátria e honra para vocês e vossos companheiros
de armas, mostrar ao mundo inteiro quanto vale o soldado paraguaio. 400
ABENSOUR, M. O heroísmo e o enigma do revolucionário. Tradução de Maria Lúcia Machado. IN:
NOVAIS, A. (Org.). Tempo e história. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de
Cultura, 1992, p. 214.
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Durante a Guerra, Juan Crisóstomo Centurión desenvolveu o importante papel
de responsável pelo aparelho de informação e propaganda de Francisco Solano López.
Nesse sentindo, foi até o final do conflito sul-americano, redator e editor do
emblemático periódico Cabichui, única publicação paraguaia com acesso direto às
informações do front. Depois, nos últimos momentos, chegou a ser nomeado Chefe do
Estado Maior das forças paraguaias que acompanharam López até o Aquidabã, em 1º
de março de 1870.401
No Paraguai, o século XIX se caracterizou pela timidez da vida cultural e pela
raridade da produção literária. Apenas no governo de Carlos Antônio López, como já
foi dito, se instalou uma tipografia, e mesmo assim, estatal e oficialista:
Com a criação da Imprensa Nacional em 1845, se editou o primeiro
periódico da história do Paraguai, O Paraguai Independente, e no ano
seguinte a revista El Semanário. A questão é que esta única imprensa, de
tipos britânicos, com as dificuldades que isso representa para a reprodução
da ortografia do espanhol, era utilizada prioritariamente pelo poder político
para a sua propaganda, porque ambas as publicações divulgavam
continuamente as proclamações apologéticas da política de López e do
nacionalismo xenófobo do Paraguai em relação aos vizinhos. 402

A criação da Revista La Aurora: Enciclopedia mensual y popular de ciencias,
artes y literatura por Idelfonso Bermejo se constitui no ponto de partida do romantismo
no país. Para Liliana Brezzo, este fato, associado ao envio dos estudantes para a Europa,
representariam o início de um processo de abertura cultural, que tinha a intenção de
nacional y la conservación de los más caros derechos nos mandan aceptar-la. En recompensa de vuestra
lealtad y largos servicios he fijado la atención en vosotros, eligiéndoos entre las numerosas legiones que
forman el Ejército de la República para que seáis los primeros en dar una prueba de la pujanza de nuestras
armas, recogiendo el primer laurel, que debemos agregar a aquellos que nuestros mayores pusieron en la
corona de la patria en las memorables jornadas de Paraguarí y Tacuarí. Vuestra subordinación y disciplina
y vuestra constancia en las fatigas me responden de vuestra bravura y del lustre de las armas que a vuestro
valor confío. Soldados y marinos: llevad este mismo voto de confianza a vuestros compañeros que en
nuestras fronteras del norte han de unirse a vosotros y marchad serenos hacia el campo del honor y,
recogiendo gloria para la patria y honra para vosotros y vuestros compañeros de armas, mostrad al mundo
entero cuánto vale el soldado paraguayo”. CHAVES, J. C. Proclamas y cartas del Mariscal López.
Buenos Aires: Editorial Asunción, 1957, p. 134.
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tirar o Paraguai do isolamento imposto por Francia. Esta política, no entanto, teria sido
“drasticamente interrompida pelo início da guerra contra a Tríplice Aliança”,
acontecimento que estaria na origem do atraso vivido pelas letras do país nos anos após
o final do conflito:
E as consequências da derrota determinaram por completo as características
de sua evolução sociocultural: a população ficou reduzida a 30%
(constituída fundamentalmente por crianças, velhos e mulheres) dos
400.000 habitantes com que contava no começo da contenda, o sistema
educativo completamente desarticulado, os arquivos destruídos e as
bibliotecas públicas e privadas dizimadas. 403

Com edições publicadas entre outubro de 1860 e, possivelmente, agosto de 1861,
o conteúdo de La Aurora revela um flerte entre o neoclassicismo espanhol e o
romantismo francês. Poucos foram os escritos genuinamente paraguaios relacionados
em suas páginas, predominando as traduções de textos franceses, como Grazielle, de
Lamartine e Paul et Virginie, de Saint-Pierre, além de produções do próprio Bermejo.
Entre os expoentes das Aulas de filosofia que chegaram a publicar, se destaca Natalício
Maria Talavera, quem, mais tarde, protagonizaria com o próprio Bermejo uma polêmica
em torno da ideia de modernidade. Enquanto o primeiro defendia os benefícios do
“progresso científico para a humanidade”, o espanhol via nas novas formas de
conhecimento e comportamento indícios de “decadência moral e civilizatória”. 404
Tendência predominante em todo o continente, o encantamento pela Europa está
explícito na forma das referências que sustentam os escritos originais veiculados pelo
periódico. Aproximadamente 40% deles começam com uma citação de franceses, como
“La Rochefoucauld, Girard, Víctor Hugo, Bernardin de Saint-Pierre, Balzac, Fenelon,
Rousseau, o Lamartine”.405 Alguns autores latino-americanos também são lembrados,
casos dos venezuelanos Abigail Lozano e J. M. Torres Caicedo, do brasileiro Marques

No original: “[...] determinando drásticamente interrumpidas por el inicio de la guerra contra la Triple
Alianza [...].[…] y las consecuencias de la derrota determinaron por completo su evolución sociocultural:
la población quedó reducida a un 30 % (conformada fundamentalmente por niños, ancianos y mujeres)
de los 400.000 habitantes con que contaba al comienzo de la contienda, el sistema educativo
completamente desarticulado, los archivos estatales destruidos y las bibliotecas públicas y privadas
diezmadas”. BREZZO, L. Institucionalizar la escritura del pasado. La Academia Paraguaya de la Historia
(1937-1965). Anuario de Estudios Americanos, Nº 73, Vol. I, Sevilla (España), enero-junio, 2016, p.
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de Maricá, além da uruguaia Marcelina Almeida, cujos poemas e novelas são
significativamente reincidentes em meio às páginas de La Aurora.
Em torno do reduzido núcleo de estudantes das Aulas de filosofia, surgiram as
primeiras, e raras, manifestações de um romantismo paraguaio pré-guerra, do qual
Centurión é parte. Eclético e pragmático, ele foi paradoxalmente constituído em torno
de um horizonte político liberal e do progressismo econômico. Ao contrário do que se
poderia supor, a ascendência de autores espanhóis, em função da influência de Bermejo,
“seus alunos foram conquistados por nomes franceses”, conhecidos desde “de Buenos
Aires”, o centro cultural a partir do qual Assunção entrava em contato com o mundo.
406

Com a dissolução das Aulas, em 1862, a vida letrada paraguaia se tornou órfã de

espaços de discussão e sociabilidades, situação que só foi revertida em 1895, com a
criação do Instituto Paraguaio.
Um dos expoentes das Aulas de Bermejo, entre os 17 e 22 anos Juan Crisóstomo
Centurión viveu e absorveu conceitos oriundos do liberalismo político e do romantismo
literário europeu. Passando quase que a totalidade do seu estágio exterior na Inglaterra,
ele desenvolveu uma profunda admiração pela obra de William Shakespeare, para ele,
“o pintor mais fiel da verdade que a humanidade possuiu”, dono de um “estilo poético
que é como uma chama que arde constantemente sem decair, desde o princípio até o
fim, alimentada pela profundidade inesgotável de sua rica e poderosa imaginação”.407
Décadas mais tarde, como escritor, guardadas as devidas distâncias, Centurión revelaria
a mesma capacidade de envolver os seus leitores, fazendo crer que as sensações
provocadas pelo ilustre inglês foram levadas para a vida e instrumentalizaram a sua
arte.
A partir de William Shakespeare, o paraguaio elaborou uma ideia do que seria
a verdade para o mundo das letras. Esta seria a “do coração, dos sentimentos”,
instituições de alcance universal, válidas “para os seres humanos como um todo”.408
Aliás, para ele, “o estilo e a verdade” constituem os dois elementos que seriam capazes
de “contribuir para imortalizar uma produção intelectual”. Nesse sentido, afirma que
ninguém “pintou melhor o sentimento do verdadeiro amor”, metáfora que mais tarde
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foi utilizada por Manfredo Ramirez Russo para caracterizar os atributos da escrita do
próprio Centurión, capaz de “fazer vibrar e comover com as suas pinceladas”.409
Do escritor inglês, finalmente, o paraguaio parece ter absorvido um aspecto
político do exercício da literatura. Para ele, foi através da obra do poeta que a língua
inglesa se afirmou definitivamente como nacional, ao mesmo tempo em que o definiu:
“O Ésquilo inglês fez sua aparição em uma época em que a língua inglesa ainda não
estava totalmente formada”, e ao utilizá-la, a generalizou e lhe deu status.410
Para além de Shakespeare, o paraguaio demonstra conhecimento da obra de
muitos outros europeus modernos. A partir de uma referência elogiosa ao Paraíso
Perdido de John Milton, por exemplo, ele faz citações de David Hume e René de
Chateaubriand. Este último, é transcrito textualmente em, pelo menos, outros quatro
momentos, dos quais se destaca a passagem do quarto volume das Memórias, onde
Centurión reproduz momentos do Gênio do cristianismo, procurando transferir parte
do seu capital simbólico, para a figura do Mariscal, “flagrado manuseando-o”. 411
Alexander Von Humbold aparece, entre outras passagens, para justificar a
inserção de referências à natureza, em meio à narrativa da Guerra, como uma forma de
“suavizar a tensão gerada pela abordagem de um assunto tão penoso”. 412 Além destes,
Voltaire, Rousseau, François Volney, Alexandre Dumas, Vitor Hugo e Balzac são
algumas das outras referências europeias presentes nas páginas das Memórias. Do velho
continente, Centurión parece ter absorvido, também, a tendência estabelecida no
período posterior à revolução francesa, da “representação épica dos movimentos
históricos”, de como narrador, se colocar em “segundo plano e deixar os fatos falarem”.
413

Entre os nomes do continente americano, estão o norte-americano Horace
Greeley e os latinos José Victorino Lastarria, Martín García Mérou e Juan Bautista
Alberdi, este, aliás, como referência para a postura crítica que o historiador desenvolveu
sobre as características do regime político do seu país. 414
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As referências a autores clássicos são bem mais visíveis e reincidentes. Das
várias referências gregas e romanas que surgem em suas páginas escritas, Homero é
definido como aquele que marcha “à frente de todos os gênios”, com sua “lira
triunfando sobre os estragos do tempo”.415 Como bibliotecário de Francisco Solano
López, Centurión aprofundou o seu conhecimento da obra de Tucídides, guardando
deste a ideia da história como fonte de aprendizado (Ktema es aei): “Convém não
esquecer os nossos mortos e conservar as tradições de nossas famílias, para imitar as
suas virtudes e evitar os momentos em que elas se separam destas”.416
Leitor de antigos e modernos, na sua obra escrita, o paraguaio propôs a adoção
de uma postura específica do historiador, encontrada também no romancista, que
implicaria em “transportar-se para a época do fato, conhecer o meio ambiente, as
circunstâncias psicológicas, estudando a sua personalidade (do personagem) por
diversos pontos de vista”, para só depois, escrever.417 Aqui, como tendência do final do
século XIX, a “história dos vultos marcantes” precisa ser administrada em um contexto,
em que, cada vez mais, ganham lugar e importância, referências a condicionantes
econômicos, sociais, culturais e psicológicos. Frente às dificuldades em manter o “fluxo
narrativo” dos acontecimentos, em uma conduta autoral onde a “arte individualiza leis
gerais da vida em figuras e processos concretos”, Centurión, como Bormann e
Garmendia, adotaram o expediente das pausas narrativas, como uma saída para a
necessidade de dar conta daquelas variáveis paralelas. 418
Se no campo literário o paraguaio foi um romântico, no universo das ideias
políticas ele se revelou um adepto do evolucionismo e do liberalismo. Como a maioria
dos brasileiros e argentinos da sua geração, ele entendia que os homens de letras (a
aristocracia da terra) tinham melhores condições de servir ao país, em função de ter
acesso às novidades produzidas no mundo.
Após a Guerra, em meio à destruição e à falta de recursos, surgiu um grupo de
homens de letras que Brezzo chamou de “Generación del 900” ou “Novecentistas”.
Nascidos entre os momentos finais da conflagração e as primeiras décadas seguintes,
eles frequentaram o Colégio Nacional de Assunção (1877) e mais tarde a Faculdade de
Direito da recém fundada Universidade Nacional (1889).
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possibilita aproximá-los da “Geração de 1880” da Argentina, eles dividiram o seu
tempo entre a política de Estado e a cultura, distribuídos entre os recém fundados
“Partido Liberal” e a “Aliança Nacional Republicana” ou “Partido Colorado” (1887).
420

Em meio à instabilidade política e ao caos econômico, o grupo fundou em 1895
o Instituto Paraguaio, então, o único local de encontro, de discussão e de sociabilidade
da classe no país. A partir do ano seguinte, começou a circular a Revista del Instituto
Paraguayo, cujo conteúdo foi da simples reprodução de textos cientificistas,
característicos da virada de século, a algumas produções inéditas na área da literatura e
da história. Do último segmento, entre “64 números” que circularam até “1909”, Brezzo
destaca um estudo sobre a “Primeira junta Governativa” da independência, e o trabalho
de “compilação de documentos jesuíticos” e produção de alguns textos sobre
diplomacia desenvolvidos por “Cecilio Báez”. 421 Propondo acompanhar a evolução da
historiografia no país, através da trajetória da Academia paraguaia de História, até
1965, ela faz uma breve menção a um único trabalho sobre o assunto da Guerra contra
a Tríplice Aliança, publicado já no período do stronato. 422 A impressão de uma postura
de indiferença da sociedade em relação ao tema, que esta solitária referência pode
provocar, de forma alguma condiz com a realidade política e cultural do país.
Entre 1902 e 1903, Cecilio Báez e Juan O’Leary protagonizaram uma disputa
pública em torno da imagem de Francisco Solano López. Simples indício da tensão que
entrecruzava toda a sociedade, em uma série de artigos veiculados em jornais de
Assunção, Báez promoveu a denúncia de um despotismo que teria convertido a
população em “seres sem vontade e discernimento”. Enquanto isso, a partir do
periódico La Patria, de onde já vinha publicando textos de cunho favorável a López, a
algum tempo, Juan E. O Leary acusou o seu antigo professor de “negar as glórias de
sua pátria” e negar “a santidade da causa defendida pelo povo durante o conflito”. É a
própria Liliana Brezzo, em Polémica sobre la Historia del Paraguay, uma
recompilação dos textos de ambos os protagonistas, quem relata que “a polêmica
arrastou todos os minimamente informados”, provocando brigas em bares e acalorados
bate-bocas por todos os lugares. 423
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Ibid, p. 295.
422
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423
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É em meio a esse ambiente, que Juan Crisóstomo Centurión volta do exílio
voluntário, para se dedicar à vida pública. Com 50 anos de idade, o militar aposentado
não pode ser relacionado entre os representantes da Geração dos 900, pertencendo ao
pequeno grupo que teve sua formação intelectual iniciada no breve interstício que
separou as atitudes liberais de Carlos López da ascensão de Francisco. Ao contrário do
cenário cultural onde Bormann e Garmendia desenvolveram sua obra, onde haviam
referências que serviam de parâmetros para a constituição de uma figura autoral, o
paraguaio constituiu suas concepções e definiu a sua postura mais isoladamente,
acumulando impressões aqui e ali.
Dos quatro volumes de suas Memórias ou Reminiscencias Históricas da Guerra,
o três primeiros foram publicados em Buenos Aires, pela tipografia de J. A. Berra,
respectivamente em 1894 (os dois primeiros) e 1897 (o terceiro), enquanto que o último,
surgiu em Assunção, através da editora do exército paraguaio, em 1901. De acordo com
Brezzo, até meados do século XX, “não foram poucos os escritores paraguaios que
procuraram editoras estrangeiras, sobretudo argentinas, que lhes ofereciam condições
econômicas mais vantajosas”. 424 No país, até o início da ditadura de Alfredo Strossner,
ela registra a fundação de apenas três empreendimentos gráficos privados, prejudicados,
a partir de 1936, pela instabilidade política, pelo estado de sítio e pela intervenção nos
meios de comunicação.
Organizadas sob um critério cronológico, a obra de constituição narrativa da
Guerra assinada por Centurión, começa com uma autobiografia, exercício de autodefesa
em um momento da história do Paraguai em que a figura de Francisco Solano López,
junto com todos associados a ela, eram acusados de serem os responsáveis pela
desgraça que se abateu sobre a sociedade. Um dos responsáveis pelos “tribunais de
sangue” que em San Fernando (1868) condenaram à morte muitos paraguaios acusados
de traição, ele também escreve para se defender, para inocentar, para distribuir papéis
e impor uma ordem à memória caótica do acontecimento recente.
Para Natalício González, um lopista, os três primeiros volumes das Memórias,
com severas críticas ao Mariscal, foram “escritas abaixo do peso de acusações
posteriores”, e revelam um esforço para “aparecer como vítima de um regime que

No original: “No pocos escritores paraguayos buscaron talleres gráficos extranjeros, sobre todo
argentinos, que les ofrecían condiciones económicas más ventajosas”. BREZZO, Institucionalizar la
escritura del pasado…, op., cit., p. 310.
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serviu com entusiasmo e fidelidade”. 425 Já o quarto volume, teria sido produzido em
outro ambiente, “quando Juan O’Leary iniciava a grande reação nacionalista”, o que
explicaria a diferença na abordagem da figura de López e do seu Estado. 426
Seja como for, nas narrativas que compõem por escrito, como em Bormann e
Garmendia, o tempo adquire espessura suficiente, para viabilizar uma imersão em
momentos de intensa emoção e calor. Exceção pode ser feita ao último volume, onde a
partir da “marcha para Cerro Corá”, através de uma certa apropriação de elementos
oriundos da epopeia e da tragédia clássicas, o autor estabelece uma sequência
cronológica que procura produzir um movimento (peripécia) que conduz Francisco
Solano López, da húbris à redenção e à glória.
Em termos de organização editorial, os acontecimentos estão assim distribuídos:
o primeiro volume começa com a história pessoal do autor e avança até a evacuação
paraguaia de Corrientes, passando pela Batalha do Riachuelo e à rendição de
Estigarribia em Uruguaiana; o segundo começa com uma descrição da fortaleza de
Humaitá, que recebe as forças que saíram de Corrientes, e vai até a Batalha de Curupaití,
trazendo também informações sobre as perdas paraguaias no primeiro ano de Guerra e
a oferta norte-americana de mediação diplomática. O terceiro volume começa com a
Batalha de Tuyuti, contempla a passagem dos navios brasileiros por Humaitá, a batalha
do Avaí, e vai até Lomas Valentinas e Pikiciri, registrando a chegada das forças
paraguaias em Cero-León. O último volume, o único publicado em Assunção, começa
com a tomada da capital dos paraguaios e vai até Cerro Corá, passando pelo cerco a
Vila de Peribebuí e a Batalha de Campo Grande.
Pelo tom épico e o estilo trágico, o quarto volume é o mais significativo da obra
de Centurión, afinal, ele constitui uma das pedras angulares sobre as quais a imagem
do herói Francisco Solano López é constituída.
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Fig. 7: Contracapa do 1º vol. das Memórias ou Reminiscências Históricas.
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CAPÍTULO V

Diálogos intermitentes

Considerando a existência de características comuns a historiadores brasileiros,
argentinos e paraguaios do final do século XIX, proponho neste capítulo a aproximação
de três obras dedicadas à constituição narrativa da Guerra contra o Paraguai. Em busca
de indícios da presença de “famílias intelectuais” que possam ter sido “construídas em
torno de certas correntes de pensamento (e influência)”, trago para este capítulo
momentos das obras elaboradas pelo brasileiro José Bernardino Bormann, pelo
argentino José Ignácio Garmendia e pelo paraguaio Juan Crisóstomo Centurión.

427

Publicadas entre o último quartel do século XIX e os instantes iniciais do século
XX, nas obras, os autores revelam uma série de pontos em comum, tais como a
influência de autores clássicos, em especial Tucídides, o olhar embebido de
nacionalismo romântico, o tema da Guerra, a condição de historiadores e homens de
armas, de veteranos do conflito e a relação de proximidade com o Estado nacional.
Para além destes aspectos, chama a atenção, em determinado momento, uma
abordagem do tempo “em sua espessura”, atitude que sustenta “quadros metonímicos,
com a presença incisiva do homem, que procuram dar conta da fragmentação e da
suspensão da visão romântica anterior, posta em causa pelas cenas da guerra”. 428 De
certa forma, no exemplo destes autores, se insinua um novo momento da elaboração de
uma literatura histórica nacional, onde os fatos humanos tomam corpo, interagindo e,
progressivamente, se impondo ao recurso às referências à natureza do continente.
Propondo-se a constituir por escrito a (uma) memória da conflagração, Bormann,
Garmendia e Centurión parecem almejar a edificação de uma história dos feitos
nacionais, na forma de uma relação de atitudes e valores que será posta à disposição da
ideologia política do nacionalismo, para o consumo futuro.
Por uma questão de ordem metodológica, a incursão nas narrativas obedecerá
um ordenamento temático, onde serão abordadas questões “de estrutura textual”, os
“relatos de batalha” e a menção a “tópicos de valor”, a forma adquirida pelas
“referências à natureza” e a constituição dos momentos finais do conflito, a “Campanha
427
428
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da cordilheira”, onde a narrativa se radicaliza, tanto na forma e conteúdo, quanto no
fato de que opõem frontalmente brasileiros a paraguaios. Nesta análise, na seção das
“narrativas de batalha”, as obras do trio latino-americano serão cotejadas com a de
Tucídides, cuja estrutura penso ter servido de inspiração para a forma como elas são
ditas.
Antes disso, no entanto, cabe apresentar uma breve cronologia do conflito, para
que o leitor possa acompanhar os momentos mais significativos dos mais de cinco anos
da Guerra contra o Paraguai.
Em 1862, depois da morte do pai, Carlos Antonio López, Francisco Solano, o
primogênito, assume o poder no Paraguai; em abril de 1863, estoura a Guerra Civil no
Uruguai, governado pelo blanco Bernardo Berro; o colorado uruguaio Venâncio Flores,
com o auxílio de brasileiros e argentinos, invade a antiga Província da Cisplatina, sob
protestos de Francisco Solano López, disposto a assumir um protagonismo geopolítico
na região; em julho de 1863, acontece uma aproximação formal entre o Uruguai blanco
e o Paraguai; setembro a novembro, a diplomacia paraguaia tenta se aproximar dos
líderes argentinos das Províncias de Corrientes e Missiones; no início de 1864, a partir
do acampamento de Cerro León, López inicia a mobilização de suas forças, chegando
a reunir, em dezembro, a 70 mil soldados; em março, no Uruguai, Atanasio Aguirre,
substitui Berro, que renuncia.
No final de agosto de 1864, o Paraguai dá um ultimato ao Brasil, para que não
intervenha no Uruguai; em 16 de outubro, tropas do Gen. Menna Barreto invadem a
Banda Oriental, a marinha do Brasil cerca Montevidéu; em 12 de novembro o governo
Paraguaio apreende o navio brasileiro Marquês de Olinda, de passagem por Assunção,
que ia em direção ao Mato Grosso, levando o governador nomeado da Província; em
dezembro, o Paraguai inicia a invasão do Mato Grosso; em janeiro de 1865, o governo
brasileiro cria os batalhões de Voluntários da pátria e a Argentina não concede a López
o direito de passar com as suas tropas por Missiones, para atacar o Rio Grande do Sul;
os colorados tomam Montevidéu, e Flores se torna presidente provisório; em março o
Paraguai invade Corrientes, a Argentina declara Guerra a López; em maio de 1865
acontece a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança, que entre outras coisas, promove
a reunião de forças do Brasil, da Argentina e do Uruguai contra López; em maio o
Coronel Paraguaio Estigarribia invade o Rio Grande do Sul; em 11 de junho acontece
a Batalha do Riachuelo, onde a marinha paraguaia é destruída; em agosto, Estigarribia
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toma Uruguaiana e Bartolomeu Mitre é escolhido comandante das forças aliadas; em
14 de setembro, Estigarribia se rende a Pedro II (então presente no front), Mitre e Flores.
A partir de setembro de 1865 os paraguaios começam a recuar, os aliados
iniciam os preparativos para a invasão do país; em abril de 1866 acontece a travessia
do rio Paraná, é o começo da contraofensiva aliada; em 24 de maio acontece a grande
Batalha de Tuyuti, maior já realizada em solo sul-americano; em setembro, os aliados
são derrotados em Curupaití, um corredor fortificado por um sistema de trincheiras
próximas ao rio Paraguai; depois de um período de marasmo, em outubro Luís Alves
de Lima e Silva, o Marquês de Caxias, assume o comando das forças brasileiras; entre
maio e junho de 1867 acontece o episódio conhecido como “Retirada de Laguna”, onde
um regimento brasileiro e rechaçado pelos paraguaios no Mato Grosso; em julho,
começa o cerco a fortaleza fluvial de Humaitá, que impedia o avanço dos navios
brasileiros em direção a Assunção.
A partir do ano de 1868, Caxias substitui Mitre no comando geral das forças
aliadas, os soldados brasileiros são a esmagadora maioria; em fevereiro, acontece a
passagem de Humaitá; Flores é assassinado no Uruguai; Assunção é bombardeada; em
março López inicia a sua fuga em direção ao extremo norte do país, abandonando
Humaitá, que em seguida, é ocupada pelos aliados; em junho Domingo Faustino
Sarmiento, que é contra o envolvimento do país na guerra, vence as eleições na
Argentina; na série de batalhas conhecidas como dezembrada, Itororó, Avaí, Lomas
Valentinas e Angostura, Caxias aniquila o exército paraguaio; López continua a sua
trajetória de fuga; em janeiro de 1869, Assunção é ocupada; Caxias considera o seu
papel na Guerra encerrado e a contragosto do Imperador, se retira do teatro de operações;
em abril de 1869, chega ao Paraguai o Conde d’Eu, novo comandante em chefe das
forças em atividade; em junho, assume, em Assunção, um governo provisório,
chancelado pelo Brasil; em 12 de agosto acontece a batalha de Peribebuí; em 16 a de
Campo Grande (Acosta Ñu); em 1º de março de 1870, López é alcançado e morto em
Cerro Corá. 429
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5.1. A verdade da história e a história como verdade

Para o conhecimento histórico, a afirmação tácita de que um enunciado é
verdadeiro não é suficiente para a consecução da necessária impressão de verdade no
espírito de quem lê. Serão consideradas verdadeiras as histórias que estiverem
sustentadas em referenciais partilhados pela comunidade, trabalhos capazes de induzir
o espírito aflito de quem as busca, a sensação de segurança na sua relação com o tempo.

Verdadeiras são as histórias com que se pode consentir; consente-se com
as histórias nas quais as possíveis dúvidas surgidas podem ser resolvidas
com as razões que elas fornecem. Sempre que indicarem, por meio de sua
narrativa, o modo de superar as eventuais dúvidas que suscitem, as
histórias sinalizam sua verdade. 430

Nessa perspectiva, as histórias fundamentam sua pretensão de verdade-validade
“ao mediar a facticidade e o significado do que narram na unidade de uma narrativa
com sentido em si”. Nessa tessitura, Rüsen destaca três elementos principais: a
“pertinência empírica”, a “pertinência normativa” e a “pertinência narrativa”. Com o
primeiro, a verdade da história insinua a si própria “quando os fatos narrados estão
garantidos pela experiência”. No segundo, o historiador procura estender aos fatos que
narra à tutela das normas vigentes. Nesse sentido, “a verdade histórica pode ser
caracterizada, como pertinência narrativa”, a constatação de um nível mínimo de
sintonia entre as impressões a respeito do tempo presentes no espírito da comunidade e
a forma adquirida pela sua constituição escrita.

Histórias são narrativamente pertinentes quando o contexto de sentido
entre fatos e normas, por elas apresentados como continuidade no fluxo
temporal, está garantida por critérios de sentido (ideias como pontos de
vista supremos da constituição de sentido) eficazes na vida prática de seus
destinatários. 431

Caracterizados os elementos que constituem a impressão de verdade junto à
consciência histórica, Rüsen descreve a “pertinência narrativa” como sendo exclusiva
da ciência da história. É a capacidade de finalmente cumprir a função orientadora que
se espera de um livro de história, a afirmação da realidade daquilo que ele reclama.
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Os três critérios estão, por conseguinte, em relação de mediação, na qual
o critério da pertinência narrativa se situa num plano superior aos dois
outros. É nele que culmina a pretensão de validade que as histórias têm ao
dirigir-se àqueles que querem servir-se delas para orientar-se no tempo.
432

No tempo, as formas de afirmação da autoridade da narrativa foram alteradas,
acompanhando as alterações da cultura material que marcam o advento da
modernidade. Nesse sentido, Carlo Ginzburg lembra as origens das diferenças entre as
formas narrativas aceitas na antiguidade clássica e na modernidade:

A enargeia era ligada a uma cultura baseada na oralidade e na
gestualidade; as citações na margem, as remissões ao texto e os colchetes,
a uma cultura dominada pelos gráficos. A enargeia queria comunicar a
ilusão da presença do passado; as citações sublinham que o passado nos é
acessível apenas de modo indireto, mediado. 433

O aspecto predominantemente material da cultura contemporânea, associada à
herança do empreendimento erudito antiprotestante, colaboraram para uma
aproximação entre a impressão de verdade e a capacidade de citação direta das fontes
como origem das informações. Com a confiabilidade do texto associada à impressão de
impessoalidade que ele é capaz de gerar, Ginzburg sugere a permanência do legado da
retórica em meio à necessária articulação entre as referências à experiência do tempo,
o recurso aos paradigmas normativos e à expectativa de orientação no tempo, contida
no leitor. Nesse sentido, o historiador italiano recorda que um dos personagens mais
insinuantes do processo de passagem para a forma científica de se escrever a história,
seu conterrâneo Francesco Robortello, apontava para as habilidades que deveriam
compor o perfil de um historiador: “O excelente autor de história deve possuir os dois
requisitos principais seguintes: inteligência política e capacidade expressiva”. 434 Nos
títulos sobre a Guerra contra o Paraguai que aqui são analisados, “a enargeia e a prova
documental não são incompatíveis”, a descrição e a citação aparecem lado a lado. 435
Em busca do status de ciência, na segunda metade do XIX, a preocupação com a crítica
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das fontes e a elaboração de um modelo específico para a escrita da história, que a
distanciasse do trabalho do romancista, estavam na ordem do dia de muitos estudiosos.
Ao mesmo tempo, o romance conquistava prestígio junto a um segmento significativo
dos homens de letras, considerado uma manifestação literária mais próxima da
realidade do homem comum, pelo seu conteúdo e pela forma adquirida pelo texto.
A complexificação do horizonte dos estudiosos da realidade do homem no
tempo, em função do reconhecimento da atuação de fatores externos e internos na
constituição da realidade histórica, que caracteriza o entardecer do século XIX, será
absorvido por parcela dos historiadores na forma de uma “especialização dilatada”. Já
os romancistas,
[...] reagiram com uma ampla dissolução do fluxo narrativo em prol de uma
mudança forçada de estilo e perspectiva, mas também com uma
multiplicação do espectro entre experiência passada e presente: discurso
indireto livre e monólogo interior tornam-se os instrumentos de tal
imbricação de diferentes níveis de experiência. 436

José Bernardino Bormann, José Ignácio Garmendia e Juan Crisóstomo
Centurión utilizam diferentes maneiras de dizer a Guerra ao longo de suas obras.
Dedicando maior atenção à constituição escrita das cenas de batalha, como veremos
mais adiante, o trio promove pausas narrativas, ora para dizer de outra forma o que
está implícito no ato heroico, ora para tratar de assuntos paralelos, que compõem parte
do horizonte de interesses. Associando a palavras um destino coletivo, eles transitam
entre a forma direta do tema político, a indireta da ekphrasis e do canto de celebração
do heroísmo, desafiados a administrar uma economia lexical onde as palavras são
chamadas a dar conta de expressar “a beleza das coragens ásperas que brilham no
campo”, ao mesmo tempo em que são requeridas para denominar as brigas políticas de
campanário. O sucesso (ou não) deste exercício, em um contexto finissecular de
aumento das exigências por parte do público leitor, pode ser associado a repercussão
que as obras foram capazes de alcançar.
Um primeiro exemplo destes “desvios” na narrativa, segundo a própria
classificação dos seus autores, foi construída em torno da reivindicação de valores
morais para o tesouro da nação. Enquanto a constituição escrita da batalha adquire um
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caráter atemporal, os movimentos acontecem na frente dos olhos do leitor, neste
segmento o texto é constituído no pretérito, majoritariamente na forma de proclamação.
Centurión aparece em “Paso Poí”, na “madrugada de 25 de dezembro de 1867”,
para, por um instante, falar da “nossa guerra” (paraguaia), como um exemplo fecundo
de “arrojo e audácia do soldado paraguaio”.
Ah! Se o valor pessoal fosse suficiente para lutar contra o número e as
conquistas da ciência, nosso haveria sido o triunfo. Porém lamentavelmente,
a experiência de mais de 40 anos tem demonstrado que as condições da
guerra estão profundamente modificadas pelos descobrimentos modernos, e
que o aperfeiçoamento dos recursos bélicos chegou a tão alto grau que a
resistência do valor do adversário é quase inteiramente ineficaz, quando este
não possui estes mesmos recursos. 437

Depois da declaração, alertando o leitor para o fato de que a enumeração dos
atos de bravura dos soldados do seu país seria uma tarefa interminável, ele anuncia que
vai apresentar apenas “os mais salientes e notáveis”. 438
José Ignácio Garmendia, ao final da constituição narrativa da derrota dos aliados
em Curupaití, em 22 de setembro de 1866, também nos oferece um exemplo deste uso.
Em um verdadeiro cântico, ele procura reforçar o caráter de imortalidade que visa
atrelar a uma memória constituída a partir do recurso à grandeza reconhecida nas
façanhas Homéricas. Em um ambiente onde as ações humanas são enquadradas pelo
esplendor da natureza, divina:
Curupaytí - Viator esta heroem calcas!
Sombras de bravos, eu os evoco como uma recordação imortal! Aquela
perspectiva sangrenta, reminiscência lúgubre de vossas façanhas, ganha vida
naquele glorioso quadro guardado hoje pela tristeza da morte, sublime pelo
lamentável valor, brilhante pelo movimento homérico da batalha, fúnebre
pelas amargas recordações da tumba que naquela atmosfera transparente,
ressoam nos sussurros das brisas, como o murmúrio dolorido de uma grande
desventura. Esse céu claro e azulado, espécie de cripta brilhante, suspensa
sobre frondosos bosques, bela vegetação que exala um ambiente perfumado,
era a paisagem escolhida para o animado drama de nossa mais nobre derrota.
[...]. Desastre terrível! Glória adquirida com rios de sangue: sangue que
fugazmente já se evaporou nas sombras do esquecimento e na bruma da
distância. [...]. Hoje apenas sois um triste silencio e o viajante ao pisar
indiferente o palco da luta, não sentirá o epitáfio imortal do herói grego, ali
No original: “Ah! ... Si el valor personal fuera suficiente para luchar contra el número y las conquistas
de la ciencia, nuestro hubiera sido el triunfo. Pero desgraciadamente, la experiencia de ahora más de 40
años ha venido demonstrado que las condiciones de la guerra están profundamente modificadas por los
descubrimientos modernos, y que el perfeccionamiento de los elementos bélicos ha llegado á tan alto
grado que la resistencia del valor del adversario es casi enteramente ineficaz, cuando éste carezca de esos
mismo elementos perfeccionados”. CENTURIÓN, Memórias…, op., cit., 1897, p. 81.
438
Na forma original: “[…] los más salientes y notables que se han operado durante la pasada guerra”.
Ibid, p. 81.
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onde caíste como esforçados cavaleiros para dormir o sono da eternidade
dos tempos naquela sociedade estrangeira. 439

Durante a operação de passagem da fortaleza de Humaitá, em 19 de fevereiro
de 1868, Bormann, que demonstra estar impressionado com a dedicação dos soldados
paraguaios, tira os olhos dos navios e do fogo que vem da fortificação inimiga, para
graduar o episódio. Neste exercício, busca no romano Pompeu um meio de expressar,
com ênfase, a capacidade de López renovar as suas forças:
A frente de um tal povo, o homem-monstro, o mais repelente dos tiranos, o
marechal Lopez, podia dizer com mais razão do que Pompeu, o Grande,
quando se lhe perguntara o que faria se César, o seu rival, transpusesse as
montanhas (da Tessália, na Grécia): Bastar-me-á bater a terra com o pé,
para que dela saltem legiões. 440

Na sequência, oferece ao leitor o parâmetro a partir do qual o feito da esquadra
brasileira deve ser mensurado:

E se nos é permitido insistir na comparação da guerra civil dos romanos com
esta terrível campanha internacional, os trechos do rio Paraguai que banham
Curupaití, Humaitá e Angostura, eram como as aguas do Rubicão, aguas
sagradas e a ninguém era dado transpô-las à frente de exércitos. Mas, o tenaz
adversário do Marechal Lopez passa estas barreiras, resolvido a esmagar as
novas legiões que parecem surgir da terra e assim vai preparando, para o seu
contrário, a terrível tragédia de Farsália nas solidões sombrias de Aquidabã.
441

Como exemplos do uso destas seções para a abordagem de questões políticas,
está o momento em que o brasileiro enfrenta as críticas que a imprensa argentina e o
próprio José Ignácio Garmendia fizeram à ação da Esquadra naval Imperial. Lembrando

Este “texto” saiu, a princípio, no jornal La Nación, no dia do aniversário de 20 anos da batalha. No
original: “Curupaytí - Viator esta heroem calcas! Sombras de bravos, yo os evoco como un recuerdo
inmortal! Aquella perspectiva sangrenta, reminiscencia lúgubre de vuestras hazañas, se anima en aquel
glorioso cuadro velado hoy por la tristeza de la muerte, sublime por el valor desgraciado, brillante por el
movimiento homérico de la batalla, fúnebre por los amargos recuerdos de la tumba que en aquella
atmosfera transparente, vibran en el susurro de las brisas, como el murmurio doliente de una gran
desventura. Ese cielo claro y azulado, especie de brillante bóveda, suspendida sobre frondosos bosques,
hermosa vegetación que exhala un ambiente perfumado, era el paisaje elegido para el animado drama de
nuestra más noble derrota. Desastre terrible! Gloria comprada con raudales de sangre: sangre que
fugazmente ya se ha evaporado en las sombras del olvido y la bruma de la distancia. […]. Hoy solo sois
un lóbrego silencio y el viandante al pisar indiferente el palanque de la lucha, no sentirá el epitafio
inmortal del héroe griego, allí donde caíste como esforzados caballeros para dormir el sueño de la
eternidad de los tiempos en aquella sociedad extranjera”. GARMENDIA. Recuerdos..., op., cit., 1901,
p. 161, 162 e 197.
440
BORMANN, J. B. História da Guerra do Paraguai. Vol. II, Curitiba: Impressora paranaense, 1897b,
p. 134.
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da vitória em Riachuelo, ele contrapõe as acusações de morosidade e falta de iniciativa
no ataque à fortaleza paraguaia de Humaitá, outras, estas dirigidas a Bartolomeu Mitre.
Por elas, as ordens do comandante em chefe das forças aliadas tinham a intenção de
destruir a armada brasileira, já visualizando o período posterior à guerra, onde a disputa
pela hegemonia regional voltaria a estar polarizada entre os dois principais signatários
do Tratado da Tríplice Aliança. E acrescenta:

Imaginai agora que os insultos, as provocações partam de estrangeiros que
deveriam ser gratos ao soldado e aos marinheiros do Brasil, á cuja coragem
devem à liberdade, e quiçá à vida; á cuja coragem devem não ter sofrido as
maiores humilhações; á cuja coragem, enfim, devem todos os povos do rio
da Prata a sua autonomia, pois a vitória naval de Riachuelo foi mais do que
uma glória para a frota brasileira, porque foi a salvação das liberdades
platinas, o triunfo seguro de sua autonomia e independência que
periclitavam diante do poder militar do governo paraguaio. 442

Depois de se estender por mais alguns parágrafos, revelando para o observador
contemporâneo que as suspeitas, de ambos os lados, caracterizaram as relação entre o
Brasil e a Argentina durante a Guerra, ele põe um ponto final à pausa: “prossigamos”.
443

Em vários outros trechos da obra, José Bernardino Bormann abre, por um
momento, outras frentes de argumentação, mas sempre alertando o leitor para a
mudança na direção e na forma do texto: “Verifiquemos o que aconteceu em San
Fernando”; “Mas, voltemos às operações militares”; “É relevante fazer algumas
considerações sobre o novo comando em chefe das forças aliadas”; “Mas, continuemos
a historiar o comando do Marechal Gastão d’Orleans”; “Antes de prosseguir a
narração”; “Mas, voltemos à Campanha das Cordilheiras”. 444
José Ignácio Garmendia é mais explícito na indicação destas paradas, quando,
por exemplo, anuncia: “Nos deteremos aqui, um momento, porque é necessário ter
conhecimento do que acontecia no exército argentino enquanto tinha lugar a surpresa
da vanguarda”.

445

Entre outras questões, no terceiro volume dos Recuerdos, o

argentino assume a questão das críticas que foram feitas a Bartolomeu Mitre por

Ibid, p. 84.
Ibid, p. 87.
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Ibid, p. 26. BORMANN, J. B. História da Guerra do Paraguai. Vol. III, Curitiba: Impressora
paranaense, 1897c, p. 14 e 58.
445
No original: “Nos detendremos un momento aquí, porque es necesario tener conocimiento de lo que
sucedía en el ejército argentino mientras tenía lugar la sorpresa de la vanguardia”. GARMENDIA,
Recuerdos…, op., cit., 1901, p. 93.
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ocasião da passagem das tropas aliadas para o território paraguaio, em Passo de La
Pátria (1865). José Bernardino Bormann, um dos críticos, faz referências à insegurança
do Presidente da República Argentina, chefe das forças aliadas, à sua ausência na linha
de frente das operações. Garmendia anuncia o parêntese no final da narração do
combate que acompanhou a operação: “Ao concluir esta ligeira narração da segunda
vitória estratégica do general Mitre na Guerra do Paraguai, nós vamos permitir algumas
observações demonstradas pelos estudos que temos feito sobre estas interessantes
operações”.

446

Em seguida, ele relaciona o que seriam as formas possíveis de

desembarcarem-se tropas: sob trégua, em surpresa, e sob o fogo inimigo, a que acredita
ser, a liderada por Mitre. Sem entrar no mérito, ele busca dar crédito ao seu compatriota,
pondo-o ao lado de grandes nomes: “As passagens que se executam à viva força e por
estratégia, quer dizer, combinando os meios, como o de Alexandre em Hidaspe e Aníbal
no Ródano, e como o do General Mitre no Rio Paraná (são de maior envergadura)”.
Mais à frente, ele anuncia a conclusão da “pausa, [...], dizendo uma verdade histórica:
San Martin nos Andes e Mitre na passagem do Rio Paraná realizaram façanhas de
idêntico valor”. 447 Segmentos como este se estendem por todo o trabalho, com o início
e fim, igualmente anunciados: “É necessária uma observação”; “voltando a tomar o fio
da interrompida narração”. 448
A partir do expediente, Centurión assume a questão das execuções ordenadas
pelo seu comandante no acampamento de San Fernando (1868). Abrindo um novo
parágrafo, ele escreve:
A passagem dos encouraçados por Humaitá e a subida das mesmas à capital
deram lugar nesta e em Paso-Pocú a alguns incidentes curiosos, que
acenderam o espírito desconfiado do Mariscal, servindo, pode dizer-se, de
base para iniciar o grande processo da CONSPIRAÇÃO. Por essa razão
merecem ser consignados aqui, pela transcendência que tiveram nos
acontecimentos da Guerra. 449
No original: “Al concluir esta ligera narración de la segunda victoria estratégica del general Mitre en
la Guerra del Paraguay, nos vamos á permitir algunas observaciones que demostrarán el estudio que
hemos hecho sobre estas interesantes operaciones”. Ibid, p. 57.
447
No original: “Los pasajes que se ejecutan á viva fuerza y por estratagema, es decir, combinando los
dos medios, como el de Alejandro en el Hidaspe y Aníbal en el Ródano, y como el del Mitre en el río
Paraná”. […]. “Concluiremos diciendo una verdad histórica: San Martín en los Andes y Mitre el pasaje
del Paraná se pesa en la misma balanza”. Ibid, p. 60 e 63.
448
No original: “Es necesaria una observación […]”. “Volviendo a tomar el hilo de la interrumpida
narración […]”.GARMENDIA. Recuerdos…, op., cit., 1904, p. 82 e 89.
449
No original: “El pasaje de las corazas por Humaitá y el arribo de las mismas a la Capital, dieron lugar
en ésta y en Paso-Pacú, á algunos incidentes curiosos, que avivaron el espíritu suspicaz del Mariscal,
sirviéndole, puede decirse, de base para iniciar el gran proceso de la CONSPIRACIÓN. Por esta razón
merecen ser consignados aquí por la transcendencia que han tenido en los sucesos de la guerra”.
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Depois de várias páginas apresentando dados e considerações sobre o que López
entendeu ser uma conspiração para depô-lo, de se referir à execução de um grande
número de oficiais, soldados, civis e um religioso, da condenação da mãe e dos irmãos
do líder paraguaio a castigos físicos, ele anuncia o retorno ao eixo central da narrativa:
“Voltando agora aos assuntos militares, [...]”. 450
Por diversas vezes, como em Tuyuti, Centurión deixa as ekphrasis de lado, para
tratar de questões que aparecem como paralelas: “como conclusão, vou me permitir
algumas observações sobre a batalha que acabo de esboçar muito sucintamente”.
Depois de contestar informações contidas em textos publicados por nomes ligados à
Tríplice Aliança, entre eles, o de Garmendia, ele fecha o momento, com novo aviso:
“voltando agora ao inimigo [...]”. 451
No estratagema destas pausas narrativas, os historiadores encontraram lugar
para as questões que não dispensam a marcação de território, viabilizando a
possibilidade da “sua ocultação” no momento de tratar o segmento eleito como o lugar
das aquisições mais relevantes, o das batalhas. Na prática daquele expediente, no caso
destas obras, está a base para a “evanescência de sua figura autoral”. 452
Como homens de letras do final do século , os três autores demonstram estarem
atentos aos procedimentos metodológicos que caracterizavam o estado da ciência da
história. Nesse sentido, Centurión faz referência às suas fontes, afirmando que escreveu
“auxiliado pelas recordações pessoais, que conservo das exposições que me deram no
dia seguinte os que assistiram ou tomaram parte naquela ação, muitos deles ainda estão
vivos, e dos dados recolhidos do El Semanário, Thompson, Garmendia e outros”. 453
Bormann, logo na dedicatória do primeiro volume da sua História da Guerra, se refere
à consulta de “Documentos oficiais, a imprensa séria e imparcial do tempo em que se
desenrolaram os acontecimentos e o testemunho fiel dos homens” que participaram do
CENTURIÓN, J. C. Memórias del Coronel Juan Crisóstomo Centurión ó sea Reminiscencias
Historicas sobre La Guerra del Paraguay. Vol. III, Buenos Aires: Imprenta de obras, 1897, p. 120.
450
“Volviendo ahora a los negocios militares, […]”. Ibid, p. 129.
451
No original: “Por vía de conclusión, voy á permitir algunas observaciones sobre la batalla que acabo
de bosquejar mui sucintamente […]”. “Volviendo ahora al enemigo, […]”. CENTURIÓN, J. C.
Memórias del Coronel Juan Crisóstomo Centurión ó sea Riminiscencias Históricas sobre la Guerra
del Paraguay. Vol. II, Buenos Aires: J. A. Berra, 1894b, p. 92 e 139.
452
PIRES, Modernidades…, op., cit., p. 235.
453
No original: “[...] ayudado de los Recuerdos personales, que conservo de las relaciones que me dieron
al día siguiente los que asistieron ó tomaran parte en aquella acción, muchos de ellos aún están vivos, y
de los datos recogidos del Semanario, Thompson, Garmendia y outros”. CENTURIÓN, Memórias...,
op., cit., 1894b, p. 92.
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evento. Ele classífica o seu trabalho como “uma síntese”, acompanhada da crítica e do
comentário “sugeridos pelos acontecimentos e condutas”, ao mesmo tempo em que
classifica a época do episódio como um “período épico da nossa história”. Garmendia,
interessado em demonstrar a presença de fontes escritas, mantém, no final do primeiro
volume (a 3ª edição), uma seção onde relaciona os “documentos consultados”.

454

Ainda, como parte desta concepção epistemológica, em parte tomada das
ciências naturais, os autores mantém uma cessão intitulada “apêndice”, com
documentos citados durante o texto e mapas dos locais de batalhas, fazem uso do
recurso à citação direta de outras obras e a notas de rodapé.

5.2. Relatos de Batalhas e valor: a ekphrasis e a enargeia na constituição da
imagem heroica
A eclosão e a vivência daquele que seria o maior conflito armado da história da
América do Sul, a Guerra contra o Paraguai, alterou significativamente as bases do
nacionalismo literário do final do século XIX. Redigidas a partir de um ângulo ao
mesmo tempo documentário e pessoal, diferente do caráter de crônica do romance
tradicional, as obras de Bormann, Garmendia e Centurión representam um momento de
transição, “da passagem de uma certa imagem de nação criada por um romantismo de
primeira hora, para outra, fundada a partir da guerra, e que não deixou de ser
romântica”. 455 Nos campos de batalha do Paraguai, toma forma um tipo de descrição
que procura explorar “a força metonímica da imagem”, e que adiciona à representação
segmentada da natureza, uma outra, na qual o homem surge em meio ao caos para dar
demonstrações de valor moral.
Em busca da produção dessas evidências (enargeia), os historiadores lançaram
mão de vários recursos, entre eles, alguns de origem retórica. Em que pese o final dos
oitocentos ser marcado por uma mobilização em torno da constituição de uma ciência
da história, uma parcela significativa dos estudiosos em momento algum deixaram de
reconhecer o campo de estudos como um espaço de exercício da arte. Nesse sentido,
para Leopold Von Ranke, a área do conhecimento se diferenciava de outras por ser, ao
mesmo tempo, “ciência e arte”, por dar vazão a “uma dimensão criadora do homem”.
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GARMENDIA. Recuerdos..., op., cit., 1889, p. 495.
MARETTI, op., cit., p. 59.
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Paralela a tomada de conhecimento do episódio guerreiro, feito através da autópsia,

de depoimentos e pela consulta de obras escritas, o seu registro por escrito representou
um momento de concepção de um instrumento lexical voltado ao objetivo de mostrar
ao público leitor aquilo que os autores julgaram verdadeiro. Neste caso, dada as
circunstâncias em que os textos foram elaborados, o sentido da verdade só pode ser
compreendido se nos reportarmos para as décadas seguintes ao termino da Guerra, onde
eram significativas as “as necessidades secretas do coração dos homens”. 457
Nessa historiografia, os recursos à retórica e à ficção são majoritariamente
empregados na constituição escrita de quadros de batalha, em um exercício de
representação do que foi ou pode ter sido, fazendo com que “a história se aproxime da
capacidade imagética e reconhecedora da memória”. 458 No estímulo à produção de
imagens mentais e no envolvimento emocional do leitor, surge a sensação da realidade
dos eventos narrados, acontecimentos que pela sua natureza e pela plasticidade literária
que adquirem, são capazes de “despertar numa comunidade intensos sentimentos éticos,
seja de comemoração fervorosa seja de execração”.459 Grande objetivo do exercício de
constituição escrita da empreitada guerreira, dizer as batalhas com o auxílio da arte
(retórica) é procurar impor uma ordem ao caos, lhe outorgando um nível mínimo de
visibilidade, suficiente para revelar a nacionalidade da coragem e do heroísmo sublime.
Aproximando os três autores, a ekphrasis, forma de narração que se caracteriza
pela intensidade, pela exposição em detalhes dos ambientes e dos episódios, chama
atenção. Para Martinho Soares, se trata de “um discurso que põe de forma vívida, sob
os olhos, determinado assunto”, produzindo como consequência, a “vividez [...] que
envolve a imaginação e os sentimentos do leitor”.460 No caso da primeira, se trata de
uma noção que abarca um espaço maior, onde estão “cenas” e cenários “de batalha
repletas de páthos”, como a “peste de Atenas de que fala Tucídides”, a visualização do
convés do navio Parnaíba em Riachuelo ou da ponte sobre o Itororó, descrições de
caráter geográfico ou etnográfico.461 Na origem desse modo de proceder, está o desejo
LOBO, A. L. M. “Wie es eigentlich gewesen ist”, “wie es eigentlich geschehen ist”: a percepção
rankeana da história frente às vicissitudes da subjetividade em Freud. IN: PIRES, F. M. (Org.). Antigos
e Modernos: diálogos sobre a (escrita da) história. São Paulo: Alameda, 2009, p. 497. Para uma
discussão sobre as tendências do final do século XIX, ver: PIAGET, J. As ciências “nomotéticas” e as
ciências do homem. IN: SILVA, M. B. N. da. (org.). Teoria da História. São Paulo: Cultrix, pp. 30 – 34.
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GAY, P. Freud para historiadores. 2ª edição, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 11.
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SOARES, M. T. M. Ekphrasis e enargeia na historiografia de Tucídides e no pensamento filosófico
de Paul Ricoeur. Talia Dixit, nº 6, 2011. p. 16.
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de levar o leitor a assumir a condição de expectador, fazendo com que possa “ver os
acontecimentos do passado, com os olhos da mente”, a “enargeia”. 462 Esta, por sua vez,
contribui para conquistar a confiança de quem lê, elevando a credibilidade do relato, na
medida em que aproxima a observação indireta do leitor à direta, do historiador ou
testemunha: “Se a enargeia era o objetivo da ekphrasis, a verdade era o efeito da
enargeia”. 463
Entre os enfrentamentos contemplados por Bormann, Garmendia e Centurión,
está a batalha naval do Riachuelo, de 11 de junho de 1865. Encontro que terminou com
a vitória brasileira, o acontecimento decretou o isolamento comercial do Paraguai, fato
que contribuiu diretamente para a sua posterior derrota. Episódio valorizado por todos
os lados do conflito, no cuidado dos historiadores com a constituição do cenário e o
comportamento dos participantes, surgem imagens que procuram, em última instância,
não dizer a história rápido demais, para que, assim, a ação dos homens não passe
desapercebida.
O Rio Paraguai é a principal artéria de comunicação entre o país homônimo e o
mundo, o grande canal de escoamento de sua produção econômica. A batalha naval
aconteceu às margens do arroio Riachuelo, um afluente do primeiro rio, na província
de Corrientes, em território Argentino. Com José Bernardino Bormann, o leitor pode
acompanhar os comandados de Francisco Solano López ultimando os preparativos para
o ataque:
Com tais disposições seguiram os vapores paraguaios Taquary, Paraguary,
Igurey, Iporá, Marques de Olinda, Jejuy, Salto Oriental, Pirabébé, e lberá
com 45 canhões e 6 chatas ou baterias flutuantes, artilhadas com peças de
calibre 68 e 80; ao todo, enfim, 51 bocas de fogo e 2.500 homens, entre
marinheiros e soldados, tudo sob o comando do chefe Mesa, já nosso
conhecido, e do subchefe ou imediato Cabral. Não querendo deixar nada à
fortuna, ao acaso, a sorte vária das armas que ás vezes inutiliza as mais belas
combinações; enfim, para que a vitória lhe fosse infalível, mandou um
coronel da artilharia de nome Bruguez assestar uma bateria de 30 canhões,
nas barrancas do Riachuelo, lugar que havia escolhido para aniquilar a nossa
esquadra, caso não fosse possível atacá-la e abordá-la à noite, de improviso.
Ali, ordenou que se postassem 3000 homens de infantaria sob as ordens de
outro coronel de nome Aquino, cuja missão era proteger as baterias e, com
a fuzilaria, secundá-la na refrega. 464

No mesmo quadro, o historiador apresenta o oponente, a esquadra brasileira,
que ao ser “atraída para a armadilha”, contava com “59 bocas de fogo e 2.297
SOARES, op., cit., p. 1.
GINZBURG, op., cit., p. 24.
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combatentes, inclusive oficiais de mar e terra, sendo 1.113 da marinha e 1.174 do
exército que se achavam a bordo para qualquer operação de desembarque”.465 A opção
pela descrição detalhada das forças mobilizadas obedece a estratégia que busca, em
última instância, outorgar ao encontro elementos de grandeza e a vivacidade que
potencializam a vitória brasileira, um feito digno de ser lembrado: o número de vasos
e homens envolvidos, o caráter sorrateiro do local escolhido pelo inimigo, a ardilosa
surpresa representada pela presença de baterias paraguaias assentadas nas barrancas do
estreito Riachuelo, nada disso impediu a vitória da nação.
Utilizando as mesmas ferramentas, visualizando os mesmos fins, capitalizar o
episódio para a causa nacional, Juan Crisóstomo Centurión insere as características
geográficas do local do encontro:
O rio Paraná na altura em que recebe o Riachuelo é bastante largo; porém,
está dividido em dois braços por uma ilha, estando o canal principal do lado
do território correntino. Este canal se torna estreito entre a ilha e a barranca,
e mais largo acima, como que para permitir aos navios que manobrem mais
facilmente. 466

Exatamente neste ponto, distribuídas em uma linha “obliqua”, é que o
historiador paraguaio localizou as embarcações brasileiras, nove ao todo, “armadas com
59 canhões pesados” e mais artilharia leve. As forças de Francisco Solano López, em
igual número, se diferenciavam por serem compostas, na maioria, “por navios
comerciais, adaptados à situação de guerra”. Na narrativa, a inferioridade da armada é
compensada pela coragem e a ousadia de marujos e soldados, orientados a surpreender
os inimigos, abordando-os em suas próprias embarcações.
Centurión está na Corrientes ocupada, quando a esquadra de seu país passa,
“com atraso”, pelo campo de visão da torre do Cabildo. O ataque teria sido planejado
para acontecer de madrugada, porém problemas em uma das embarcações, a “Iberá”,
fez com que o objetivo fosse atingido apenas por volta das 8h30min. A passagem da
esquadra, em alta velocidade, teria arrancado de observadores espantados, expressões
de surpresa e admiração: “Caracóis! O que os paraguaios têm”! 467 A cavalo, ao longe,
o historiador se esforça para acompanhar a esquadra, e em seguida, apresentar em
Ibid, p. 29.
No original: “El río Paraná em el Riachuelo es bastante ancho; pero está dividido en dos brazos por
una isla, quedando el canal principal al lado del territorio correntino. Dicho canal es estrecho entre la isla
y la barranca; más arriba es ancho como para permitir á los buques evolucionar fácilmente”.
CENTURIÓN. Memórias..., op., cit., 1894a, p. 298.
467
No original: “Caracoles! Que los paraguayos tienen!” Ibid, p. 301.
465
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detalhes vários momentos da batalha, entre os quais a disputa localizada no convés do
navio brasileiro Parnaíba. Neste caso, a questão é a da condução dos fatos de memória,
da elaboração de uma estrutura de intriga, que ao final, sirva ao propósito de construir
afetividades e sensibilidades que remetam à nação, que a identifiquem, que a legitimem.
Centurión, assim como os outros dois colegas, não testemunharam o episódio, e, no
entanto, constituem uma narrativa do seu desenrolar, em minúcias, alimentados, em
parte, por “depoimentos de ordem mais geral, e pelas impressões daquilo que deveria
ser a vivência moral dos valores nacionais”.
Como a participação argentina se restringiu à presença de uma única
embarcação e de alguns soldados, distribuídos entre os navios brasileiros, José Ignácio
Garmendia escolhe lançar luz sobre a figura e as atitudes do prático correntino
Guastavino. Sem poder contar com a possibilidade de mensurar a força do seu país a
partir do recurso a números, ele elabora uma ekphrasis de dezesseis páginas para
apresentar ao leitor o caráter intrépido do seu compatriota, nesse episódio, a própria
nação argentina em ação. Por meio de sua pena, o leitor-expectador assiste à desgraça
eminente do Parnaíba:
No momento em que o navio brasileiro se preparava para atacar o Tacuarí
encalhado, acaba caindo na mesma emboscada de areia, e é então abordado
por bombordo por esta embarcação e por estibordo pelo Salto, como uma
fera é atacada quando cai numa armadilha. […]. Então as guarnições de
linha das embarcações paraguaias, em tumultuados grupos saltaram à
abordagem, cortando as redes e gritando a vitória que acreditavam
infalivelmente segura, e num instante foi esfaqueada toda a tropa brasileira
que estava à popa […]. Os paraguaios tinham arriado a bandeira auriverde e
a supremacia da multidão lhes dava inesperado triunfo que aproveitam com
vantagem, sem quartel, à sabres e tiros, escorregando muitas vezes no
sangue de suas vítimas. 468

Este segmento da ekphrasis se assemelha a um engarce, momento de preparação,
no texto, para a introdução do que de fato interessa, o protagonismo de Guastavino. 469
Com o convés ocupado pelos assaltantes, a situação do navio parece irreversível,
No original: “En el momiento en que la nave brasileña se disponía a acometer al Tacuarí encalla, se
clava en esa emboscada de arena, y es entonces abordada por babor por este buque y por estribor por el
Salto, como es atacada uma fiera que ha caído en la trampa. [...]. entonces las guarniciones de línea de
los buques paraguayos, em tumultuarios grupos saltaron al abordaje, cortando las redes y gritando a la
victoria que creían infaliblemente segura, y em un instante fue acuchillada toda la tropa brasileña que
estaba a popa, [...]. Los paraguayos han arriado la bandera auriverde y la supremacía de la multitud les
da inesperado triunfo que lo aprovechan con ventaja, sin cuartel, á sablazos y a tiros, resbalando muchas
veces em la sangre de sus víctimas”. GARMENDIA. Recuerdos… op., cit., 1904, p. 189.
469
Sobre o “engarce narrativo”, ver: IGLESIAS-ZOIDO, J. C. El sistema de engarce narrativo de los
discursos de Tucídides. Talia Dixit, Nº 1, 2006, pp. 1-28
468
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quando “[...] o valoroso prático correntino Guastavino, tomado pelo bom senso militar
e a coragem a toda prova, decidiu atacar os navios paraguaios com a formidável proa
da formosa nau capitânia”. Depois de acertar o buque Jejui e colocá-lo a pique, o
Amazonas:
Avançou em silêncio cortando rápido as águas da mansa corrente do rio,
aumentando de volume; grande, imenso, como uma montanha que se vai
desmoronando, envolvida em nuvens de fumaça de uma terrível tempestade
humana, avançou com aquela majestade bárbara da vitória sem contraste e
rápido arremeteu sobre o Marquês de Olinda, cuja tripulação em angústia
sentiu a transformação instantânea, congelada, que vai do ardor de uma
batalha triunfante ao pânico da derrota; se ouviu então um estrondo surdo
que comoveu toda a embarcação, como se em seu seio explodisse um
terremoto […]. 470

O que vem a seguir é o caos que toma conta do Marquês de Olinda, outrora,
senhor da situação. Em função da manobra de Guastavino, o destino dos paraguaios é
selado:
[…] mastros que se rompem como débeis ramas secas, velas separadas que
se sacodem ao impulso do vento, gritos desesperados, vociferações,
lamentos de moribundos, canhões inimigos que se tocam as bocas, fazem
fogo e caem com estrondo ao serem desmontadas, homens desesperados que
se atiram na água, armas que abrem sendas brechas no corpo humano,
granadas que explodem com estrondo, músicas menosprezadas que
gaguejavam acordes metálicos, trêmulos e roncos tambores que provocam
degolas, e por fim, a abordagem desenfreada e aclamações delirantes […].
A metralha que não para conclui a obra: converte em repugnantes despojos
o que ainda vive dos tripulantes da convulsionada nave, entre os que se veem
deitados de costas, em uma poça vermelha, ao que faz um momento
imperava com orgulho nessa robusta embarcação: seu desgraçado chefe o
tenente Robles. Aquela desolação terrível em meio aos vivas, toques de
avançar e blasfêmias apresenta um quadro que estremeceria a qualquer alma
que não fora um soldado.471
No original: “el valeroso práctico correntino Guastavino quien encontró en el buen sentido militar, y
la decisión á toda prueba del arrogante nauta, la mejor acogida á la idea de atacar á los buques paraguayos
con la formidable proa de la hermosa nave capitana”. […]. “Avanzo em silencio cortando rápido las
aguas de la mansa corriente del río, avanzó aumentando de volumen; grande, inmenso, como uma
montaña que se va á desplomar, envuelta en nubes de humo de una terrible tempestad humana, avanzó
con aquella majestad bárbara de la victoria sin contraste, y rápido arremete sobre el Marqués de Olinda,
cuya a tripulación em angustia sintió la transformación instantánea, helada, que va del ardor de la pelea
triunfante al pánico de la derrota; se oyó entonces un estruendo sordo que conmovió todo el buque, como
si en su seno estallara un terremoto [...]”.GARMENDIA. Recuerdos… op., cit., 1904, p. 192.
471
No original: “[...] mástiles que se rompen como débiles ramas secas, velas desgarradas que se sacuden
al impulso del viento, gritos desesperados, vociferaciones, lamentos de moribundos, cañones enemigos
que se tocan las bocas, hacen fuego y caen con estruendo al ser desmontados, hombres desesperados que
se tiran al agua, armas que abren sendas brechas em el cuerpo humano, granadas que explotan con
estruendo, músicas desechas que tartamudean acordes metálicos, trémulos y roncos tambores que
provocan degüellos, y por fin, el abordaje desenfrenado y aclamaciones delirantes [...]. La metralla que
no da cuartel concluye la obra: convierte en repugnantes despojos lo que aún vive de los tripulantes de
la convulsionada nave, entre los que se ve tendido de espaldas, em un charco rojo, al que hace un
470
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A coragem, o patriotismo, o altruísmo, surgem como tópicos que orientam a
composição que José Bernardino Bormann elabora a partir da disputa do mesmo convés.
Por ela, o leitor é conduzido à perspectiva da derrota completa:
A bandeira brasileira está prestes a ser arriada do mastro de honra da
Parnaíba para cair sobre aquele cenário de sangue, de heroísmo e de glória!
A metade do navio está em poder dos adversários: à proa estão eles; à popa
nós! Como ondas agitadas por impetuosa tormenta, brasileiros atiram-se aos
paraguaios; estes, sedentos todos de vingança, espumantes de cólera,
delirantes de ódio; mas, somos poucos e o duelo trava-se em todo o convés.
Um oficial inimigo toma conta do leme! O imperial marinheiro Marcílio
Dias, um dos heróis de Paysandu, luta contra 4; mata 2, porém, cai, mutilado
de cutiladas, morto, junto a um rodízio que defendia. 472

Parte dos marinheiros brasileiros, que segundo o historiador, estavam no
compartimento dos canhões, contando com a opção de nele permanecerem por mais
alguns instantes, na esperança de um socorro, preferem subir ao convés, em busca de
“uma morte gloriosa”, atitude de valor que revela o sentido do esforço narrativo
despendido pelo autor. Perdidas as esperanças de rechaçar o ataque, os poucos que
ainda vivem, decidem explodir a embarcação, em um ato de sacrifício pela nação:
A ordem vai ser cumprida e, para executá-la, segue valorosamente o oficial
escrivão Corrêa da Silva. Nesse momento terrível que se aproxima rápido e,
com que a explosão vai pôr termo ao sangrento conflito naquele navio,
reduzindo tudo a migalhas, envolvendo essa explosão em seus braços de
morte e extermínio talvez os três vasos inimigos, ouvem-se vivas à nação
brasileira, ao imperador, ao chefe Barroso e ao almirante Tamandaré! Corrêa
da Silva estaca atento, ao ouvir aqueles vivas; e, com razão, acredita que
desponta uma situação melhor e que, assim, não seja preciso ter lugar a
medonha e gloriosa catástrofe. Com efeito, ela é desnecessária. O naviochefe, o Amazonas, entretido em bater os canhões de Bruguez e a metralhar
ainda alguns dos navios inimigos; percebe por entre o denso fumo da batalha
a abordagem da Parnaíba e, então, avança a toda força em direção aos
inimigos que abordam-na, e, os nossos bravos, que os combatem, prestes a
desaparecerem na explosão, avistam a proteção providencial que se
aproxima e erguem aqueles vivas. 473

Com o Amazonas, a impressão de que a “pátria não esquece dos seus filhos”.
Depois de prosseguir a ekphrasis por mais alguns parágrafos, o brasileiro conclui a
narração, produzindo um balanço do cenário: “A Parnaíba, a gloriosa Parnaíba, livre

momento imperaba con orgullo em ese robusto buque: su desgraciado jefe el teniente Robles. Aquella
desolación terrible em medio de vítores, dianas y blasfemias presenta un cuadro que estremecería á
cualquiera alma que no fuera la de un soldado. Ibid, 193.
472
BORMANN. História..., op., cit., 1897a, p. 32.
473
Ibid, p. 32.
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dos inimigos que a tinham abordado, com o convés alagado de sangue e cheio de
fragmentos humanos, consegue, enfim, safar”.474
Em Centurión, a cena do convés é reclamada como um atestado da valentia e
abnegação dos paraguaios, motivo de terror para os brasileiros:
[...] trinta e tantos paraguaios do sexto batalhão abordaram o Parnaíba,
fazendo estragos entre os brasileiros que, aterrorizados, se atiraram ao rio,
enquanto outros, foram esconder-se sobre a coberta. Donos do navio, do
mastro até a popa, arriaram a bandeira imperial e içaram em seu lugar a
tricolor paraguaia em meio dos mais estrondosos aplausos dos presentes, dos
que estavam nos outros buques e daqueles que se encontravam sobre a
barranca. 475

Os brasileiros “escondidos” sobre a coberta do navio, só reagiram depois que o
Amazonas fez fogo sobre a proa ocupada, matando a maioria dos invasores. Mesmo
assim, os sobreviventes procuraram resistir, desmoralizando, com a atitude, a guarnição
brasileira:
Os paraguaios, como se vê, realizaram prodígios de valor nessa ocasião,
infundindo com a força de seus braços, a desmoralização e o pânico entre
seus inimigos que eram oito vezes superiores a eles em número, sem falar
da superioridade dos navios e de suas armas. Basta saber que a bordo da
Parnaíba havia duas companhias do 9º batalhão brasileiro, sob o comando
do capitão Pereira que, junto com muitos outros, foi morto. 476

Ao longo dos quatro volumes da obra do historiador paraguaio, vários são os
exemplos do recurso à tópica da vitória moral do seu país sobre os inimigos. Vicente
Robles, comandante do Marquês de Olinda, navio brasileiro aprisionado no início da
Guerra, e depois incorporado às forças de López, ferido, capturado e levado aos
cuidados dos médicos do Amazonas, dá o exemplo. Depois de ter o braço amputado,

Ibid, p. 34.
No original: “[...] treinta y tantos paraguayos del batallón 6, saltaron dentro de ella, haciendo estragos
entre los brasileiros que, aterrorizados, unos se arrojaron al río y otros corrieron á ocultarse abajo de la
cubierta. Dueños los paraguayos de la Paranahiba desde el palo mayor hasta la popa, arriaron la bandera
imperial é izaron em su lugar la tricolor paraguaya en medio de los más estruendosos aplausos de ellos
allí presentes de los demás buques y de los que se encontraban sobre la barranca”. CENTURIÓN.
Memórias…, op., cit., 1894a, p. 305.
476
No original: “Los paraguayos, según se ve, hicieron prodigios de valor en esa ocasión, infundiendo el
empuje de sus brazos, la desmoralización y el pánico entre sus enemigos que eran ocho veces superiores
á ellos em número, sin decir nada de la superioridad de los buques y de sus armas. Basta saber que á
bordo de la Paranahiba había dos compañías del batallón 9 brasilero, al mando del capitán Pereyra que,
junto con muchos otros, fue muerto”. Ibid, p. 305.
474
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em “uma reação de indignação patriótica, ele desamarrou e tirou as faixas, e sangrando
morreu dizendo: que preferia morrer antes que viver em poder de seus inimigos”. 477
Finalizada a Batalha, Bormann eleva o confronto à condição de um episódio
incomum, de grandeza mensurada pela referência à épica Ilíada, de Homero:
Afinal, ao despedir-se o dia que tinha iluminado por tanto tempo o cenário
em que se exibira aquela epopeia grandiosa de sangue, de ações heroicas,
extraordinárias e maravilhosas; em que os nossos marujos e soldados
escreveram uma das páginas mais sublimes da nossa ilíada; os canhões de
Bruguez ficaram mudos e frios, concentrados certamente na dor e angústia
da tremenda catástrofe nacional. 478

Em Centurión, não houve derrota. Da distante barranca do rio, ele finaliza a sua
ekphrasis, desacelerando o tempo para constituir um quadro repleto de intensidade.
Procurando respaldo no mesmo Homero, ele escreve:

Durante o combate o tiroteio era tão intenso que a água do rio parecia ferver,
como se estivesse sob a ação do fogo, pelas inúmeras balas de canhão e de
fuzil de todos os tamanhos que nela caiam. O concerto aterrador que o seu
zumbido produzia ao cruzar o ar em diferentes direções, era capaz de
impressionar o mais sereno dos espíritos. Que música! Era a do inferno que
acompanhava aquela horrenda luta com uma variedade de cenas dignas de
serem descritas por um Homero; pois havia homens que combatiam com
machados, revólveres, espadas, granadas, obuzes, nas cordas, sobre as redes
e cobertas dos navios abordados. 479

Através da imagem, o leitor é preparado para a afirmação final, logo a seguir,
de que os paraguaios, não os inimigos, “eram os dignos descendentes daqueles gigantes,
que descobriram, conquistaram e povoaram o Novo Mundo”.480
No esforço para dizer as batalhas de uma forma adequada ao objetivo de eleválas a condição de evidências de um patrimônio histórico e moral, de grandeza nacional,

No original: “[…] más él, en un arranque de indignación patriótica, desató y tiro las vendas, fuese en
sangre y murió, diciendo: que prefería morir antes que vivir en poder de sus enemigos”. Ibid, p. 307.
478
BORMANN. História..., op., cit., 1897a, p. 35.
479
No original: “Era tan nutrido el tiroteo durante el combate que el agua del río parecía hervirse, como
si fuera bajo la acción del fuego, por las innumerables balas de cañón y de fusil de todos tamaños que
caían en ella. El concierto aterrador que producía el zumbido de estas al cruzar por el aire, siguiendo
diferentes direcciones, era capaz de impresionar al más sereno de espíritu. Qué música! Era la del infierno
que acompañaba á aquella horrenda lucha con uma variedad de escenas dignas para ser descritas por um
Homero; pues había hombres que combatian con hachas, revólvers, espadas, bombas de mano y obuses,
en las jarcias, sobre las redes y cubiertas de los buques abordados”. CENTURIÓN. Memórias…, op.,
cit., 1894a, p. 308.
480
Na forma original: “El valor heroico que desplegaran los paraguayos en este combate, hizo ver que
eran dignos descendientes de aquellos gigantes que descubrieron, conquistaron y poblaron el Nuevo
Mundo”! Ibid. 309.
477
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nas três obras, o recurso à referência ao universo literário clássico é bastante
significativo. Em um levantamento preliminar das citações diretas a personagens,
textos ou figuras desse mundo literário, foram identificadas em José Bernardino
Bormann 54 citações, 61 em José Ignácio Garmendia e 64 em Juan Crisóstomo
Centurión.

Fig. 8: Ponto onde ocorreu a Batalha do Riachuelo. Fonte:
http://journals.openedition.org/ terrabrasilis/docannexe/image/1908/img-1.png.

Existem exemplos de ekphrasis dedicadas a batalhas navais em Tucídides. Uma
delas é constituída pela sequência de dois confrontos onde os atenienses enfrentaram
os espartanos e seus aliados em “Patras” e “Naupacto”. 481 O acontecimento se deu no
“Golfo Criseu, na altura de Naupacto”, no verão que assinala o final da primeira fase
do conflito (por volta de 421 a. C.), ocasião em que os Coríntios e os peloponésios
contavam com “quarenta e sete navios”, enquanto que os áticos, apenas “vinte”.
Surpreendidos com a atitude ateniense, de travar batalha, mesmo em tal inferioridade

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Tradução de Raul M. Rosado Fernandes e M.
Gabriela P. Granwehr. 2ª ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2013, pp. 237 – 247.
481
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numérica, Tucídides apresenta os peloponésios formando uma “linha de batalha como
um enorme círculo de navios, de forma que nenhuma embarcação inimiga podia
penetrá-lo”. 482 Essas embarcações se “apresentavam com as proas viradas para fora, as
popas para dentro”, guardando no interior da forma geométrica “as embarcações
ligeiras [...] e também cinco dos seus melhores navios prontos a navegar rapidamente
para onde quer que o inimigo atacasse”. A seguir, surgem os atenienses, “ordenados em
linha singular”, navegando ao redor do círculo, “bem próximos, apertando-os cada vez
mais e dando a impressão de estarem prontos para atacar imediatamente”. O
comandante, Formião, que dirigia aquele desfile, aparece “seguro”, aguardando que o
movimento de recuo das embarcações inimigas, associada à “brisa que costumava
surgir pela madrugada”, levassem os navios a se chocarem “uns contra os outros”, com
as pequenas embarcações, do centro, “causando confusão”. Na expectativa da
consumação da sorte peloponésia, o leitor assiste o desenrolar da estratégia ática:
Assim, quando o vento se levantou e os navios que estavam em espaço
reduzido foram lançados em desordem empurrados por duas coisas, o vento
e as pequenas embarcações, quando barco batia contra barco e as tripulações
os empurravam com varas para os manter separados, enquanto gritavam uns
contra os outros e praguejavam de tal forma que nem ouviam as ordens que
lhes eram dadas nem o ritmo marcado pelo patrão dos remadores [...], foi
precisamente neste momento crítico que Formião deu o sinal e os atenienses,
atirando-se sobre os peloponésios, afundaram primeiro um dos navios
comandantes e seguidamente destruíram outros barcos [...]. 483

Ateniense, Tucídides, se utiliza da forma narrativa indireta para constituir o
quadro da vitória dos seus compatriotas, balanço a que o leitor chega naturalmente,
após ser informado de que além das embarcações que foram afundadas, Formião e os
seus, capturaram “doze navios”.

484

No uso do estilo (indireto) e na constituição

narrativa da cena, que faz ver, batalhas como as de “Patras” e do “Riachuelo”, separadas
por mais de dois mil anos, se aproximam, indícios da utilização do recurso a ekphrasisenargeia.
Tucídides foi o antigo que mais influenciou a historiografia da Guerra contra o
Paraguai. A História da Guerra do Peloponeso, obra que buscou “transmitir aos
homens do futuro um instrumento de inteligibilidade de seu próprio presente”, se
constituiu num “tipo ideal” da história das guerras. Crítico da postura de alguns dos
Ibid, p. 238.
Ibid, p. 238.
484
Ibid, p. 239.
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nomes do seu tempo, ele demonstrou preocupação com o tratamento rigoroso das fontes,
se credenciando, assim, junto a aqueles, que, nos mais diferentes momentos, cobraram
uma maior racionalidade do historiador. Em sua obra, segundo Hartog, ele procurou
“não depositar confiança na memória, que esquece, deforma ou cede, no momento da
exposição, à lei do prazer que regula a passagem da boca ao ouvido”.485 Com Tucídides,
e antes dele em Heródoto, o princípio da investigação surgiu como o limite entre o
trabalho do historiador e o do aedo. Ao contrário deste, que narra os feitos do passado
a partir da inspiração das musas, aquele procura ver com os próprios olhos, ou no
mínimo, localizar pessoas que viram, para só depois, proporcionar a visão - histor, do
grego, é aquele que vê e faz ver. Neste trabalho, a mímesis configuracional mobilizada
pela escrita surge como o elo entre o olho do historiador e a visão interior do leitor, que
vê com os olhos da mente. “Fazer ver (produzir evidência) era (é), na verdade, a
qualidade mais importante do histor”.486
Apesar da preocupação com a origem das informações, diferentemente de
Heródoto, a narrativa tucidideana não põem em um primeiro plano essa sua consciência.
No texto, há um “ocultamento do historiador”, constituído por um expediente no qual
são apresentados apenas os supostos resultados da exposição dos testemunhos à crítica.
“Ele é este narrador ausente, que deixa falar os fatos”, que “longe de interpor-se entre
os acontecimentos e seus leitores, ele se oculta”. Neste movimento, de acordo com
Rousseau, no Emílio, “O leitor não mais acredita que lê; ele acredita que vê”. 487 Essa
mesma sensação é percebida nos relatos de batalha dos autores sul americanos da
Guerra contra o Paraguai, reforçando a hipótese de que o desterrado de Atenas
constituiu parte do horizonte de referências comuns.
Em busca de produzir evidências, outro acontecimento reincidente nos
trabalhos dos três autores é a Batalha do Itororó, travada em 6 de dezembro de 1868.
Bormann, assim como, em outros momentos, Garmendia e Centurión, procura
emprestar ao episódio o peso épico da literatura clássica, denominando-a de
“Termópilas Paraguaias”. Mais do que um confronto militar, para o historiador, se
tratou do choque entre dois mundos, evento onde os brasileiros representam a
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“civilização” e a “liberdade”, enquanto os paraguaios “o despotismo, a tirania, e a mais
ultrajante servidão”. 488
A tópica da liberdade vai sendo alimentada aos poucos, ainda na véspera do
combate, no ambiente do acampamento imperial, onde os soldados surgem tranquilos,
a infantaria ao redor das fogueiras dançando e cantando, “alguns batendo pandeiros,
outros ao som de violas”, enquanto que a cavalaria “parte esperando o churrasco que se
preparava no fogão, parte entoando, ao som da viola, as canções aprendidas na meninice
ou versos improvisados, de carácter épico, em que os heróis eram os seus mais bravos
generais”. Contrastando esse ambiente, numa referência à suposta incerteza da causa
que atormentava o espírito do adversário, o leitor ouve que “o campo inimigo tinha a
mudez do sepulcro”, atravessado pelo eco das “canções que assinalavam o júbilo do
nosso campo [brasileiro] e que iam depois misturar-se ao murmúrio das águas do arroio,
dando-lhe um ritmo menos melancólico”.489
Isócrates é um dos antigos que aborda o tema da barbárie. Por ele, bárbaros
seriam todos aqueles povos que não usufruíam da “grecidade”, universo de práticas e
instituições que caracterizariam o dia a dia do ser grego. Seriam “bárbaros” todos
aqueles povos que não se comportavam como os atenienses e os espartanos, todos os
diferentes. 490 No caso da América Latina do século XIX, espaço cujas sociedades ainda
se encontravam em processo de constituição e autoafirmação, a visão cultural do outro
como bárbaro ainda não era clara. Enquanto o adjetivo era empregado sem maiores
dificuldades ao indígena refratário, entre argentinos e paraguaios, por exemplo, ele
aparece em meio a constrangimentos, e nem sempre, com o mesmo sentido. 491
Enquanto que em Itororó Bormann vê barbárie nas instituições paraguaias,
Centurión utiliza o termo para adjetivar o comportamento dos soldados brasileiros.
Durante a perseguição a López, já na campanha da cordilheira, por exemplo, o exército
brasileiro teria praticado diversas atrocidades dignas do sentido mais depreciativo do
termo. Em Plácido, departamento de Rosário, “o padre González, o tenente Cáceres, o
sargento Aquino e outros mais”, teriam sido amarrados uns com os outros, “conduzidos
à curta distância sobre o caminho, e ali degolados, pelo crime de haver permanecido
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fiéis à sua pátria até o último segundo, o que haviam jurado!”.

492

Aqui, os aliados

surgem como os novos bárbaros, hordas que invadiram o Paraguai, violentando pessoas
e valores culturais, lugares santos e até mesmo os cemitérios.

Estão aí nossos redentores, estão aí os que alardeavam a grito de tratar bem
aos prisioneiros, estão aí os que diziam que nos trariam à civilização e à
liberdade! – De tudo abusaram: do direito humano e divino. Não
converteram nossos templos e cemitérios em currais de mulas? Não jogam
ao rio as estátuas dos santos, e não as arrastaram pelas ruas de Assunção
atadas com um laço à cinta de seus cavalos?493

José Ignácio Garmendia vê sinais de barbárie no comportamento do aliado na
Batalha do Avaí (11/12/1868). Comentando o comportamento dos soldados brasileiros
durante o embate, onde não teriam demonstrado nenhuma piedade pelo inimigo,
considera se tratar de “uma reação” à forma com que Francisco Solano López lidava
com os feridos e prisioneiros aliados. Nesse sentido, escreve que a “represália, ainda
que condenada, tem sido admitida algumas vezes nos exércitos da civilização; é o meio
selvagem de humanizar os povos bárbaros”.494 Em um momento anterior, narrando a
ocupação de Corrientes pelas tropas paraguaias, ele faz referência àquele
comportamento: “Como se vê nesta comarca desolada, López não iniciou uma guerra
civilizada: era o conjunto de tudo o que de mais bárbaro se pode imaginar, o assassinato,
a mutilação, o estupro, tudo posto em prática para aterrorizar essas indefesas
populações”. 495
Em José Bernardino Bormann o recurso à oposição civilização e barbárie é
mais incisiva, afinal, parece constituir a linha em torno da qual elabora por escrito a sua
versão da Guerra. Com ele, a presença brasileira no Paraguai se fez justa e necessária,
se tratava de livrar o país vizinho de um tirano bárbaro, da barbárie institucionalizada
na forma de Estado. Sobre isso, escreve:
No original: “[...] fueron conducidos a corta distancia sobre el camino, y allí fueron todos degollados,
por el crimen de haber permanecido fieles a su patria hasta el último, según habían jurado!...”.
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Muitos tiranos têm ensanguentado as repúblicas do Prata; tem sido a
vergonha do gênero humano e concorrido para que as nações do velho
mundo as tenham tratado, como se fossem povos semibárbaros; mas,
nenhum deles levou a crueldade, a perfídia, a aleivosia, a traição, e a calúnia,
enfim, todos os crimes aos limites que cinicamente atingiram no governo do
marechal Francisco Solano Lopez. 496

Em outro exemplo da aplicação do tópico, a apresentação da forma do
tratamento dispensado pelos paraguaios aos inimigos feridos surge como juízo de valor.
Compondo com Curuzu, o conjunto de duas pequenas fortalezas que margeavam o rio
Paraguai, impedindo um ataque direto das forças navais do Império ao forte de Humaitá,
a tentativa de conquista das trincheiras de Curupaití, entre 21 e 22 de setembro de 1866,
constituiu a principal derrota das forças aliadas em toda a Guerra. Francisco Doratioto,
o mais ponderado dos historiadores contemporâneos do tema, fala em “4 mil soldados
imperiais mortos” e mais “2 mil argentinos”, enquanto os paraguaios, teriam perdido
menos de uma centena de homens. 497
Em meio à batalha, Bormann conduz o Ministro das Relações Exteriores do
Brasil, Francisco Otaviano de Almeida Rosa, a uma visita ao Hospital de sangue, onde
agonizavam os feridos. Através dos olhos do político, o leitor testemunha a
vulnerabilidade dos soldados vitimados, em um quadro permeado pela linguagem
universal da dor e do sofrimento:
O diplomata estava pálido de comoção e consternado diante do quadro que
contemplava, pois, o assalto (a Curupaití) ainda não tinha começado e já
centenas de soldados e vários oficiais, feridos, pelos canhões inimigos, se
achavam amputados! Montões de braços e pernas estão ali esparsos; os
nossos cirurgiões empunham, uns os seus serrotes; outros as suas facas de
amputação, com os seus aventais rubros de sangue; aqui, um sacerdote,
acolá outro, de joelhos ao lado do moribundo ou assentado ao chão,
ensopado de sangue, consolando a um ou recebendo o último suspiro de
outro, no meio das preces que seus lábios balbuciam; lá, uma padiola que
chega e que traz um valente que vem mutilado do combate se reunir a aquele
concerto de gemidos, de dores, e de orações, um viva à nação brasileira que
parece reanimar as faces pálidas e macilentas do agonizante! O ministro ali
está diante daquela cena sublime de patriotismo, de dever, de religião, de
dores e de glória! 498

Ao finalizar a constituição do quadro no hospital, Bormann alerta o leitor para
o fato de que nem todos os que foram feridos naqueles dias de setembro estavam ao
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alcance dos olhos do ministro. Muitos, em uma referência ao inimigo como o bárbaro
a ser vencido, mesmo feridos, haviam sido assassinados pelos paraguaios:
Alguns feridos que ficaram entre a primeira e segunda trincheira, não
puderam ser recolhidos, foram barbaramente assassinados e depois lançados
ao rio. Os cadáveres, jungidos dois a dois, levados pela correnteza,
aproximaram-se da nossa esquadra, como se viessem pedir uma sepultura e
a bandeira da pátria para mortalha. Os valentes da nossa esquadra, em
escaleres, tiraram da superfície das águas os finados e patriótica e
piedosamente deram lhes sepultura. 499

Narrando o mesmo episódio, Garmendia dirige a atenção de quem o acompanha
para o anoitecer do dia 22 de setembro. Nele, a tristeza constituída pelo sentimento de
impotência, determinado pela derrota, é agravado pela consciência do destino dos
patriotas feridos que não puderam ser resgatados. Escreve:
Sobreveio a noite ... aquela noite inesquecível, de torturante recordação;
aquela negra noite envolta no silêncio dos mortos, e no distante e amargo
ruído da vitória festejando crueldades de bárbaros. Uma luz avermelhada
clareando debilmente o horizonte distante nos anunciava um incêndio de
carne humana ... o campo onde jaziam nossos feridos fagulhava entre as
chamas e os lamentos dos moribundos. 500

Ao contrário de Tucídides, que foi contemporâneo dos fatos que narrou, os
latino-americanos escreveram, organizaram e publicaram as suas obras entre vinte e
quarenta anos depois de encerradas as hostilidades. Às suas memórias, possivelmente,
foram agregadas outras novas, associadas a acontecimentos posteriores, impressões que,
de alguma forma, interferiram na constituição escrita do acontecimento. Esta realidade
se insinua na aparente dubiedade com que, em alguns momentos, Garmendia e
Centurión utilizam os termos (opostos) civilização e barbárie.
Se, por diversas vezes, o uso do primeiro conceito obedece ao sentido positivo
contido no antagonismo binário tradicional, no momento mais intenso da constituição
que os dois realizam da então longínqua Batalha de Itororó (06/12/1868), a civilização
surge como uma referência a um universo de aparências constituídas a partir do domínio

Ibid, p. 240.
Em Garmendia foram registrados “8” momentos em que os paraguaios são associados ao adjetivo
bárbaros. No original: “Sobrevino la noche... aquella noche inolvidable, de torturante recuerdo; aquella
negra noche envuelta en el silencio de los muertos, y el lejano y amargo rumor de la victoria festejando
crueldades de bárbaros. Una luz rojiza clareando débilmente el horizonte allá á lo lejos nos anunciaba un
incendio de carne humana. . el campo donde yacían nuestros heridos chisporroteaba entre las llamas y
los aves de los moribundos”. GARMENDIA. Recuerdos ..., op., cit., 1889, p. 190.
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de tecnologias. 501 Possível indício da administração de um romantismo finissecular
caracterizado pela nostalgia, em ambos o homem aparece como um mero animal
travestido. No argentino, a tecnologia que faz estremecer a terra não é capaz de
esconder o principal segredo da civilização:
À distância aquilo parecia uma batalha de formigas coloridas e negras;
avançavam, retrocediam, voltavam a avançar; tudo ao som de desafinados
hurras e numa desordem grandiosa. 16.000 combatentes lutavam
desesperadamente, ardidos por um sol canicular, um sol paraguaio, que
inflamava a atmosfera saturada de fumaça de pólvora, e comovida de ecos
selvagens. As vibrações da artilharia estremeciam a terra como se fossem
um terremoto. Solo coberto de cadáveres e feridos, pisoteados pela cavalaria
que ia e voltava lançando e morrendo; reluzindo seus grandes sabres, e
repicando as esporas nazarenas que soavam como os aros de uma serpente
cascavel ao aproximar-se, rodando pela arena homens e cavalos em
sangrentos tombos. Aquele quadro de amontoamentos horríveis, semeava
uma batalha satânica. Essas caras acobreadas, negras, reluzindo ferocidade,
enardecidas, suadas, crispadas, colorindo olhos aguardentosos e ávidos de
sangue, refletiam um ódio tremendo: a baioneta, o sabre, a metralha, tudo
funcionava aturdindo em consonância atroz, e ali podia muito bem
compreender-se que o homem não é senão um tigre com face humana: é o
selvagem primitivo, coberto hipocritamente com o manto de benfeitor da
civilização. 502

Também Centurión, em uma sequência repleta de phátos, conduz o leitor a
visualizar a barbárie que o homem (moderno) é capaz de revelar. Em Itororó, onde,
segundo ele, “apenas 5 mil paraguaios teriam enfrentado 18 mil brasileiros”, os temas
da coragem e do heroísmo com que tradicionalmente adjetiva as ações envolvendo o
exército do seu país, cedem lugar para o espanto:
O combate, no entanto, seguia cada vez mais encarniçado: o sabre, a
baioneta e os canhões funcionavam num ritmo espantoso. As armas de fogo
tomavam e alteravam a atmosfera com seus ruidosos estampidos, o solo
estava coberto de cadáveres e feridos, maltratados sob a areia e o lodo, dando
lastimosos gritos de dor e de desespero! E era tal o ardor da luta que não
Garmendia publica a sua versão 15 anos mais tarde, enquanto Centurión o faz 28 anos depois.
No original: “Parecía aquello á la distancia una lidia de hormigas coloradas y negras; avanzaban,
retrocedían, volvían á avanzar; todo al son de desafinados hurras y en un desorden grandioso. 16,000
combatientes luchaban desesperadamente, ardidos por un sol canicular, un sol paraguayo, que inflamaba
la atmósfera saturada de humo de pólvora, y conmovida de ecos salvajes. Las vibraciones de la artillería
estremecían la tierra como si fuera un terremoto. Suelo cubierto de cadáveres y heridos, pisoteados por
la caballería que iba y venía lanceando y muriendo; reluciendo sus grandes sables, y repiqueteando las
espuelas nazarenas que sonaban como los aros de la serpiente de cascabel al aproximarse, rodando por
la arena hombres e caballos en sangrientos tumbos. Aquel cuadro de amontonamientos horribles,
semejaba una batalla satánica. Esas caras cobrizas, negras, reluciendo ferocidad, enardecidas, sudorosas,
crispadas, coloreando unos ojos aguardentosos y ávidos de sangre, reflejaban un odio tremendo: la
bayoneta, el sable, la metralla, todo funcionaba aturdiendo en consonancia atroz, y allí podía muy bien
comprenderse que el hombre no es sino un tigre con faz humana: es el salvaje primitivo, cubierto
hipócritamente con el manto de bienhechor de la civilización”. GARMENDIA. Recuerdos…, op., cit.,
1889, p. 307.
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dava tempo para retirá-los do campo, de modo que eram pisoteados pela
cavalaria, que avançava e retrocedia matando e morrendo, caindo sobre eles,
mortos ou feridos, cavalos e ginetes, em caótica e sangrenta confusão.
Aquele quadro era indescritível. Os homens convertidos em feras, em cujas
faces se pintava a raiva de que estavam animados, ávidos de sangue e
lançando um alarido ensurdecedor, se enfrentavam com uma cruel
ferocidade, cobertos de sangue que brotava das feridas em abundância, de
poeira mesclada de pólvora e empapados em suor sob os raios do sol no mês
mais quente do ano! 503

Em Tucídides, o termo bárbaro é utilizado com maior segurança, constituindo
uma referência a todos aqueles que não eram gregos. Mesmo sustentada nas impressões
de estranheza e inferioridade, a barbárie atribuída a outros povos não deixou de gerar
momentos de desorientação no historiador ático. Exemplar é o caso do batalhão de
Trácios, que, chamados a vir a Atenas como mercenários, o fizeram com atraso,
perdendo o momento da partida de uma das expedições comandadas por Demóstenes.
Mandados de volta à terra de origem, receberam a orientação de provocar estragos nas
cidades não aliadas pelas quais, por ventura, passassem. Assim, o grupo, “representante
do que mais bárbaro existe e a raça mais assassina que há”, atacou “Micalesso”, na
Beócia, arrancando do já prevenido historiador, um relato jornalístico, coberto de
espanto. Na medida em que acontecia o saque das “casas e os templos”, eles seguiam
assassinando, “não poupando nem velhos nem novos [...], matando até crianças e
mulheres e mesmo bestas de carga [...]”. Impressionado, Tucídides destaca o
assassinato de crianças que se encontravam em horário de aula: “[...] e quando caíram
sobre uma escola de crianças, que era a mais importante que ali havia e na qual as
crianças há pouco tinham entrado, fizeram-nas todas em pedaços”.504
Ao contrário de Tucídides, para quem a natureza humana era imutável, em
Isócrates, seria possível aperfeiçoar a condição dos indivíduos. Para ele, “os
constrangimentos ou imperfeições da natureza podiam ser corrigidos pela
aprendizagem de um modo de vida político”, em que o “nomos poderia corrigir a
phýsis”. 505 Esta postura parece respaldar as políticas de incentivo à imigração que
caracterizaram muitos dos governos latino-americanos no último quartel do século XIX.
Nelas, estava contida a convicção de que o desenvolvimento (capitalista) das
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sociedades passaria pelo embranquecimento (europeização) da população.

506

Essa

questão, contemporânea ao exercício de escrita da história da Guerra, compôs o
horizonte do pensamento nacionalista no Brasil, na Argentina e no Paraguai.
Se, através dos relatos de batalha e valor o olhar romântico surge como
instrumento capaz de viabilizar a tomada de consciência da singularidade nacional, são
os autores antigos que oferecem muitos dos personagens, conceitos e uma estrutura
metodológica para o historiador latino-americano trabalhar. 507 Nas Histórias, Heródoto
se apresenta como aquele que dá significado ao passado, “ele é o que não aplica a
adivinhação ao que está por acontecer”, mas trabalha o que “já aconteceu e, entretanto,
permanece obscuro”. 508 Como garantia da verdade do conteúdo, ele apela para o
“excesso de congruência entre o que se passou e a ordem e adequação das palavras
empregadas”, tal como a sentiu Ulisses, protagonista e expectador dos acontecimentos
que ouviu. 509 Também Tucídides buscou na adequação entre as palavras e o
conhecimento da natureza do homem, uma fórmula para constituir parte dos episódios
que narra, sem, por isso, provocar descrédito no seu leitor.
Nesse aspecto, Bormann, Garmendia e Centurión demonstram estarem atentos
à manutenção de uma necessária relação de correspondência entre os valores (verdades)
que procuram sustentar, sejam individuais ou coletivos, e o processo de constituição
verbal dos momentos que escolheram apresentar por escrito. Dessa forma, as
referências aos tópicos perseguidos, ora antecedem, ora sucedem as narrativas
carregadas de colorido e temperatura, em um ambiente de múltiplas correspondências,
onde o leitor é silenciosamente servido da evidência da verdade professada pelo autor.
Exemplo desta conexão é a constituição que Bormann, Garmendia e Centurión
realizam da Batalha do Boqueirão de Sauce, entre 16 e 18 de julho de 1866. Em
Centurión, o Boqueirão é descrito como um corredor que “tinha em sua entrada uns 40
metros de largura, e uns 400 metros até a nossa trincheira”. Dos dois lados, “um bosque

Para ilustrar o pensamento e as práticas de eugenia do final do século XIX e inicios do XX, Ver:
HEIZER, A; VIDEIRA, A, A, P. (Orgs.). Ciência, civilização e república nos trópicos: 1889 – 1930.
Rio de Janeiro: Mauad X; Faperj, 2010.
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denso, com a vegetação emaranhada, como se fossem paredões”, que impediam que os
soldados inimigos se dispersassem. 510
Assim que o ataque inicia, é possível ver os soldados aliados tentando avançar
pelas beiradas do desfiladeiro, na esperança de escapar das descargas originadas da
trincheira inimiga. Mesmo assim:
Os corpos que vinham à frente sofreram horrivelmente, nas filas se abriam
imensos vazios que voltavam a fechar-se com a substituição dos que caiam
por outros que vinham logo atrás. Marchavam em confusão tropeçando uns
nos outros sobre os cadáveres mutilados dos mortos e dos feridos que
exalavam gritos de dor, porém sempre avançavam com valor e brio até
chegar a trincheira. 511

Na ekphrasis, o historiador paraguaio atribui valor ao inimigo, para, através dele,
oferecer ao leitor uma oportunidade de mensurar o esforço dos seus. Uma vez alcançada
a trincheira, no choque corpo-a-corpo, a superioridade numérica dos aliados não é
suficiente para subjugar “leões”, ameaçados em sua própria casa. Os números, as
atitudes, tudo corrobora para a conclusão de que há um legado moral:
Era impressionante como combatia aquele punhado de paraguaios! Não
eram homens, eram leões enfurecidos que defendiam a entrada de seu covil
com unhas e dentes! Supriam o número com seu valor convertendo-se, cada
um, em um Hércules ou um Aquiles que semeavam o desespero entre os que
se aproximavam até cair em terra nos braços da morte! Sem tempo para
carregar os seus fuzis, lutavam com as baionetas, com as espadas, a
coronhadas, até com pedras e punhados de terra que lançavam nos olhos dos
seus determinados e valentes adversários! 512

Aqui, Centurión, como Bormann e Garmendia, retorna aos referenciais
clássicos, convidando Hércules e Aquiles para alimentar um imaginário de grandeza
dos feitos. Novamente, o heroísmo, a ousadia e a bravura, vieram equilibrar a

No original: “[...] tenía á su entrada unos 40 metros de ancho, y de largo hasta nuestra trinchera, unos
400 metros”. “un bosque tupido y enmarañado, a guisa de paredones”. CENTURIÓN. Memórias…, op.,
cit., 1894b, p. 193.
511
No original: “Los cuerpos que venían á vanguardia sufrieron horriblemente, em cuyas filas se abrían
inmensos claros que volvían a cerrarse, siendo reemplazados los que caían con los otros que venían más
atrás. Marchaban em confusión tropezando unos con otros sobre los cadáveres mutilados de los muertos
y los heridos que exhalaban gritos de dolor, pero siempre venían avanzando con denuedo y brío hasta
llegar á la trinchera”. Ibid, p. 193.
512
No original: “Era cosa de ver como combatió aquel puñado de paraguayos! No eran hombres, eran
leones enfurecidos que defendían la entrada de su cubil con los dientes y las garras! Suplían el número
con su valor convirtiéndose cada uno em un Hércules ò un Aquiles que sembraba la desolación entre los
que se le aproximaban hasta que caía exánime em tierra em brazos de la muerte! Sin tempo para cargar
sus fusiles, peleaban á bayonetazos, á sablazos, á culatazos, hasta con piedras y paladas de tierra que
arrojaba á los ojos de sus encarnizados y valientes adversarios”! Ibid, p. 194.
510
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inferioridade de efetivos dos defensores, proposição que atravessa a obra, e que, anos
mais tarde, será apropriada pelo discurso nacionalista do Partido Colorado.
Os aliados voltariam a investir contra a fortificação, até que finalmente, três dias
depois, ela foi conquistada. Ao final do período, na consumação do destino dos soldados
de Sauce, a forma escolhida pelo autor para dizer a morte representa uma opção política,
a da história como fonte de exemplos, amparo para a “elevação moral das futuras
gerações”:
Todo o solo estava manchado de sangue. Montes de cadáveres, onde se viam
mesclados e confundidos em sua desgraça comum argentinos, brasileiros,
orientais e também paraguaios numa variedade curiosa das diferentes
posições em que caíram e foram surpreendidos pela morte, cobriam toda a
faixa do corredor até chegar ao pé da trincheira. Os que ainda estavam vivos
se agitavam desesperados, com a dor dos últimos suspiros da agonia. As
distintas contrações musculares que se notavam em seus pálidos rostos,
refletiam as últimas impressões recebidas antes do último suspiro. Oh
destino cruel! Quantas reflexões não são possíveis a partir de tão grande
desgraça! 513

José Ignácio Garmendia dedica mais de uma dezena de páginas a estes três dias
de julho de 1866. Depois de chamar a atenção do leitor para as características deste
“corredor do inferno”, o leitor é conduzido à linha de frente da batalha. À revelia das
condições, seria possível verificar, através das atitudes, o caráter de sacrifício e a
coragem que alimentavam os soldados nacionais:
Aqueles batalhões de soldados cidadãos, apoiados por um sustentador de
linha, ao atravessar aquele espaço fatal, suportaram em silêncio o fogo que
lhes acometia sem piedade, e que abria imensos clarões sombrios em suas
filas; se marchava em confusão, tropeçando nos mortos e feridos, mas se
avançava sempre sem olhar para trás, e animados por seus chefes e oficiais,
nada os detinha: nem a metralha, nem o chumbo, nem as grandes bombas de
sessenta e oito, que se manifestavam como uma explosão de dinamite. A
coluna rodava corajosa, atormentada, como uma onda enfurecida, deixando
filas inteiras que caíam como se fossem soldados de chumbo, assoprados
pelo alento da morte. 514
No original: “Todo el suelo estaba manchado de sangre. Montones de cadáveres, donde se hallaban
mezclados y confundidos en su común desgracia argentinos, brasileros, orientales y también paraguayos
con una variedad curiosa de las diferentes posiciones en que cayeron y fueran sorprendidos por la muerte,
cubrían toda aquella faja encajonada de terreno hasta llegar al pie de la trinchera. Los que aún estaban
vivos se agitaban desesperados, con el dolor de los últimos estertores de la agonía. Las distintas
contracciones musculares que se notaban en sus pálidos rostros, reflejaban las últimas impresiones
recibidas antes de espirar. Oh, cruel destino! Á cuántas reflexiones no se presta tan terrible desgracia”!
Ibid, 199.
514
No original: “Aquellos batallones de soldados ciudadanos, apoyados por un sostén de línea, al
atravesar aquel espacio fatal, soportaron en silencio el fuego sin piedad que les hacía, y que abría
inmensos claros sombríos en sus filas; se marchaba en confusión, tropezando con los muertos y los
heridos, pero se avanzaba siempre sin mirar atrás, y animados por sus jefes y oficiales, nada los detuvo:
ni la metralla, ni el plomo, ni las grandes bombas de sesenta y ocho, que explotaban como una reventazón
513
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No clímax, mais adiante, já com os aliados disputando a posse da trincheira,
esses guerreiros tomavam forma, surgindo “em cima do parapeito, alguns parecendo
gigantes bronzeados, meio desnudos, com o morrião de couro até atrás e o escapulário
encardido descansando sobre o suado peito, levantando os braços que caíam para matar,
e morrendo sem dizer um ai”!515 À borda da trincheira, complementando a paisagem
épico-trágica, o argentino visualiza “um menino de quinze anos tocando ataque no seu
tambor de aros torcidos”. Ele, com “aquele rouco estrondo, perdendo-se impassível no
fragor da refrega, era o último estímulo que animava a defesa. De repente, a morte o
interrompeu… infortunada criança”!516
No final do dia 16, Garmendia apresenta os soldados aliados se retirando do
boqueirão. Não haviam tomado a fortificação. Ao constituir a cena, o argentino oferece
um quadro dos mais envolventes, onde o vazio sentido pelos soldados pode ser
experimentado pelo leitor/expectador:
Um silêncio de morte dominava com a melancolia da derrota aquele grupo
taciturno: os uniformes despedaçados e ensanguentados: os rostos sombrios,
manchados, enegrecidos pelo pó, a pólvora e o suor que deslizava em
obscuros sulcos, mesclado com gotas de sangue: o cansaço manifesto por
um passo pesado e indiferente, imprimindo uma atitude imperturbável a
aqueles homens de bronze: a hierarquia militar confundida pela desgraça
fundindo em um grandioso sentimento todas as batidas do coração: as tintas
lúgubres da silenciosa paisagem colorida pela arte sublime da criação
daquele desfiladeiro fatal, sombreado por altas e obscuras árvores que
salpicavam pelos interstícios de sua espessa e rota ramagem, caprichosas
manchas de sol, movendo-se inquietas na ardente arena ensanguentada: o
rumor distante, quase imperceptível dos lamentos dos infortunados feridos
abandonados naquele terrível desamparo, conduzido por uma brisa tíbia,
indiferente como a última dor indescritível da mais horrível das separações:
todo, todo esse conjunto, harmonioso em seus dolorosos detalhes, constituía
o trágico final, da cena viva da primeira parte de uma epopeia imortal. 517
de dinamita. La columna rodaba impertérrita, triturada, como una ola embravecida, dejando filas enteras
que caían como si fueran soldados de plomo, soplados por el aliento de la muerte”. GARMENDIA.
Recuerdos…, op., cit., 1889, p. 63.
515
No original: “En la cima del parapeto, algunos parecían gigantes bronceados, medio desnudos, con el
morrión de cuero hacia atrás y el escapulario mugriento descansando sobre el sudado pecho, levantando
unos brazos que caían para matar, y muriendo sin decir un ay”. Ibid, p. 63.
516
No original: “[…] un tambor de quince años tocaba ataque en la cajá de aros torcidos. Aquel ronco
retumbo, perdiéndose impasible en el fragor de la refriega, era el último ardimiento que animaba la
defensa. De repente ceso de batir la muerte… ¡infortunado niño!”. Ibid, p. 65.
517
No original: “Un silencio de muerte dominaba con la melancolía de la derrota aquel grupo taciturno:
los uniformes despedazados y ensangrentados: los rostros sombríos, sucios, ennegrecidos por el polvo,
la pólvora y el sudor que se deslizaba em oscuros surcos, mesclado alguna vez á gotas de sangre: el
cansancio manifiesto por un paso pesado é indiferente, imprimiendo uma actitud imperturbable em
aquellos hombres de bronce: la jerarquía militar confundida em la desgracia fundiendo em un grandioso
sentimiento todos los latidos: los tintes lúgubres del silencioso paisaje esparcidos con el arte sublime de
la creación em aquel desfiladero fatal, sombreado por altos y oscuros árboles que salpicaban por los
intersticios de su espeso y roto ramaje, caprichosas manchas de sol, moviéndose inquietas em la ardiente
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Na ekphrasis, sob a forma de narrativa impessoal, no recurso à linguagem dos
sentimentos, o universo de sensações e as impressões que o autor procura criar, aquilo
que não precisa ser dito literalmente, a experiência que o leitor/expectador é induzido
a associar ao episódio, a sua verdade (enargeia).
Já nas proximidades do acampamento, o historiador introduz um rápido diálogo,
supostamente travado entre o Major Mayorga, que conduzia a retirada, e o General
Emilio Mitre, chefe do Estado Maior argentino. Na conversa de ambos, a revelação do
recurso a uma síntese entre a instituição da ekphrasis clássica e a novela oitocentista
romântica:
Quando saíam nossas tropas do boqueirão, se encontrava ali o general E.
Mitre presenciando aquele desfile sangrento. Ao passar o major Mayorga
com os restos de seu batalhão, disse o general:
- Major! E o resto de seu corpo, onde está?
Mayorga se detém; faz continência; saúda; lança um olhar entristecido ao
curso da lista, e estendendo o braço com a espada torcida na direção do
campo, responde com uma voz quebrada, não pela batalha, senão pelo
infortúnio.
- General, foram mortos pela pátria!
Ao pronunciar esta frase se enturvaram os olhos do valente oficial que
continuou em silêncio seu caminho. O general sentiu que o coração golpeava
violentamente; aquela apoteose em uma frase lhe havia comovido; inclinou
a cabeça, quis falar, e não pôde. Algumas vezes, na desventura dos combates,
os generais não são generais, são camaradas. 518

Em um dos momentos da sua constituição narrativa desta batalha, procurando,
mais do que dizer, fazer ver, Bormann chama a atenção de quem o acompanha para o
fato de que os soldados aliados já se aproximavam da trincheira inimiga. Ali, nas suas
cercanias, “o fogo atinge proporções indizíveis!”, e os atos de “heroísmo surgem por
arena ensangrentada: el lejano rumor, casi imperceptible de los lamentos de los infortunados heridos
abandonados em aquel terrible desamparo, conducido por uma brisa tibia, indiferente como el último
dolor indescriptible de la más horrible de las separaciones: todo, todo ese conjunto, harmonioso em sus
dolorosos detalles, constituía el trágico final, de la escena viva de la primera parte de uma epopeya
inmortal”. Ibid, p. 72.
518
No original: “Cuando salían nuestras tropas del boquerón, se encontraba allí el general E. Mitre
presenciando aquel desfile sangriento. Al pasar el mayor Mayorga con los restos de su batallón, le dice
el general:
—Mayor! Y lo demás de su cuerpo, dónde está?
Se detiene Mayorga; toma la posición militar; saluda; lanza la mirada entristecida al rumbo de
la liza, y extendiendo el brazo con la espada torcida, en esa dirección contesta con una voz quebrada, no
por la batalla, sino por el infortunio.
— General, han muerto por la patria!
Al pronunciar esta frase se enturbiaron los ojos del valiente oficial. y continuó en silencio su
camino. El general sintió que el corazón golpeaba violento; aquella apoteosis en una frase le había
conmovido; inclinó la cabeza, quiso hablar, y no pudo. Alguna vez, en la desventura de los combates, los
generales no son generales... son camaradas”. Ibid, p. 73.
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toda parte, com “oficiais e soldados aliados” morrendo de forma a honrar suas
bandeiras: “Aqui o bravo Washington Lemos, argentino, tenente do batalhão San Luiz
que cai, com as pernas partidas por uma granada e exclama, entregando o revólver a
um amigo: Não importa que eu morra se a vitória é nossa!”. Ali, “de pé, sobre o
parapeito da trincheira do Sauce, é o tenente brasileiro Carneiro da Fontoura” que cai
mortalmente ferido no fundo do fosso, “exclamando: Coragem, soldados! Não é nada.
E expira!”. Exalando ansiedade, Bormann declara:
Se forem reforçados a tempo, será talvez o último dia da campanha; o último
sangue que vai cair sobre e solo fadado a receber, nos sulcos abertos pelos
ricochetes dos projéteis de nossas bombadas, as sementes da civilização e
da liberdade, como o terreno, banhado pelo suor honesto do lavrador, recebe
as sementes que devem produzir fecunda colheita, depois de sulcado pelo
arado. 519

Ele prossegue alertando que os reforços não chegam, elevando o campo de
batalha à condição de um “circo de gladiadores [...]”. Mesmo em inferioridade, os
aliados “batem-se com a energia e o entusiasmo de cidadãos”, enquanto que “o inimigo
o faz com a ferocidade do escravo romano!” Ao final, declara que “a arena é um caos!”,
para em seguida oferecer a visão de “combatentes, cegos de furor, (que) pisoteiam os
mortos e feridos que cobrem o chão, ou tropeçando neles, caindo para de novo se
erguerem aferrados uns aos outros”! 520
Como exemplo da busca tucidideana por congruência entre a verbalização da
memória e o desejo da revelação e afirmação da verdade, está a ekphrasis dedicada a
tomada da ilha de Esfactéria, localizada à frente do porto de Pilos e ocupada pelos
espartanos com a intenção de utilizá-la para bloqueio da entrada de trirremes atenienses.
521

Partindo da desordem dos fatos brutos, o historiador sobrepõe a eles “uma grade”

que “dissimula tudo aquilo que a seu ver parece fortuito, deixando transparecer apenas
os elementos ligados entre si por uma relação interna”. Nesse movimento, ele busca
“reter apenas o que é mais contínuo, deixando que essa continuidade se destaque através
dos parentescos estabelecidos pelo leitor”.522
Depois de vencerem os lacedemônios em batalha naval, os atenienses
mantiveram aqueles que ocupavam a ilha cercados por meses, até que sob a liderança
Toda a sequência em: BORMANN. História..., op., cit., 1897a, p. 175.
Ibid, p. 176.
521
Francisco M. Pires analisa o mesmo acontecimento, a partir, porém das perspectivas do “acaso” e da
“anomalia”. PIRES. op., cit., 2006b, p. 301 – 348.
522
ROMILLY, J. de. História e razão em Tucídides. Tradução Tomás Rosa Bueno e Sandra Lúcia
Rodrigues da Rocha. Brasília: UNB, 1998, p. 28.
519
520
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de Cléon e Demóstenes, ela foi invadida. No imaginário ático, e isso era um problema
para o governo ateniense, se tratava de combater semideuses, guerreiros cuja fama do
desempenho em terra era imbatível, por isso, amedrontador. Depois de desembarcar
uma parte dos homens à noite e eliminar as guardas avançadas, se desenrola todo o
episódio:
Demóstenes organizou-os dividindo-os em grupos de mais ou menos
duzentos, que tomaram os pontos mais altos da ilha, para que os inimigos
cercados por todos os lados ficassem nas maiores dificuldades, sem saber
que ataque enfrentar se fossem atacados dos dois lados pelos inimigos [...].
E para onde quer que avançassem havia sempre na retaguarda tropas ligeiras
inimigas que eram as mais difíceis, porque combatiam de longe com setas,
dardos, pedras e fundas. E não podiam chegar a elas para as atacar porque
eles recuavam. 523

O medo de enfrentar os espartanos, e a sua progressiva superação, constituem a
linha em torno da qual o historiador conduz o restante da narrativa. Assim, a partir de
um determinado momento, as impressões do autor passam a ser as mesmas do leitor,
sem, no entanto, que o primeiro precise dizer textualmente:
[...]as tropas ganharam confiança no seu poder ao ver com os olhos que eram
em muito maior número e acostumando-se à ideia de que o inimigo não
parecia tão temível assim como antes, e também porque não tinham sofrido
tantas perdas como esperavam, nem estavam dominados, como no princípio,
quando tinham desembarcado, pelo pensamento de que iam combater
Lacedemónios, e então, um pouco desdenhosos, soltaram um grito e em
uníssono lançaram-se sobre eles e atiraram-lhes pedras, setas e dardos
conforme o que cada um tinha em mão. 524

Em um cenário onde a “gritaria ensurdecedora dos soldados atenienses”,
associada a uma “intensa nuvem de poeira que se levantou sobre as cinzas da floresta”,
queimada semanas antes, os espartanos surgem em uma situação inusitada. Não podiam
ouvir as ordens dos comandantes ao mesmo tempo em que não conseguiam visualizar
os agressores, se mostravam vulneráveis.
A ekphrasis continua, com os peloponésios recuando em direção à sua principal
fortaleza, localizada à beira de um precipício. Contrariando a perspectiva, animados
pela surpreendente demonstração de fragilidade dos inimigos, os atenienses atacam
pelo lado do penhasco:
E assim indo à volta sem ser detectado entre perigos e dificuldades, apareceu
(um batalhão) de repente junto do forte na retaguarda do inimigo para
523
524

TUCÍDIDES, op. cit., p. 369.
Ibid, p. 370.
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consternação deste que os não esperava e para encorajar os companheiros
que viam agora aquilo por que tinham estado à espera. Consequentemente,
os Lacedemônios eram agora assaltados de dois lados e estavam na mesma
desgraçada situação em que os seus compatriotas tinham estado nas
Termópilas, se compararmos pequenas ações com grandes, [...]. Assim,
assaltados pela retaguarda e pela frente, os lacedemônios já não resistiam e
como a luta era agora de poucos contra muitos, com os corpos enfraquecidos
pela fome, batiam em retirada e os Atenienses detinham afora o domínio dos
acessos ao forte.525

Na constituição escrita deste episódio, Tucídides não se contentou em fixar à
sequência dos acontecimentos um parentesco sumário, ligando-os por atacado a uma
ideia comum, “mas teve o cuidado, na própria escolha das palavras e do fraseado, de
conferir a essas relações um caráter rigoroso”. Os “elementos semelhantes assumem
uma forma semelhante, as conclusões respondem aos projetos. O que é bem sucedido
ou fracassa, repetido ou modificado, impõem-se, portanto, exatamente como tal, sem
que haja necessidade de o dizer”, graças ao jogo de correspondências verbais. 526 No
caso dos espartanos da Ilha, a evidência de que tratavam apenas de homens, homens
comuns!

5.3. A natureza em guerra: referências ao ambiente e aos fenômenos naturais
Como historiadores, Bormann, Garmendia e Centurión foram, antes de tudo,
homens que puseram as suas penas a serviço da obra de afirmação da realidade de suas
nações. Produzir evidências, imortalizar a grandiosidade da gesta nacional, são tarefas
que estes autores românticos procuraram desenvolver com o auxílio da literatura
histórica. Concentrados no leitor, as obras vieram ao encontro da demanda por respostas
por parte de comunidades que, recém emancipadas, encontravam-se carentes de
referências capazes de viabilizar, no presente, a administração da ideia de futuro.
A história, [...], não se define pela cronologia, nem por seus acidentes, nem
é tão pouco evolução, mas produção de sentidos! Ela é algo da ordem do
discurso [...]. É alias pelo discurso que a história não é só evolução mas
sentido, ou melhor, é pelo discurso, que não se está só na evolução mas na
história. 527

Ibid, p. 372.
ROMILLY, op., cit., p. 29.
527
HENRY apud ORLANDI, E. P. Terra à vista. Discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo:
Cortez. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1990, p. 14.
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Já a descoberta e a colonização da América haviam chamado a atenção para a
natureza americana. Despertando interesse, exercendo fascínio, inúmeros foram os
estudiosos que se mobilizaram em busca de explicações para o caráter singular de
espécimes e da paisagem. De Buffon a Alexandre Von Humboldt, passando por
Cornelius de Pauw, e os jesuítas Clavijero e Molina, as características do ambiente
foram objeto de polêmicas e teorias, as mais antagônicas possíveis.

528

Permeando a

todas, porém, se evidenciava a consciência de que se tratava de um lugar específico,
uma terra única, essencialmente diferente do continente europeu. Para muitos, de
Gabriel Soares de Sousa ao próprio Von Humboldt, saído de um ambiente dominado
pela tensão revolucionária, em constante manutenção, o Novo Mundo constituía um
horizonte de encantamento, um espaço adâmico que fazia aflorar sensibilidades e
estimular comportamentos incomuns para a Europa oitocentista. Excitados, muitos
foram os europeus que promoveram viagens de exploração, dirigidas à fauna e à flora
americanas, e divulgadas posteriormente em publicações e pinturas.529 Neste exercício,
os artistas românticos da primeira metade do século XIX, especialmente, carregaram
“nas cores e tintas”, respirando emoções e envolvendo a natureza “em uma espécie de
sacralidade”. 530
Muitas dessas manifestações, anteriores à observação direta da maioria dos
nacionalistas sul americanos, mais tarde, serviriam de base para as primeiras
reclamações de singularidade das jovens nações do continente. Por elas, antes de se
constituírem em comunidades de história e destino, o direito à existência soberana foi
assentado na reivindicação da peculiaridade dos ecossistemas, na referência a formas
geográficas delineadas com o curso dos rios e o reconhecimento de montanhas.

Observando e classificando ou escrevendo e pintando, a natureza apresentase como uma tela em branco sobre a qual se constroem discursos científicos
ou se desenha imagens e símbolos. Na perspectiva do historiador, a natureza
pode ser entendida como um objeto, sobre o qual se elaboram representações
que carregam visões de mundo e contribuem para a gestação de imagens e

Para ilustrar o pensamento destes homens, ver a Exposição virtual “Relatos sobre o Brasil feitos por
estrangeiros nos séculos XVII a XIX”. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/acamara/documentos-e-pesquisa/biblioteca/exposicoes-virtuais/exposicoes-virtuais-permanentes/relatosde-viajantes-estrangeiros-sobre-o-brasil-dos-seculos-xviii-e-xix. Acesso em 29/mai./2018. Também:
PRADO. M. L. C. Natureza e identidade nacional nas Américas. IN: __________. op., cit., pp. 179 –
216.
529
Para Gabriel Soares de Souza e de Pauw, ver: LINDO, L. A. A América dividida entre Gabriel Soares
de Sousa e Cornelius de Pauw. Cadernos PROLAM/USP. Ano 11, Vol. II, 2012, p. 35-44.
530
PRADO, op., cit., p. 180.
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ideias que vão compor repertórios diversos, entre eles, os constitutivos da
identidade do território e da nação. 531

Em que pese o fato de que o apelo à natureza tenha assegurado o acesso a
referências materiais para a reinvindicação de uma instituição cultural (a nação), em
alguns casos, a abordagem sul americana parece ter se caracterizado por uma postura
dicotômica. Em Domingo Faustino Sarmiento, por exemplo, enquanto as imensidões
da campanha, que conheceu antes pelos livros, eram responsabilizadas pela manutenção
de uma cultura bárbara, os rios eram descritos como vias de aproximação dos povos,
canais que colaboravam para a produção e circulação de riquezas e cultura. 532
Os três historiadores que aqui são analisados, mesmo tendo em um fato humano
o seu tema original, não deixam de perceber a natureza. Ora coadjuvando o
protagonismo dos soldados, surgindo como uma armadura que impõe limites físicos à
estratégia militar, ora emprestando grandeza e imponência às ações que, por isso,
adquirem maior envergadura e poesia, ora se impondo a eles de forma implacável,
surgindo como um obstáculo a ser superado, as abordagens sugerem um movimento
pendular, que oscila entre o romantismo e o realismo. 533
As descrições que antecedem a constituição que Bormann, Garmendia e
Centurión realizam da Batalha do Itororó, em 6 de dezembro de 1868, constituem um
exemplo da primeira forma. Por elas, a ponte, o grande objeto em disputa, surge como
parte de um cenário maior, ao fundo, em uma realidade onde a interação da obra
humana e da natureza, constitui uma armadura dentro da qual as possibilidades de ação
são limitadas. No historiador brasileiro, o riacho é quem aparece primeiro, ao final de
“um desfiladeiro estreito, bordado de espessas matas e que se desenvolvia por um serro
que a pouco, a mais de um quilômetro da ponte, descia sobre ela, até a margem do
arroio”.534 Garmendia, que procura afirmar a realidade da sua descrição no recurso à
inserção de números, nem por isso deixa de oportunizar a contemplação de um quadro
onde “borbotões de espuma” brotam exuberantes no momento em que as águas do
riacho caem “estentóreas no rio Paraguai”.

Ibid, p. 180.
Ver DALFRÉ, L. A. Natureza e identidade no pensamento sul americano do século XIX: o caso de
Domingo Faustino Sarmiento e sua viagem a Montevidéu. Anais Eletrônicos do VIII Encontro
Internacional da ANPHLAC. Vitória (ES), 2008, 10 p.
533
Para uma reflexão sobre essas formas de manifestação artística, ver: RODRIGUES, L. G. Friedrich
Nietzsche e os combates de sua época – Romantismo, realismo e modernidade. Pensar - Revista
Eletrônica da FAJE, v.7, nº 1, 2016, pp. 5 – 22.
534
BORMANN, J. B. História..., op., cit., 1897b, p. 192.
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A ponte, o alvo, aparece como parte inseparável da paisagem:
O arroio Itororó tem uma profundidade de 4 a 5 metros em sua extensão
média, e uma largura igualmente aproximada; possui uma corrente
torrencial que desliza violentamente por entre dois muros de penhascos, e
ao cair estentórea no rio Paraguai, se desfaz em borbotões de espuma. Seu
único passo pelo caminho da costa que vai de Santo Antônio à Villeta, é uma
ponte de madeira dura, construída sem grande cuidado em um estreito que
mede apenas quatro metros de largura [ponto final de] […] um desfiladeiro
de 200 metros que é o acesso indispensável para chegar ao passo.535

Em Centurión, o Itororó é “um riacho profundo e estreito”, que desliza
em meio a um desfiladeiro, “de leste para oeste, com uma colina ao norte, uma elevação
em curva que se prolonga até chegar ao arroio, terminando em uma cascata que vai até
o local da ponte”. Neste quadro, de poucas possibilidades para a estratégia militar, os
paraguaios surgem na porção sul, segmento mais elevado do terreno, “uma extensa
clareira cercada pela selva densa”, enquanto que os brasileiros, do outro lado, se
agrupam em “uma curva”, final da “descida de uma pequena colina”, um “espaço de
declive que vai até a ponte”. 536
Enquadrados pela natureza local, e contracenando com ela, destas descrições
desponta um olhar que procura ser realista, sem deixar, no entanto, de registrar os
“borbotões de espuma” ao pé da cachoeira, ou, a semelhança física do espaço da batalha
com a das Termópilas, na Grécia das Guerras Médicas. 537 Essa aliás, é a característica
predominante no conjunto das três obras: a presença do classicismo, na forma do estilo
ekphrástico, de conceitos e valores, o dramaticismo e o naturalismo românticos, já
atravessados por aspectos do realismo e do cientificismo, tanto na forma do olhar como
no apelo a procedimentos metodológicos.

No original: “El arroyo Itororó tiene una profundidad de 4 á 5 metros en su extensión media, y una
anchura igualmente aproximada; posee una corriente torrencial que se desliza violentamente por entre
dos muros de peñascos, y al caer estentórea em el rio Paraguay, se deshace en borbotones de espuma. Su
único paso por el camino de la costa que va de San Antonio a Villeta, es un puente de madera dura,
construido sin gran cuidado y con un estrecho que apenas mide cuatro metros de anchura. [...]. un
desfiladero de 200 metros, que es el acceso indispensable para llegar al paso”. GARMENDIA.
Recuerdos…, op., cit., 1889, p. 296.
536
Na forma original: “[…] Itororó que es un arroyo profundo y estrecho”. “El arroyo Itororó corre de
Este a Oeste, de modo que las extremidades del puente se encontraban al Norte y al Sud. La parte norte
del puente es una colina, ó pequeña elevación que forma un recodo antes de llegar el arroyo, terminado
en una pendiente rápida que corre hasta el paso.” CENTURIÓN, Memórias…, op., cit., 1897, p. 264.
537
Referência a uma batalha ocorrida durante a segunda fase das Guerras Médicas, onde os Persas do
Rei Xerxes atacaram a Grécia. Nela “300” espartanos resistiram a sucessivos ataques do invasor, em
parte graças a forma dor relevo, “um desfiladeiro estreito”. Ver: HERÓDOTO. A batalha de Termópilas.
Lisboa: Babel, 2007.
535
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Também em Sauce, entre 16 e 18 de julho de 1866, a natureza toma a forma de
uma armadura que, até certo ponto, determina as características do confronto.
Garmendia descreve o local da batalha como um “corredor de 40 metros de largura”,
que se apresenta com “um aspecto sombrio”, delimitado por “muros de árvores
emaranhadas”. Graças a essa forma, onde a natureza parece ser flagrada colaborando
com o inimigo, uma pequena trincheira paraguaia, “artilhada com três peças e formada
por um foço e um parapeito sem a berma […]”, transformou o lugar em um “longo
corredor varrido pela metralhadora e pela morte [...]”.

538

As dificuldades reais do

exército invasor são registradas pela linguagem do escritor romântico, interessado em
explorar o potencial sentimental das trocas entre a melancolia da derrota e a
exuberância da paisagem: “as cores tristes da silenciosa paisagem espalhadas pela arte
sublime da criação naquele desfiladeiro fatal, sombreado por altas e escuras árvores que
salpicavam pelas frestas de sua espessa e rota ramagem, caprichosas manchas de sol,
se movendo inquietas na ardente arena ensanguentada [...]”. 539
No mesmo sentido, escreve Bormann, que para além da densa mata visualiza
em uma das laterais “banhados e lagoas”, e “um largo e profundo fosso, por onde corria
um arroio, cujas águas estavam represadas”. O corredor, a mata, barreiras reais,
mensuradas por números, são constituídas por escrito na forma de um cenário
dramático, digno de uma epopeia: “Aquela mata sombria, envolta em um manto de
obscuridade, roto muitas vezes pelos relâmpagos da artilharia e pela fuzilada das
espingardas, encerrava em seu seio um poema épico, escrito com a ponta do sabre e da
baioneta dos nossos bravos […].” 540
Centurión, que faz a mesma descrição das dimensões do corredor, impressiona
ao alertar o leitor para o fato de que a distância que separava este espaço do “potreiro
Pires”, um dos locais da Batalha de Tuyuti, ainda no dia 18 de julho, estava “semeada
com os cadáveres do 24 de maio”. 541 Sobre este anteparo, o espaço físico da batalha
do boqueirão sendo favorável às forças paraguaias, ele busca em um fenômeno da
No original: “Esta vía tenía como cuarenta metros de ancho, encajonada entre muros de árboles
enmarañados que le daban un aspecto sombrío; se encontraba obstruida por la pequeña trinchera artillada
con 3 piezas y formada por un foso y un parapeto sin berma. [...]”. GARMENDIA. Recuerdos..., op.,
cit., 1889, p. 61.
539
No original: “los tintes lúgubres del silencioso paisaje esparcidos con el arte sublime de la creación
en aquel desfiladero fatal, sombreado por altos y oscuros árboles que salpicaban por los intersticios de
su espeso y roto ramaje, caprichosas manchas de sol, moviéndose inquietas en la ardiente arena
ensangrentada”. Ibid, p. 72.
540
BORMANN, op., cit., 1897b, p. 127 e 128.
541
No original: “[…] estaban sembrados con los cadáveres del 24 de Mayo”. CENTURIÓN,
Memórias…, op., cit., 1894b, p. 177.
538
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natureza uma das metáforas que auxiliam quem o acompanha a ver (e se comover). Na
disputa pela trincheira, “os efeitos do fogo de fuzilaria pareciam com fogos de artifício,
ou a relâmpagos que um atrás do outro, se sucedem, rasgando o fundo escuro de um
céu nublado que anuncia uma nova tormenta”. 542 Na referência ao jogo violento das
forças naturais, o historiador constitui um quadro onde a Guerra assume proporções
que escapam do controle do homem, tragado pela tempestade que provocou.
Na abordagem romântica, em meio ao desenrolar de um fato humano traumático,
a natureza local inspira e oferece uma linguagem para que os historiadores digam a
grandeza do conflito. Em José Bernardino Bormann, a paisagem que serviria de cenário
para a batalha de Tuyuti, aparece exuberante, quase assustadora. Nas florestas do
entorno, ele vê “um exército de gigantes tétricos, mudos”, na forma de “jataís”, “belas
e elegantes palmeiras”, “árvores imensas” que “pareciam se estender para além do
horizonte visual”, dispostas “em linha a disputar a marcha aos soldados aliados”. 543
José Ignácio Garmendia desvia o olhar para a alvorada do dia 24 de maio de 1866, o
dia da batalha, “tranquilo, iluminado por um belo sol radiante em um céu limpo de
nuvens e azulado, como a bandeira dos argentinos, com uma temperatura amena como
o ambiente de outono”. A contemplação deste momento de beleza, no entanto, é
interrompido pelo autor, para adiantar ao leitor que “a ninguém ocorreu, neste instante,
que ao cair da tarde, quando ocultará atrás da selva de Sauce seu disco sangrento [o sol]
a luz eterna, estariam insepultos 6000 cadáveres mutilados, feitos em pedaços, imolados
pelo orgulho vandálico de um caráter incomovível, e a sanha terrível da guerra”. 544
No entardecer deste dia de outono, a natureza observada por Bormann surge
empalidecida, frente ao horror provocado pela ação humana. No entorno do campo de
batalha, escreve Garmendia, agora aparecem “árvores sombrias, desgalhadas,
anunciado um rude inverno de balas”, que “contornavam esse famoso Potreiro Piris e
sua areia amarelada”, para acolher no seu centro, “estendidos em distintas posições”,
“os mortos tendo ao seu lado as armas sem brilho com que tão valentemente haviam

No original: “El fuego de fusilería parecía en sus efectos á fuegos de artificio, ó á relámpagos que
unos tras otros se suceden rasgando el fondo oscuro de un cielo encapotado que anuncia una próxima
tormenta.” Ibid, p. 187.
543
BORMANN, op., cit., 1897a, p. 158.
544
No original: “En un día tranquilo, tibio como el ambiente del otoño, se levantó el hermoso sol del 24
de mayo, radiante en un cielo limpio de nubes y azulado como la gloriosa bandera de los argentinos,
[…]”. “A nadie se le ocurrió en ese instante, que al caer la tarde, cuando ocultara tras la selva del Sauce
su disco sangriento el luminar eterno, quedarían insepultos 6000 cadáveres mutilados, hechos pedazos,
inmolados al orgullo vandálico de un carácter inconmovible, y á la saña terrible de la guerra”.
GARMENDIA, op., cit., 1901, p. 197.
542
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combatido”.

545

Mais adiante, em um outro segmento do conjunto que constituía o

cenário de Tuyuti, são agregados à natureza “pântanos cor de sangue”, resultado da
“mutilação de homens e cavalos feitos em pedaços, destripados”, já “meio submersos”.
546

A constituição narrativa da Batalha do Avaí de 11 de dezembro de 1868, sob a
pena de José Bernardino Bormann, é o momento de maior intensidade da relação
escriturária entre o acontecimento humano e a natureza local. Através de uma sequência
ordenada de acontecimentos, o destino dos soldados é coadjuvado pelos fenômenos
naturais, formulação que eleva o quadro a uma esfera superior a tudo aquilo que é
comum. Na ekphrasis, a imagem:
O dia que tinha surgido esplendido, mas muito quente, vai se tornando
sombrio. Enormes nuvens negras, precursoras de borrasca, cruzam pelo céu;
um som estranho se mescla a canhonada. É o trovão! A claridade brilhante
do dia afinal é substituída por grande escuridão. Rompe a borrasca violenta
e terrível. Torrentes de chuva, açoitadas por um vento impetuoso, batem de
frente os nossos bravos. Entretanto, toda infantaria do 3° corpo, tinha
avançado aceleradamente em direção ao vão, no momento em que a do
inimigo, apoiada por fortes regimentos de cavalaria, carregava sobre a
coluna que o havia transposto. [...]. Os nossos 3 batalhões, reforçados por
outros que vão chegando, levam na ponta de suas baionetas, pela encosta
acima, recebendo pela frente torrentes de água e os açoites do tufão, o
inimigo meio em desordem. A borrasca cresce de violência; os trovões e os
raios se sucedem continuamente. Os nossos canhões trovejam sempre. 547

A natureza parece medir forças com o homem, nos ventos fortes que desviam
foguetes, nos trovões incessantes que rivalizam com os estrondos dos canhões e o
alarido do embate, na força do arroio Avaí, onde as águas avolumadas chegam ao peito
dos soldados. Mais ao final da constituição dedicada à batalha, como que para
comemorar a vantagem brasileira, “o céu recupera o seu azul turquesa e o sol rasga as
nuvens retardatárias da tempestade”, que “foge para os confins do poente”. Agora é o
sol que contracena com os homens em luta, num quadro onde as espadas e as lanças,
sob os seus raios, produzem um “brilho que cega”.548

No original: “Sombríos árboles, desgajados, anunciando un rudo inverno de plomo”, “[…]
contorneaban ese famoso Potrero Piris y em su arena amarillenta […], esparcidos en distintas posiciones,
[…] los muertos, teniendo á su lado las empañadas armas con que tan bizarramente habían combatido
[…]”. Ibid, p. 230.
546
No original: “[...] donde confusos en un confuso desparramo se veían los hombres mutilados y los
caballos hechos pedazos, destripados, medio sumergidos en esos pantanos color de sangre […]”.Ibid, p.
207.
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BORMANN, op., cit., 1897b, p. 220.
548
Ibid, p. 222.
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Em Bormann, enquanto o sol aparece aos brasileiros, para os paraguaios o
cenário é de um imenso vazio. Já no final, General Bernardino Caballero “chora”,
encurralado, “vendo cair às centenas os seus soldados”. Neste ambiente, o historiador
o flagra, “olhando para a vastidão daqueles campos e matas, para a estrada ao longe,
tudo se perde no horizonte sem um sinal de auxilio, tudo está ermo, tudo lhe é sinistro.
Nenhuma sentinela, nenhuma vedeta perdida naquelas solidões!”.549
O próprio Bormann admite que, a partir de dado momento, a batalha se
transformou num massacre, provocado, porém, pelos soldados inimigos, que recusam
depor armas:
A carnificina, então, toma proporções extraordinárias. Debalde a nossa
cavalaria intima, insiste que se renda; o inimigo não atende, repele a
intimação para cair a golpes de espada e a lançadas. Milhares de cadáveres
inimigos ali estão atestando o furor da luta. Afinal o resto do exército
inimigo, 1.400 homens, cessa de resistir e é aprisionado. Era o momento da
clemência, e, antes ele teria chegado, se o misto de heroísmo e fanatismo
que constituía o soldado paraguaio, sob o ponto de vista moral, não o levasse
aos extremos da resistência. 550

Ao contrário do brasileiro, que desde o início da ekphrasis faz os soldados
contracenarem com o tempo chuvoso do dia da refrega, na versão de José Ignácio
Garmendia, as referências à tempestade aparecem apenas na parte final da constituição
narrativa, no momento em que apresenta o comportamento dos soldados brasileiros,
sugerindo seu conteúdo moral.
O quadro trágico começa a ser preparado quando o historiador anuncia a
aproximação da cavalaria brasileira dos paraguaios que ainda resistiam em campo de
batalha, paralelamente à descrição do movimento das nuvens da tempestade que
começava a cair. “De repente”, escreve ele, “como uma nuvem azul escura que cresce
gradualmente, se agigantando com as formas que lhe emprestam o negro pânico; como
um meteoro descomunal que toma as proporções de uma irrupção de gritos de dor”,
lembrando o ambiente em que se consumou uma das sete pragas do Egito, a cavalaria
brasileira avança sobre o campo:
Então se viu um espetáculo que horroriza minha recordação, e que cerro os
olhos em vão para não ver esse campo de batalha. Os paraguaios vendo-se
perdidos se debandaram, vã precaução; o quadro das quatro pontas, virou
um círculo de matança; 17.000 homens enraivecidos começaram a tarefa ao
som do ataque. Aterrorizados e estupefatos, sem escapamento, se agrupam
549
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Ibid, p. 224.
Ibid, p. 224.

187

entre si os paraguaios; os mais bravos, vendem caro sua vida. Outros
sucumbem sem senti-la; as crianças lançam as armas e se jogam aos pés dos
soldados brasileiros: se arrastam: se ajoelham, pedindo compaixão. A
piedade não dá ouvidos naquela expansão de ódios sem resistência: os que
não morrem pelo braço irritado de nossos aliados, são pisoteados por seus
cavalos e apresentam uma massa repugnante: pareciam finalizados pelas
garras de um tigre. 551

Na mesma sequência, o ato final, a consumação dramática da sorte dos
sobreviventes do Avaí, o estupro coletivo de mulheres que acompanhavam os soldados
que haviam acabado de ser mortos. Na ekphrasis contida nos Recuerdos, os brasileiros,
afinal, ultrapassam todos os limites da dignidade, manchando sua participação na
Guerra, e demonstrando, para Garmendia, inferioridade moral em relação ao soldado
Argentino. Se trata da noite mais negra das suas vidas:
300 mulheres, que como as heroínas galas haviam presenciado o combate,
caíram também no botim da vitória; a soldadesca desenfreada abriu as
válvulas à sua feroz lascívia, e estas infelizes que haviam visto padecer a
seus esposos, filhos e amantes, sofreram os ultrajes da luxúria, na noite mais
negra e dolorida. Não sei como não morreram!552

Enquanto José Ignácio Garmendia denuncia o estupro, José Bernardino
Bormann, afirma que, ao contrário, as mulheres, junto com um número incontável de
crianças, encontram nos brasileiros proteção contra a tirania de Francisco Solano López:
“Mais de 300 mulheres e crianças, em sua maior parte famílias de oficiais e praças, se
colocaram debaixo da proteção de nossa bandeira”. Mais do que isso, o historiador

No original: “De repente, como una nube azul oscura que se agranda gradualmente, agigantándose
con las formas que le da el negro pánico; como un meteoro descomunal que toma proporciones de una
tromba de alaridos, […]. Entonces se vio un espectáculo que horroriza mi recuerdo, y que cierro los ojos
en vano para no ver ese campo de batalla. Los paraguayos viéndose perdidos se desbandaron, vana
precaución; el cuadro de las cuatro puntas, se volvió un círculo de matanza; 17,000 hombres
embravecidos empezaron la faena al son de ataque. Aterrados y anonadados, sin escape, se agrupan entre
sí los paraguayos; los más bravos, venden cara su vida, otros sucumben sin sentirlo; los niños lanzan las
armas y se arrojan á los pies de los soldados brasileiros: se arrastran: oprimen sus rodillas, pidiendo
compasión. La piedad no da oídos en aquella expansión de odios sin resistencia: los que no mueren por
el brazo airado de nuestros aliados, son pisoteados por sus caballos y presentan una masa repugnante:
parecían ultimados por las garras de un tigre”. GARMENDIA. Recuerdos..., op., cit., 1889, p. 330.
552
De acordo com Garmendia, as informações sobre o estupro foram dadas por prisioneiros paraguaios
e pelo engenheiro inglês Thompson, que até momentos antes do final do conflito, esteve a serviço de
López. No original: “300 mujeres, que como las heroínas galas habían presenciado el combate, cayeron
también en el botín de la victoria; la soldadesca desenfrenada abrió las válvulas á su feroz lascivia, y
estas infelices que habían visto perecer á sus esposos, hijos y amantes, sufrieron los ultrajes de la lujuria,
en la noche más negra de su pena. No sé como no morreram!”. Ibid, p. 332.
551
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brasileiro, cita nominalmente José Ignácio Garmendia, afirmando que a sua História se
constitui em uma resposta à “difamação” propagada pelo antigo aliado. 553
Centurión, fiel ao propósito de apresentar o soldado paraguaio em seu
comportamento heroico, um dos interesses que o motivaram a dizer a Guerra por
escrito, faz duas referências ao ambiente e às condições climáticas dentro das quais se
deu o confronto de dezembro. Por elas, as forças de Bernardino Caballero surgem em
um vale “formado por duas extensas colinas, uma em sua margem direita e a outra na
da esquerda”, com o arroio Avaí no centro. 554 Na outra referência, o historiador se
queixa do “terrível temporal de trovões e chuva, com torrentes impetuosas”, que
“contribuíram para deteriorar ainda mais as condições do espaço de batalha”,
colaborando decisivamente “para a desgraça” de um exército que não tinha intenção de
medir forças ali, que foi alcançado em retirada. 555 No Avaí, segundo ele, o Marquês de
Caxias teria lançado “22 mil homens” sobre a diminuta coluna paraguaia, “algo em
torno de 5.500 soldados”. Na ekphrasis, com a perspectiva da derrota surgindo como
um fato eminente, os paraguaios voltam a ser comparados a “leões”:

Os nossos vendo-se rodeados por todos os lados, formaram um grande
quadro, que ia diminuindo à medida que iam morrendo. Todos lutaram como
bem disse Thompson, como leões! Lutaram sofrendo repetidos ataques
durante quatro horas! Aquele quadro representava a ideia de um grande
panteão de seres humanos, dentro da qual iam caindo até que não
permaneceu quase nenhum. 556

Episódios como esse ajudam a sustentar o propósito final do nacionalista Juan
Crisóstomo Centurión, o de reverter os resultados da Guerra, habilitando-o a afirmar,
no quarto e último volume, a vitória moral da sua nação perante o inimigo.
Nas obras, finalmente, as referências à natureza também assumem a forma de
queixa, onde o clima e a vegetação aparecem como provações da determinação humana.
Em nota de rodapé o autor brasileiro critica a versão de Garmendia, acusando o argentino de criar a
história para denegrir a imagem do Brasil. IN: BORMANN, op., cit., 1897b, p. 224. Sobre a presença
das mulheres na guerra, ver: DOURADO, op., cit. FLORES, op., cit.
554
Na forma original: ““El arroyo Abay, en el punto ocupado por Caballero, corre por un balle formado
por dos extensas colinas, la una en su margen derecha y la otra en la de la izquierda”. CENTURIÓN,
Memórias…, op., cit., 1897, p. 274.
555
Na forma original: “Para desgracia nuestra, en aquel momento se desató un terrible temporal de
truenos y lluvia, cayendo el agua á torrentes.” Ibid, p. 277. “[…] contribuyó á poner en peores
condiciones aquellos terrenos que de suyo eran malísimos.” Ibid, p. 283.
556
No original: “Los nuestros viéndose rodeados por todos lados formaron un gran cuadro, que iba
disminuyéndose á medida á medida que iban muriendo. Todos se batieron como bien dice Thompson,
como leones! Pelearon sufriendo repetidos asaltos durante cuatro horas! Aquél cuadro representaba la
idea de un gran panteón de seres humanos, dentro del cual iban cayendo hasta que no quedó casi ni uno!”.
Ibid, p. 279.
553
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Em Centurión, para quem a geografia do país não é estranha, foram localizados
dois momentos com essas características. O primeiro, foi o descrito acima, no Avaí,
enquanto que o outro se encontra no quarto volume, como parte da narrativa do
“caminho para Cerro Corá”. Nele, escreve o historiador, “o tempo malíssimo”, com
“chuvas torrenciais quase todos os dias que alternavam com um sol fortíssimo”,
variação que colaborava para que o caminho dos soldados fosse sendo “marcado de
cadáveres dos que morriam de fome, de enfermidades e de outras coisas”. Na mesma
sequência, no entanto, o historiador promove a reconciliação entre os soldados e a
natureza, que lhes supria com alimento. Graças a “[...] laranja amarga, a pinha de ubira,
o jacaratía, o pacurí, o amambaí e o pindó, de vegetais, como o coração terno de jataí e
o coração do arbusto chamado Amambaí, este e a pinha de ibira”, o “exército nacional”
pode levar até o fim o seu “destino heroico”. 557
Desconhecidas e indômitas, em Bormann e Garmendia, as florestas, os pântanos,
o calor “abrasador” do verão, o frio “extremo” do inverno, a sujeição à chuva e ao
sereno, revelam a natureza paraguaia em sua realidade, como verdadeiras barreiras a
serem superadas, testes para a grandeza de caráter e espírito, do valor dos soldados
nacionais.
Na constituição escrita que Garmendia realiza da marcha de 330 quilômetros do
exército aliado, entre Corrientes, ainda na Argentina, e o Passo de la Pátria, no final de
novembro de 1865, as dificuldades e o sofrimento impostos pelo ambiente aparecem
claros. No quadro, o historiador chama a atenção para a situação dos recrutas brasileiros,
especialmente os oriundos do norte e nordeste do país:
O número de enfermos era considerável e a mortalidade excessiva,
sobretudo no exército brasileiro, que durante suas jornadas desde o mês de
abril quando saiu de Montevidéu até o de Outubro que chegou a Mercedes,
havia perdido 5.000 soldados, em seis meses sem atirar uma vez, tudo à
causa dos grandes trabalhos e padecimentos. A marcha se fazia num clima
detestável e gelado; e os homens do Norte eram aqueles os quais caçavam
com mais afinco o terrível flagelo. Lamentável quadro apresentavam essas
valentes tropas entorpecidas de frio. Em cinco meses de campanha de tão
enorme mortalidade, era de se desanimar a um bravo; a terceira parte de seu
efetivo [padeceu]. […]. A miséria chegava a esse tamanho, não por falta de
víveres, tudo estava atrás atolado; recordamos que tínhamos 60 libras
esterlinas no bolso e não havia quem nos vendesse um punhado de sal, nem
Na forma original: “[...] la ruta que llevaba el ejército nacional, iba sembrada de cadáveres de los que
morían de hombre, de enfermedades y de otras causas. El tempo era malísimo, caían lluvias torrenciales
casi todos los días que alternaban con un sol fortísimo”; “[...] la naranja agria, la piña del ubira, el
yacaratiá, el pacurí, el amambay y el pindó, de vegetáis, como o cogollo tierno del yataí y el corazón del
arbusto llamado Amambay, este y la piña del ybira […]”. CENTURIÓN, Memórias…, op., cit., 1904,
p. 157.
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um pedaço de pão. Vivíamos entre o barro, a água não cessava, e assim
passamos quinze dias na marcha e no estacionamento; tempo cruel,
indomável; com a roupa encharcada sobre o corpo, só a juventude podia
resistir a tanta privação, tanto desespero, tanta nostalgia. 558

Escrevendo sobre a primeira parte da marcha, entre Montevidéu e Mercedes,
encerrada no final do ano de 1865, Bormann faz as mesmas referências:
Para dar uma ligeira ideia dos sofrimentos e perdas só do exército brasileiro,
basta lembrar que só em 6 meses de campanha já decorridos, isto é, da
marcha de Montevidéu a Mercedes, avançando vagarosamente, acampando
longos dias em um ou outro ponto, por causa do mau tempo, pela deficiência
de meios de mobilidade, as baixas, por moléstias, em nossas fileiras, eram
computadas em 5.000 homens. Era conveniente dar em Mercedes algum
repouso ao exército aliado; deu-se, pois; mas, apenas o seu estado permitiu,
ele se pôs em marcha de novo, exposto a chuvas torrenciais, a medonhas
tempestades que inutilizavam os caminhos e faziam transbordar os rios e,
deste modo, viam-se os aliados coagidos a acampar, até que o tempo
melhorasse. 559

As passagens com esse tom, significativas em ambas as obras dos historiadores
aliados, representam um momento em que o espírito romântico do literato cede lugar
para o realismo da memória do soldado.
No lugar denominado “potreiro ovelha”, próximo à fortaleza do Tahy, às
margens do rio Paraguai, por volta de 29 de outubro de 1867, Bormann declara:
Há posições fortificadas, como sabe o leitor, que um punhado de homens
pode defender contra o ataque de forças enormemente superiores. A questão
é a natureza do terreno, e deste, os engenheiros de López, dirigidos pelo
hábil tenente-coronel Morgenstern tiravam todas as vantagens possíveis. 560

Para o veterano brasileiro, a única grande derrota aliada, em Curupaytí, não se
deu pela inteligência de Francisco Solano López, mas em função da “natureza do
No original: “El número de enfermos era considerable y la mortalidad excesiva, sobre todo em el
ejército brasileño, que durante sus jornadas desde el mes de abril que salió de Montevideo hasta el de
octubre que arribó á Mercedes, había perdido 5000 soldados, en seis meses sin tirar un tiro, todo á causa
de los grandes trabajos y padecimientos. La marcha se hacía en un clima detestable y helado; y los
hombres del norte eran aquellos donde se cebaba con más ahínco el terrible flagelo. Lamentable cuadro
presentaban esas valientes tropas entumidas de frío. Em cinco meses de campaña tan enorme mortalidad,
era para desanimar á un bravo; la tercera parte de su efectivo; [...]. la miseria llegaba á su colmo, no por
falta de víveres sino por su destrucción, todo estaba mojado; todo escaseaba, no por carencia de dinero,
sino de artículos; los vivanderos, las carretas de víveres, todo quedaba atrás empantanado; recordamos
que teníamos 60 libras esterlinas en el bolsillo y no había quien nos vendiera un puñado de sal, ni un
mendrugo de pan. Vivíamos entre el barro, el agua no cesaba, y así pasamos quince días em la marcha y
em el estacionamiento; tiempo cruel, indomable; con la ropa empapada sobre el cuerpo, sólo la juventud
podía resistir tanta privación, tanta desesperación, tanta nostalgia”. GARMENDIA, Recuerdos…, op.,
cit., 1904, p. 424.
559
BORMANN, História…, op., cit., 1897a, p. 107.
560
BORMANN, História…, op., cit., 1897b, p. 55.
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terreno”, sem o qual, “ele sempre bateu em retirada”. 561 José Ignácio Garmendia fala
das vantagens que o conhecimento do terreno representava para os paraguaios. Em
Pikiciri, na véspera do natal de 1868, o inimigo disperso, consegue fugir, sem ser
perseguido, “por causa da natureza do terreno”. 562 Nesta mesma localidade, apesar da
pequena distância de “Palmas”, a lentidão da marcha do exército (parte dele), fez atrasar
toda a operação:
Suponhamos que o exército de Palmas tivesse se posto em marcha as cinco
da tarde; não haveria, apesar do curto caminho e da nenhuma resistência do
inimigo, chegado antes das doze da noite, dada a natureza do terreno e do
trem rodante de artilharia que conduzia; se teve, então, que esperar o dia
seguinte para operar a junção. 563

Em Itororó, “o General Osório encontrou graves inconvenientes em seu
deslocamento, por causa da natureza do terreno que pisava, pantanoso e montanhoso e
pelo vaqueano Céspedes ter se perdido naquele labirinto de carreiros e estradas”. 564
Bormann se refere à densidade da mata fechada como “paliçadas gigantes com
que a natureza defende a terra inimiga”, representando, “um desafio ao gênio brasileiro”.
565

A esses desafios, de acordo com o historiador, os brasileiros respondiam com

resignação e inteligência. Nesse sentido, Bormann promove inserções como a do
episódio da construção do caminho de troncos sobre o pântano, às vésperas de
dezembro de 1868, uma amostra da vitória do gênio brasileiro. De acordo com ele, no
momento em que “López realmente confiava na sua constante e fiel aliada”, a natureza
do seu país, “depositava esperança nas enchentes traiçoeiras”, depois de “23 dias de
esforços e trabalhos gigantescos”, mais de “30.000 troncos de palmeiras foram
colocadas”, viabilizando uma rápida e fatal marcha do exército de Caxias pelo “chaco”.
566

A manobra de Pikiciri, uma estrada de 11 km, que seguiu à margem direita do rio

Paraguai, levou os aliados a uma distância de apenas “20 km” da retaguarda do Mariscal,
viabilizando o início da dezembrada: uma série de batalhas vencidas por Caxias no mês
Ibid, p. 78.
No original: “[...] á causa de la naturaleza del terreno”. GARMENDIA, Recuerdos…, op., cit., 1889,
p. 387.
563
No original: “Supongamos que el ejército de Palmas se hubiera puesto en marcha á las cinco de la
tarde; no habría á pesar del corto camino y de la ninguna resistencia del enemigo, lleudado antes de las
doce de la noche, dada la naturaleza del terreno y el tren rodante de artillería que conducía; hubo entonces
que esperar al dia siguiente para operar la junción”. Ibid, p. 367.
564
No original: “[...]encontró el general Osorio graves inconvenientes en su tránsito, a causa de la
naturaleza del terreno pantanoso y montuoso que pisaba y haberse extraviado el baqueano Céspedes en
aquel laberinto de sendas y caminos”. Ibid, p. 313.
565
BORMANN, História…, op., cit., 1897a, p. 158.
566
BORMANN, História..., op., cit., 1897b, p. 186.
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de dezembro de 1868, que culminaram com a conquista de Assunção e a fuga do ditador
em direção ao norte, a cordilheira.

5.4. História e literatura: Centurión, Gualberto e a Batalha de Tuyuti

Como campos de manifestação de saberes, a literatura e a história constituem
formas de relação possíveis entre o presente e o passado. Por elas, este último surge
como contemporâneo do primeiro, em uma formulação temperada pela energia liberada
por um jogo de trocas, que conta ainda com um terceiro elemento, a ideia de futuro.
Como lembra Noé Jitrik, no exercício da escrita estão contidos elementos
espacializantes, cujo processo de manipulação obedece aos limites impostos pela
disponibilidade de instrumentos culturais, sejam eles “virtuais ou reais, simbólicos ou
alusivos”. 567 Também a noção de gênero literário, enquanto desenvolvimento de certo
modo de organização das palavras e das ideias, está relacionado ao momento pelo qual
passa a sociedade que escreve. Nesse sentido, a partir das possibilidades oferecidas pelo
léxico e de um horizonte de expectativas característico, se intercalam momentos em
que os integrantes do grupo “se perguntam com mais veemência e profundidade sobre
a sua relação com ela do que em outros momentos”. 568 No caso do século XIX, por
conta dos acontecimentos políticos, a questão das identidades estava sendo fortemente
questionada, compondo uma das principais pautas na ordem do dia.
Nestes ambientes, onde as energias sociais constituem tendências, os diversos
gêneros literários surgem como movimentos em um mesmo horizonte. Exemplo disso
é a trajetória do personagem Gualberto, protagonista do romance de ficção Viaje
Nocturno de Gualberto ò Recuerdos y Reflecciones de um ausente, escrito por Juan
Crisóstomo Centurión, sob o pseudônimo de J. C. Roenicunt y Zenitram, publicado em
Nova York, em 1877.

569

Veterano da Guerra, um desterrado exilado em Cuba, o

mesmo personagem ressurgiria em 1894, em meio às páginas do segundo volume das
Memórias, assinadas pelo mesmo autor, desta vez, com o seu nome de batismo.
No original: “[...] virtuales o reales, simbólicas o alusivas”. .JITRIK, Historia e imaginación
literaria..., op., cit., p. 14.
568
No original: “[…] se preguntan con más vehemencia y acuciosidad acerca de su relación con ella que
en otros”. Ibid, p. 17.
569
ROENICUNT Y ZENITRAM, J. C. Viaje Nocturno de Gualberto ò Recuerdos y Reflecciones de
um ausente. New York: Imprenta de E. Perez, 1877.
567

193

Obra que reclama para si o status de não-ficção, nas Memórias, são as
lembranças de Gualberto (uma ficção) que oferecem as referências e o conteúdo em
torno das quais Centurión elabora um quadro histórico dos instantes que antecederam
a Batalha de Tuyuti, em 24 de maio de 1866. Em uma ekphrasis que procura harmonizar
o apelo poético à natureza e à pátria, as referências clássicas, elementos que, como já
vimos, caracterizam a forma do romantismo latino-americano, o personagem de
(não)ficção, recorda:

Quando ia passando solitário e emocionado por estes memoráveis campos
de batalha, por estes imensos sepulcros onde repousam tranquilos os restos
inanimados de esforçados capitães, que com tanta abnegação selaram com a
sua morte o cumprimento do mais sagrado dever, me surgiram tão vivas
todas as peripécias daquela famosa campanha, e particularmente as da
batalha de 24 de maio, a ponto de parecer ouvir o zunido das balas que
choviam como granizo dos dois lados, o estrondoso estampido dos canhões
que vomitavam morte e horror, e o choque das armas brancas daqueles que
combatiam frente a frente, braço a braço e peito a peito, cujo eco se repetia
nos bosques ao redor e na lagoa Pires; e, no meio de tudo, o alarido e os
gemidos exalados pelos feridos e moribundos! Com efeito, recordava como
estava bonita a manhã daquele dia memorável! Quão limpo e claro estava o
céu, exceto por algumas nuvenzinhas brancas, na forma de espumas
dispostas simetricamente em linhas paralelas, que pareciam pressagiar o que
iria acontecer dentro de poucas horas! Via os dois exércitos frente a frente,
à distância de um tiro de canhão: o inimigo posicionado em uma linha que
ia da parte mais elevada até o declive às margens do Tuyuti, e o nosso à
linha que se levanta sobre o passo Gómez. [...]. Recordava também que ao
aproximar-se a hora do ataque, reinava um profundo silêncio em meio às
nossas linhas [...]. Aqueles intrépidos paraguaios, como novos troianos,
animados até à exaltação pela ideia de pátria, de religião e amor à
independência, profundamente marcadas em seus corações, tomados de uma
exaltação bélica indescritível, e gritando: doce e honroso é morrer pela
pátria!570

No original: “Cuando iba pasando solitario y jadeante por estos memorables campos de batalla, por
estos inmensos sepulcros donde reposan tranquilos los inanimados restos de esforzados capitanes, que
con tanta abnegación sellaron con su muerte el cumplimiento del más sagrado deber, se me representaron
tan á lo vivo todas las peripecias de aquella famosa campaña, y particularmente las de la batalla de 24 de
mayo, que parecía me oír materialmente el silbido de las balas que llovían entonces como granizadas de
uma y otra parte, el estruendoso estampido de los cañones que vomitaban muerte y horror, y el choque
de las armas blancas de los que combatían frente á frente, brazo á brazo y pecho á pecho, cuyo eco se
repetía en los bosques inmediatos y en la laguna Piris; y, em medio de todo, los alaridos y aves lastimeros
que exhalaban los heridos y moribundos!Em efecto, recordaba cuán hermosa estaba la mañana de aquel
día memorable! Cuán terso y claro estaba el cielo, excepto en el cenit, donde algunas nubecillas blancas,
á manera de espumas dispuestas simétricamente em líneas paralelas, parecían presagiar lo que iba á
suceder dentro de pocas horas! Veía como los dos ejércitos se hallaban frente a frente á tiro de cañón: el
enemigo que ocupaba la cima y falda de la loma de Tuyuti, y el nuestro la loma que se levanta sobre el
paso Gómez. [...]. Recordaba también como cuando ya se aproximaba la hora de ataque, reinaba em el
centro de nuestra posición un profundo silencio [...]. Aquellos intrépidos paraguayos, cuales nuevos
troyanos, animados hasta la exaltación por la idea de patria, de religión y el amor á la independencia,
hondamente grabados en su corazón, encendidos en un furor bélico indescriptible, y gritando: Dulce y
honroso es morir por la patria! CENTURIÓN, Memórias…, op., cit., 1894b, p. 106.
570
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Se, a nível individual, o processo da constituição de identidade é uma constante
que passa por etapas, vinculadas mais ou menos “patologicamente” à constituição do
“eu” e ao estabelecimento da personalidade, no campo social – em sua tradição nacional
– também existem momentos em que ela (a identidade) pode se fazer duvidosa,
adquirindo uma dimensão de problema. Como Jitrik, pode se dizer que a questão da
identidade nacional aparece na forma de “pergunta em períodos de turbulência
originados de mudanças radicais de estruturas”. 571
No caso paraguaio, não foram apenas os efeitos da guerra que fizeram com que
as décadas posteriores representassem um desafio, mas, e é preciso lembrar, foi apenas
a partir do final do século XIX, após encerrado o conflito, que o país passou a viver
uma experiência republicana e constitucional, com vida partidária e eleições gerais
livres. É neste ambiente, de muitas dúvidas, que Juan Crisóstomo Centurión produziu
sua obra escrita, tanto a histórica como a ficcional. Neste contexto, As viagens noturnas
de Gualberto se diferenciam das Memórias pela liberdade com a qual o autor pôde
tratar do tema da Guerra e da sociedade paraguaia, protegido que foi, na primeira, pela
distância representada pelo seu exílio voluntário em Cuba e pelo uso de pseudônimo.
De resto, ambas as obras foram movidas pelo mesmo desejo de orientação no tempo.
Gualberto é um nacionalista romântico, que “viaja imaginariamente” para
alimentar a si próprio e aos seus de esperança no futuro do país. Entre citações de
Ovídio e Chateaubriand, ele reserva momentos para a descrição da opulência e a
magnitude da natureza do país, antes da Guerra. Arregimentados em 1877, estes
elementos viriam a compor, décadas mais tarde, uma das pedras angulares do discurso
nacionalista paraguaio, o de uma “Era de ouro” do país, localizado no período anterior
à hecatombe e para sempre perdido.
Passeando pelo vilarejo onde nasceu, embalado por um tom nostálgico, capaz
de arrancar suspiros em compatriotas famintos, Gualberto recorda:
Nasceu a sete léguas da capital do Paraguai em um povoado tranquilo e
trabalhador, cujos alegres e simpáticos habitantes são dados sobretudo, ao
cultivo do tabaco e à fabricação de materiais de arquitetura. Ali passou a sua
infância em meio dos encantadores lugares que formam o contorno daquela
pitoresca povoação [...].572
No original: “[…] aparece como pregunta en períodos de sacudimientos basados em cambios de
estructuras radicales […]”. JITRIK, Historia e imaginación literaria…, op., cit., p. 17.
572
No original: “Nasció á siete leguas de la capital del Paraguay em un pueblecito tranquilo é industrioso,
cuyos alegres y simpáticos habitantes son sobre todo dados al cultivo del tabaco y á la fabricación de
materiales de arquitectura. Alli pasó su niñez en medio de los encantadores lugares que forman el
contorno de aquella pintoresca población [...]”.ROENICUNT Y ZENITRAM, op., cit., p. 5.
571
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Mais adiante, o viajante imaginário, nada mais do que um olhar chauvinista e
(res)sentido sobre o Paraguai posterior ao conflito, alerta o leitor, as coisas não são
mais assim!
Assim nos espaços onde no passado pastavam alegres cabras, vagavam em
grandes manadas as ovelhas enchendo o ar com seus berros, relinchavam
satisfeitos os belos cavalos, mugiam as vacas e bramavam orgulhosos,
gigantescos touros de peles reluzentes. Porém, não! Hoje se encontram
branqueadas com os ossos destes úteis animais, e apenas se veem aqui e ali
um ou outro que escaparam de tão terrível calamidade! 573

Este momento, oportunizado pela literatura, termina com Gualberto (Centurión)
fazendo duas denúncias relacionadas à Guerra. A primeira, de que as ações de um
“monarca, vaidoso e orgulhoso” (D. Pedro II), estereótipo de príncipes “ambiciosos”
como o próprio Napoleão I, que “causou voluntariamente a morte de cinco milhões de
homens com 30 anos de idade, em média”, constituiu uma das principais causas do
conflito, será reforçada nas Memórias. 574 A segunda, no entanto, mais grave, é
reveladora da distância que separa a literatura de ficção da histórica, que distancia
Gualberto de Centurión: No romance, um dos responsáveis pela redenção da figura de
Francisco Solano López, um dos historiadores que servem de referência ao edifício
lopista, encontra espaço para desabafar: “O governo de Francisco Solano López se
constituiu na maior tirania da história do país!”
As impressões que produziram em seu espírito (no de Gualberto/Centurión)
aqueles acontecimentos lutuosos foram profundas, e a luta interna que
manteve Gualberto contra seus próprios sentimentos e convicções a fim de
poder dar cumprimento a ordens terríveis e repugnantes (de López), são
indescritíveis. Basta dizer que passava noites inteiras derramando amargas
lágrimas ao contemplar a imensa calamidade que fazia pesar sobre seu país
um despotismo inaudito, uma tirania sem paralelo na história, cujo instinto
feroz e insaciável era alimentado naqueles mesmos que formavam a
esperança e a flor da nação [...]. 575

No original: “tan pronto vastas llanuras por donde antes de la guerra retozaban alegres las cabras,
vagaban en grandes majadas las ovejas llenando el aire con sus balidos, relinchaban satisfechos los
hermosos caballos, mugían las vacas y bramaban orgullosos, gigantescos toros de pieles relucientes; mas
ay! Hoy se hallan blanqueadas de los huesos de estos útiles animales, y apenas si se ven aquí y allá unos
que otros escapados de tan terrible calamidad"! Ibid, p. 39.
574
Ibid, p. 28, 56, 58.
575
No original: “Las impresiones que produjeron en su espíritu aquellos acontecimientos luctuosos
fueron profundos, y la lucha interna que sostuvo Gualberto contra sus propios sentimientos y
convicciones á fin de poder dar cumplimiento á órdenes terribles y repugnantes, está fuera de nuestro
alcance pintarla. Baste decir que pasaba noches enteras derramando amargas lágrimas al contemplar la
inmensa calamidad que hacia pesar sobre su país un despotismo inaudito, una tiranía sin paralelo en la
573
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Por detrás da admirável valentia que impressionou Bormann e Garmendia, e foi
cantada por Centurión, Gualberto revela um trabalho de doutrinação e a manutenção de
um clima de terror, relacionado à prática de denúncias e a fuzilamentos:
Como não é de estranhar, no curso de uma luta tão cheia de peripécias que
deram origem a mil acontecimentos tristes e comovedores, se havia
desenvolvido, isso mediante indiscretas instigações de López, um
implacável fanatismo pátrio que raiava ao frenesi e que fazia despertar em
muitos soldados um ardor e um zelo desmedidos, para além talvez do que
aconselhava a prudência e a humanidade ainda quando a necessidade e o
momento pareciam justificar. Ao lado do ardor e do zelo, suas causas
imediatas, estavam também sustentadas pelo temor que tinham de serem
denunciados por covardia e indiferença no serviço, cuja pena era senão a
morte a desonra. E, sem dúvida, em meio destas circunstâncias e daquela
indignação geral mesclada de um entusiasmo feroz que causava a presença
do inimigo, e que se fomentava por todos os meios possíveis, sem dúvida,
reconhecemos, terá havido quem haja abusado e excedido as suas
atribuições. Mas isso significa que todos foram maus? 576

Considerando que o objetivo deste trabalho é analisar a forma adquirida pela
constituição narrativa da Guerra contra o Paraguai, na obra histórica de Centurión
(também de Bormann e Garmendia), este subitem deve ser tratado como um
“parêntese”. Uma maneira de falar, de dizer coisas impregnadas de historicidade, no
romance o inaudito, o insólito e o estranho aparecem para arranhar o rosto liso da
construção histórica. Considerando que As viagens noturnas não foram adotadas pelo
Estado paraguaio, ao contrário das Memórias, fica aqui a impressão do grande poder
da frase bem feita, da capacidade de envolvimento emocional contido no recurso à
linguagem universal dos sentimentos, do perigo que a sua utilização política
maniqueísta pode representar. Como veremos na sequência, sob a pena hábil do
Centurión historiador colorado, agora radicado em Assunção, “o maior tirano da

historia, cuyo instinto feroz é insaciable se cebaba en aquellos mismos que formaban la esperanza e la
flor de la nación […]”. Ibid, p. 8.
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No original: “Como no es de extrañar, em el curso de uma lucha tan llena de peripecias que dieron
lugar á mil sucesos tristes y conmovedores, se había desarrollado, y eso mediante indiscretas
instigaciones de López, un implacable fanatismo patrio que rayaba á frenesí y que hacia desplegar á
muchos empelados del ejército em el desempeño de su cometido un ardor y celo desmedidos, más allá
tal vez de lo que aconsejaban la prudência y la humanidad aun cuando la necesidad del momento parecía
justificarlos. Cuyo ardor e celo, aparte de su ya señalada causa inmediata, estaban también sostenidos
por el temor que tenían aquellos de ser denunciados por flojedad y tibieza en el servicio, cuya pena era
si no la muerte la deshonra. Y sin duda, en medio de estas circunstancias y de aquella indignación general
mesclada de un entusiasmo feroz que causaba la presencia del enemigo, y que se fomentaba por todos
los medios posibles, sin duda, décimos, habrá habido quienes hayan abusado y excedido á sus
atribuciones. Mas se sigue acaso de esto de que todos fueron malos [...]”? Ibid, p. 11.
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história do país” será redimido, e mais, elevado à condição de “mártir imolado pela
causa nacional”, cujo espírito aguarda por justiça.
Como o leitor poderá acompanhar no próximo subitem, Centurión, armado de
algumas noções de gêneros clássicos como a epopeia e a tragédia, fará do último
volume de sua obra o instrumento de redenção de López e da sua causa. Ao contrário
de Bormann e Garmendia, que terminam as suas constituições escritas, pedindo pela
pacificação, pela superação do episódio, o paraguaio conclui conclamando as novas
gerações a “não esquecer”.

5.5. A Campanha da Cordilheira

Em janeiro de 1869 as forças aliadas, sob o comando do Marquês de Caxias,
tomaram a capital do Paraguai, Assunção. Nesse contexto, onde restava a Francisco
Solano López uma diminuta força, já composta em uma proporção significativa, por
velhos e crianças, Caxias se retira do front, considerando a guerra como acabada. Assim
como ele, os uruguaios e os argentinos, em sua quase totalidade, retornam aos seus
países, transformando o último ano do conflito em um confronto entre o Brasil e o que
restou do exército de López.
D. Pedro II, que insistiu na captura do ditador em fuga, mandou para o cenário
de operações o seu genro, o Conde d’Eu, que assumiu o comando das tropas no mês de
abril do mesmo ano, dando início a uma caça a Francisco Solano López. Este período,
mais especificamente, do cerco e tomada da Vila de Peribebuí, em 12 de agosto de
1869, até combate de Cerro Corá, em 1º de março de 1870, é o que concentra,
proporcionalmente, o maior número de acusações relacionadas à prática de crimes de
guerra. Ao mesmo tempo, estes poucos mais de sete meses representam a fase da Guerra
com o menor volume de documentação disponível, de testemunhos, em uma guerra
onde pouco se tem.
É perfeitamente possível imaginar o que homens emocionalmente esgotados,
doutrinados no ódio ao inimigo e embrutecidos pelos anos de luta, são capazes de fazer.
Ainda hoje, a grande maioria das informações que servem de base para ilustrar esse
momento vem, exatamente, das narrativas constituídas por historiadores engajados no
projeto de capitalização do evento para fins (políticos) nacionais. É o caso de José
Bernardino Bormann e Juan Crisóstomo Centurión, que, incomodados com o volume
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de versões orais e de acusações que viriam com os anos pós-guerra, fazem da
constituição narrativa por escrito dos seus capítulos finais, um exercício de defesaacusação, relacionadas às culpas pela anomalia da Guerra. Todos os volumes dos três
autores, na verdade, constituem leituras orientadas por este desejo. O que acontece
nesta última fase, em função das suas características, é a polarização e a radicalização
das posições e versões entre o historiador brasileiro e o paraguaio.
José Ignácio Garmendia não acompanha a Campanha da Cordilheira (08/1869
– 03/1870). No início de 1869, pouco depois de retornar ao Paraguai, recuperado de
uma enfermidade, ele se retira definitivamente do cenário de Guerra. Anos mais tarde,
ao narrar o conflito, ele se manterá fiel à cronologia representada por sua presença no
front, não escrevendo sobre os acontecimentos finais.
Enquanto Bormann aponta para a vaidade do ditador como o fator responsável
pela hecatombe em que a guerra se tornara, defendendo a tese de que se trata de uma
“guerra justa”, de “libertação do povo paraguaio” do seu algoz, Centurión, transforma
a sua fuga em uma “marcha épica rumo a consagração em Cerro Corá”. No quarto
volume das suas Memórias, o historiador reconhece, textualmente, erros cometidos
pelo Mariscal, para, na sequência, através da constituição de uma sequência em estilo
épico-trágico, alça-o à condição de herói nacional. Não se trata, em relação a essa forma
literária, da reprodução fiel do modelo grego, mas da adaptação de alguns elementos a
uma “estética particularista”, a “transposição” e a “substituição” de elementos originais,
por outros, românticos e nacionalistas, ao estilo sul americano. 577 Como poderemos
perceber adiante, o estilo empregado por Centurión na constituição dos movimentos
finais do Mariscal o eleva à condição de herói trágico, que aceita ser “imolado” para
servir como “fonte de exemplo para as futuras gerações”. 578
Nesse aspecto, o historiador paraguaio demonstra conhecer a obra de Heródoto.
Pai da história para Cícero, e um dos nomes presentes na biblioteca dos autores latinoamericanos, a partir de Heródoto o historiador vai, progressivamente, tomar como seu
único domínio de competência aquilo que resulta das ações dos homens, no interior de
um “tempo dos homens”. Dentro dele, além da inspiração épica, o autor das Histórias
concebe o seu trabalho sob a forma genealógica, buscando as “origens” dos
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acontecimentos e instituições.579 Proclamando, desde o princípio, sua preocupação com
a memória, o objetivo de Heródoto era “preservar as marcas e os traços das atividades
dos homens”, para que “os monumentos que produziram não desaparecessem, não se
apagassem – como uma pintura que, com o tempo, desbotou”. Depois de Ulisses e a
sua Odisseia, o tempo aparece como “o grande solvente”, o “inevitável e primeiro
adversário” na busca de reconciliação do homem consigo mesmo. Essa problemática
foi legada ao historiador por Homero, quando tira Ulisses do meio da cena para colocálo como observador de si mesmo no canto do Aedo dos Feácios. A sensação de nostalgia
que marca a sociedade grega dos tempos de Heródoto, afinal, vítima da alteridade
surgida do encontro “de si consigo mesma”, parece guiar o olhar dos paraguaios que
sobreviveram ao grande conflito. 580
A obra de Heródoto se constitui em “uma procura por reconciliação com a
realidade, a catarses, que segundo Aristóteles, era a essência da tragédia e, segundo
Hegel, a finalidade última da história”, e que se produz “graças às lágrimas da
rememoração”, em uma “narrativa que procura dar conta da ausência”, contra um
tempo que “passou a introduzir descompasso entre as palavras e as coisas”. 581 A meio
caminho entre Homero e Tucídides, a prosa de Heródoto é combinada com a presença
dos oráculos para “transmitir a mesma espécie de mensagem” da “poesia lírica de
Píndaro”. Por ela, o “plausível, o provável”, ajudam a escolher entre “diferentes versões
propostas”, além de representar “um meio de organizar a lógica da narrativa”: “as
repetidas intervenções da pítia eram os fios condutores do enredo” e a história
transcorria em compasso de espera, fixada “no intervalo de tempo entre a injustiça
praticada pelo homem e a reparação ou vingança divina, como algo similar ao
adiamento da cólera divina”.582 Em Centurión, a Campanha da Cordilheira parece ter
sido organizada sobre um critério parecido, onde os registros são dispostos de forma a
levar o leitor a acompanhar a trajetória de um personagem que vai do pecado da húbris
à redenção heroica, na forma da aceitação de um destino trágico. Apoiado em uma
imagem construída pelo próprio López, o “heroísmo de renome”, Centurión reivindica
para o Mariscal um “heroísmo de glória”, constituído fora do presente do escritor, em

Ao contrário de Tucídides, que parte da busca pelo “mais verdadeiro”, no presente. HARTOG, Os
antigos, o passado e o presente..., op., cit., p. 31.
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um movimento de afirmação do extraordinário, através da visita aos heróis do passado,
“em apelo aos homens do futuro, inocentes dos males do tempo presente”. 583
A constituição dos momentos finais da Guerra em José Bernardino Bormann é
menos detalhada e dramatizada do que no paraguaio. Em mais de um momento, e em
especial, no terceiro volume da História da Guerra do Paraguai, o historiador declara
que a ação brasileira não foi contra o povo paraguaio, mas exclusivamente, contra
López e seus asseclas. O seu orgulho, refletido na recusa da rendição incondicional,
oferecida mais de uma vez, estaria na raiz das proporções que o conflito adquiriu, e
ainda era visível em Cerro Corá. Ali, já mortalmente ferido, nas águas do
Aquidabanigui, o orgulho impediu que o tirano fosse capturado vivo:
Ele, o ditador, temido, respeitado como uma divindade, não podia morrer
como o comum dos combatentes, patenteando as extorsões produzidas pelas
dores aos olhos de seus inimigos. Era uma humilhação. Ele queria, pois,
entregar o seu último suspiro aos gênios das florestas para que o
misturassem ao barulho das águas daquele rio e soasse aos ouvidos do povo
paraguaio, não como uma prece pelo seu engrandecimento e liberdade; mas,
como um anátema, um grito de cólera e de vindicta, horrivelmente
ameaçador, como deve ser o de cólera e de vindicta das divindades! Se
morresse como César, em pleno senado, e como ele tivesse então um manto
para esconder aos olhos dos expectadores as contorções da face, ainda bem;
mas, morrer como o tigre, como uma fera surpreendida na toca, e, ainda
mais, tendo para testemunhas as famílias que a sua crueldade obrigara a
acompanhá-lo e que podiam tripudiar sobre o seu corpo mesmo semivivo,
parecia-lhe o último dos opróbrios. Por isso, ele corria à rédea solta em seu
cavalo baio claro em direção a floresta.584

Posteriormente, as circunstâncias da morte do líder paraguaio foram
objeto de polêmica. Bormann, que não está presente no cenário, lançando mão do
“processo criativo que agrega e elimina informação”, constitui uma breve, porém
intensa sequência, onde constitui por escrito a morte do Mariscal:
O soldado agarra-o pelos pulsos. Tem, então, lugar uma luta. O marechal
procura conservar a espada; mas, o soldado esforça-se para tomá-la; os
contendores caem, erguem-se de novo e prossegue a contenda. Outro
soldado, que se aproxima e que vê aquela cena, aproveita um momento em
que o ditador se desprende do adversário; aponta-lhe a arma, atira e a bala
vai direita ao coração do tirano. Ele caiu; exalou um suspiro e um jorro de
sangue lhe golfou rubro pela boca e pelo nariz. Estava morto! 585
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Cercado e ferido, o orgulho do ditador alimenta “um olhar implacável do qual
explodiam os últimos ódios votados a seus inimigos”. Sob a pena do historiador gaúcho,
o exército brasileiro, numa “demonstração de respeito e civilização”, lhe ofereceu a
oportunidade da rendição, mas López respondeu atacando o General que lhe havia
ultimado aos gritos de “morro com minha pátria”! 586
Um ditador, com uma extensa ficha de crimes foi morto em 1º março de 1870.
Essa é a ideia que o brasileiro procura transmitir quando, logo após registrar o episódio,
inicia uma retrospectiva dos abusos que teriam sido cometidos por ele, enumerando
fuzilamentos, a morte dos dois irmãos, dos cunhados, o tratamento dispensado à mãe e
às irmãs, a insistência na manutenção da Guerra. Ao final, conclui:
Ele podia, como Tamerlão, erguer um obelisco, não com os crâneos de seus
inimigos, mas com as cabeças de seus compatriotas! Entretanto, a sua morte
assemelha-se a de um bravo. As suas últimas palavras são, porém, uma
blasfêmia de vencido. Ele julgara em seu egoísmo, em seu criminoso e
diabólico orgulho levar para a sepultura que a generosidade do vencedor
mandaria abrir para guardar os seus restos, o cadáver de sua própria pátria!
O monstro! 587

Nesse ambiente, atitudes atribuídas à mãe são veiculadas para testemunhar a
índole do morto. Em Bormann, logo que soube da sorte do filho, Juana Pabla Carillo,
de 63 anos, se dirigiu à tenda onde o corpo jazia, e “abraçando seus restos mortais,
banhou de lágrimas o seu rosto macilento”. 588 Nesse momento, uma das filhas se
aproximou e disse: “Não chore, senhora, esse monstro que não foi filho nem irmão não
merece”!589 Para respaldar o depoimento, o brasileiro informa o leitor que a mãe e as
irmãs haviam sido encontradas presas no acampamento, à espera da execução, ou seja,
López havia decidido mandar matar a própria mãe! 590 Nas palavras supostamente
proferidas por Rafaela, quando dona Joana manifestou o desejo de ir ao enterro do filho,
o reconhecimento de que o morto era uma pessoa má.
Ela quis lançar lhe um último olhar de piedade; mas, a filha, D. Rafaela,
lembrou-lhe o assassinato de seus irmãos, de seu marido, enfim, desenrolou
o sudário de crimes do monstro, inclusive o crime de parricídio que teria
sido realizado se não fora a chegada dos brasileiros, e, então, a miserável,
com os olhos a verter lagrimas, disse ao portador do recado do general: —
Meu filho tornou-se indigno de meu amor; peço dizer isso ao Sr. general.
As lágrimas, porém, desmentiam estas palavras; e, assim, antes da última
BORMANN, História..., op., cit., 1897c, p. 139.
Ibid, p. 140.
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camada de terra cobrir aquele monstro, o coração da mãe já tinha enviado o
perdão em uma prece a essas regiões aonde habitam as eternas
misericórdias.591

Para José Bernardino Bormann, o exército brasileiro libertou o povo paraguaio
do “monstro” Francisco Solano López. 592 Em uma guerra justa e necessária, em que
muitos foram os sacrifícios, os soldados brasileiros demonstraram valores que
representam parte do capital simbólico reivindicado como parte do ethos nacional.
José Ignácio Garmendia, que, como já sabemos, não constitui por escrito os
momentos finais da Guerra, também procura esclarecer que o esforço dos argentinos
não foi dirigido contra o povo paraguaio, mais sim contra Solano López. Representante
da “insensatez e da tenacidade mais bárbara do mundo moderno”, segundo o argentino,
ele colocou “a energia de uma raça sofrida” a serviço de sua ambição:
Desta insensata guerra jamais responsabilizaremos o valoroso povo
paraguaio, esse herói anônimo de uma grande epopeia, ele não pode ser
culpado pela devastação provocada tanto entre os aliados como em seu
território. Explorado em seus sentimentos nacionais, fanático e entusiasta
pelo amor à pátria, se lançou à luta com o coração aquecido pela coragem,
a essa luta que ele acreditou ser por uma causa santa, e sucumbiu durante
ela como um grande povo. 593

Juan Crisóstomo Centurión inicia a última etapa da constituição narrativa da
Guerra com a descrição da disputa pela Vila de Peribebuí, a partir de 12 de agosto de
1869. Na ocasião, “1.600 homens mal armados, na maior parte meninos” teriam
defendido a vila contra “20.000 ajudados pela cooperação poderosa de trinta e tantas
peças de artilharia moderna”. Durante a constituição escrita do episódio, o historiador
questiona o leitor sobre as alternativas que restavam aos habitantes do lugar, para em
seguida responder, que, como paraguaios, havia apenas uma aceitável, “resistir!”. Ao
final da ekphrasis, ele confirma que “[...] a resistência foi heroica e prolongada, durou
5 horas!”594
Ibid, p. 142. Grifo meu.
Ibid, p. 140.
593
No original: “De la insensatez y de la tenacidad más bárbara de los tiempos modernos”.
GARMENDIA. Recuerdos…, op., cit., 1901, p. 376. “De esta insensata guerra jamás haremos
responsable al valeroso pueblo paraguayo, á ese héroe anónimo de una gran epopeya, él no es culpable
de la ajena, ni de su propia devastación. Explotado en sus sentimientos nacionales, fanático y entusiasta
por el amor a la patria, se lanzó á la lucha candente el corazón de coraje, á esa lucha que él creía que era
santa causa, y sucumbió en la demanda como un gran pueblo”. GARMENDIA. Recuerdos…, op., cit.,
1904, p. 30.
594
“[…] 1600 hombres mal armados, na mayor parte muchachos […]”; “[…] 20000 ayudados de la
cooperación poderosa de treinta e tantas piezas de artillería sistema moderno”. “o que podrían hacer”?;
“la resistencia fue heroica y prolongada, duro 5 horas!”. CENTURIÓN, Memórias…, op., cit., 1901, p.
69.
591
592

203

De acordo com Centurión, antes de iniciar o ataque, o Conde D'Eu enviou ao
General Pablo Caballero, o líder da defesa, duas intimações. Nas respostas relacionadas
na sequência da obra, uma oportunidade de apresentar aquilo que deve ficar como uma
aquisição para sempre, surgem homens altruístas, dispostos ao sacrifício espontâneo.
Na primeira, Caballero recusa a oferta de rendição incondicional: “Estou aqui para
batalhar, e se for necessário, morrer, mas não para me render!”. Na segunda, responde
à proposta da retirada de crianças e mulheres do povoado: “Diga a vosso chefe que as
mulheres e as crianças estão seguras aqui e que ele mandará em território paraguaio (o
Conde D’Eu) quando não tiver um que o defenda!”. Ao final da sequência, como um
atestado da índole nacional, o historiador descreve uma reação desconcertada do Conde
que “escutou com calma esta contestação, que revelava abnegação e decisão, e ficou
em silêncio”. 595
Tema recorrente nas Memórias, Peribebuí é descrita como mais um exemplo da
vitória moral dos paraguaios. Nesse sentido, o historiador registra que tempos depois
os brasileiros estabeleceram uma medalha comemorativa à conquista da Vila, fato que
se deu, segundo ele, em uma proporção de “12 para 1”, e que depois de consumada,
acabou com o assassinato de Pablo Caballero, degolado por ordens do Conde D’Eu.
Conclui: “Há derrotas gloriosas como vitórias vergonhosas”. 596
A ekphrasis dedicada ao acontecimento é encerrada com uma espécie de oração
fúnebre, em que o autor invoca a memória dos que defenderam a localidade, elevandoos à condição de referência para as gerações futuras:
A nação recordará sempre com gratidão e orgulho a defesa heroica de
Peribebuí. O nome do valente mártir Pablo Caballero, e seus bravos
companheiros estão gravados com letras de ouro no templo da imortalidade.
Ali, as gerações posteriores irão inspirar-se no exemplo sublime de
patriotismo, de abnegação e valor de que deram prova, sacrificando
generosamente suas vidas em prol da pátria.597

No original: “Estoy aquí para pelear, y si es necesario, morir, pero no para rendirme!”; “Decid a
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De acordo com Juan Crisóstomo Centurión, ainda em dezembro de 1868, depois
de quatro dias de enfrentamentos na região do “potreiro Marmól”, restaram aos
paraguaios, segundo ele, apenas 90 homens. Nesse contexto, os aliados intimaram
Francisco Solano López à rendição através de uma carta enviada ao seu quartel general.
O historiador insere o documento no texto, criando assim uma pausa em sua narrativa,
uma oportunidade para tocar na delicada questão das responsabilidades: cinco anos de
guerra, centenas de milhares de mortos, de quem é a culpa?
A primeira consideração é de que os aliados não demonstram “respeito” pelo
Paraguai, uma vez que a carta teria sido enviada “sem data e o local da emissão”, e pela
“linguagem e o tom”, que não seriam adequados. Por ela, López estaria sendo
responsabilizado pelo conflito, e mais ainda, chantageado a aceitar a rendição sob a
ameaça de que “tudo o que viesse a acontecer daquele momento em diante pesaria
unicamente sobre o seu nome”. 598 Na réplica atribuída ao Mariscal, Centurión o
defende, argumentando que foi o paraguaio quem primeiro buscou a paz, dois anos
antes, na Conferência de Yataity-Cora. Na ocasião, a negativa aliada teria representado
o reconhecimento de que a Guerra não era contra o regime de López, mas de
“extermínio do povo paraguaio”. Está é a primeira referência escrita à ideia de que a
Guerra contra o Paraguai foi de extermínio do povo, afirmação que é, em parte,
responsável, pela leitura produzida pelo chamado revisionismo, fonte de alimento de
(res)sentimentos ainda presentes:
Desde então vi mais claro a tendência de que a guerra dos aliados era sobre
a existência da República do Paraguai, e deplorando o sangue vertido em
tantos anos de luta, devo calar-me, e, colocando a sorte de minha pátria e de
seus generosos filhos nas mãos do Deus das nações, combati a seus inimigos
com a lealdade e consciência com que tenho feito, e estou, todavia, disposto
a continuar combatendo até que esse mesmo Deus e nossas armas decidam
a sorte definitiva da causa.599

Em outro momento da resposta, por meio de López, Centurión reafirma as
características a partir das quais trabalha a imagem do soldado paraguaio: um bravo,
um valente patriota. Esse é o segredo que ajuda a explicar a extensão do conflito, apesar
Ibid, p. 308.
A citação, no original: “Desde entonces ví más claro la tendencia de la guerra de los aliados sobre la
existencia de la República del Paraguay, y deplorando la sangre vertida em tantos años de lucha, he
debido callarme, y poniendo la suerte de mi patria y de sus generosos hijos em las manos del Dios de las
naciones, combatí á sus enemigos con la lealtad y consciencia con que lo he hecho, y estoy todavía
dispuesto á continuar combatiendo hasta que ese mismo Dios y nuestra armas decidan de la suerte
definitiva de la causa”. Ibid, p. 309.
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da superioridade material dos aliados. Perguntado se não teria conhecimento da
estrutura à disposição dos seus adversários, o Mariscal teria respondido:

Eu não tenho esse conhecimento, mas tenho a experiência de mais de quatro
anos, de que a força numérica, e esses recursos, nunca se impuseram à
abnegação e bravura do soldado paraguaio, que se bate com a resolução do
cidadão honrado e do homem Cristão, que abre uma larga tumba em sua
pátria, antes de vê-la humilhada.600

Na obra de Centurión, Francisco Solano López surge como um homem que
cometeu muitos “erros”, mais do que isso, que foi responsável por “crimes que
mancharam a sua vida”. Porém, remetendo sua figura à sina de um típico personagem
trágico, a resignação com a qual encarou o seu destino e a sua morte em caráter de
sacrifício, acabaram por redimir o seu nome perante a história:
Sua fama como defensor acérrimo de sua pátria está assegurada, e será um
daqueles cujas ressoantes pisadas farão eco nos corredores do tempo! Um
daqueles a quem são aplicáveis estas belas palavras de Horácio: Não
morrerei por completo! Ergui um monumento mais duradouro que o bronze!
601

A partir da carta, a continuidade da guerra passa a ser associada à defesa
intransigente de uma nação ameaçada de extinção. Mais do que isso, na figura do
Mariscal López, continuar a luta era uma questão de honra, que só aumentava, por que
“cada gota de sangue que cai na terra, é uma nova obrigação para os que sobrevivem”.
Sobre a culpa de López no desastre que se abateu sobre paraguaios, o historiador dá a
palavra ao próprio ditador: “não têm o direito de acusar-me perante a República do
Paraguai, minha pátria, porque eu a tenho defendido, a defendo e defenderei ainda”. 602
E mais, Francisco continuava disposto a assinar a paz, desde que se desse “sobre bases

No original: “Yo no tengo ese conocimiento, pero tengo la experiencia de más de cuatro años, de que
la fuerza numérica, y esos recursos, nunca han impuesto á la abnegación y bravura del soldado paraguayo,
que se bate con la resolución del ciudadano honrado y del hombre Cristiano, que abre uma ancha tumba
em su patria, antes que verla ni siquiera humillada”. Ibid, p. 310.
601
No original: “Su fama como defensor acérrimo de su patria, está asegurada, y será uno de aquellos,
cuyas resonantes pisadas harán eco en los corredores del tempo! Uno de aquellos á quien son aplicables
estas bellas palabras de Horacio: Non omnis moriré del todo! Me he erigido in monumento más duradero
que el bronce!”. Ibid., p. 313.
602
No original: “cada gota de sangre que cae em la tierra, es uma nueva obligación para los que
sobreviven”; “No tienen el derecho de acusarme para ante la República del Paraguay, mi patria, porque
la he defendido, la defiendo y la defender é todavía”. Ibid., p. 311.
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igualmente honoráveis para todos os beligerantes”, nunca na forma de “uma intimação
de deposição de armas”. 603
A carta do chefe das forças paraguaias surge como um indício de uma de suas
qualidades, a da elegância e do poder de suas palavras. Em Centurión, ela “é a única
nota clássica que a guerra do Paraguai tem produzido, e que deixa muito atrás a de
intimação dos senhores chefes aliados”.604
Na continuidade da construção da figura do herói trágico, o historiador declara:
Sentimento mais nobre e eloquente jamais se manifestou na mente e no
coração de um chefe estabelecido em tão grave e crítica circunstância. É
uma página brilhante e gloriosa que há de triunfar dos estragos do tempo e
passará esculpida em letras de ouro até a mais remota geração. É um impulso
heroico de patriotismo, que não admite, ao contrário, nenhuma interpretação
desdenhosa, porque quem o produziu, supôs selar suas palavras com seu
próprio sangue em Cerro Corá.605

É este, afinal, como já foi mencionado, o propósito do último dos quatro
volumes da obra de Juan Crisóstomo Centurión, elevar a marcha do exército paraguaio,
de Peribebuí até Cerro Corá à condição de um evento épico, uma opção altruísta de
sacrifício pela pátria.
Aristóteles define a epopeia como um modo de imitação do real que se
caracteriza pelo estilo narrativo, pela extensão, por tratar de assuntos “sérios”, sendo
inferior à tragédia. Em relação a esta, escreve que se trata da
[...] imitação de uma ação séria, completa, que possui certa extensão, numa
linguagem tornada agradável mediante cada uma de suas formas em suas
partes, empregando-se não a narração, mas a interpretação teatral, na qual,
fazendo experimentar a compaixão e o medo, visam à purgação. 606

Em relação à interação entre atores (personagens) e plateia (leitores), afirma que
“o membro da plateia absolutamente não assiste a peça trágica, mas sim participa
sensorial e emocionalmente dela, ou melhor, vive a tragédia veiculada aos

No original: “sobre bases igualmente honorables para todos los beligerantes”; “una intimación de
deposición de armas”. Ibid., p. 311.
604
No original: “es la única nota clásica que ha producido la guerra del Paraguay, y que deja muy atrás
á la de la intimación de los señores jefes aliados”. Ibid., p. 312.
605
No original: “Arranque más noble y elocuente jamás ha estallado de la mente y del corazón de un jefe
colocado e tan grave y críticas circunstancias. Es uma página brillante y gloriosa que ha de triunfar de
los estragos del tempo y pasará esculpida em letras de oro hasta la más remota generación. Es un impulso
heroico de patriotismo, que no admite en su contra ninguna interpretación desdorosa, porque quien lo
produjo, supo sellar sus palabras con su propia sangre em Cerro Corá”. Ibid.
606
ARISTÓTELES. Poética. Tradução Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2011, p. 49.
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personagens”. 607 Sem transpor o gênero clássico ao evento sul-americano, Centurión
promove a substituição de alguns de seus elementos, para, a partir do dramatismo
romântico, proporcionar compaixão e medo, e envolvendo emocionalmente o leitor,
viabilizar a purgação dos erros cometidos pelo herói.
Em sua constituição narrativa, ele assinala o dia seguinte a Peribebuí, como a
“Data memorável que assinala o começo do martírio do Exército Nacional e de uma
parte do povo paraguaio. Eles marcharam ao sacrifício, com o espírito erguido, com o
ânimo sereno e resoluto a realizar a sublime abnegação de morrer pelos supremos ideais
da Pátria [...]”. 608 Nesse sentido, buscando outorgar ao esforço de resistência paraguaio
o status de um dos grandes sacrifícios da história, Centurión apresenta ao leitor vários
exemplos de povos que teriam vivido experiências semelhantes. No movimento textual,
os paraguaios surgem como um povo que “preferiu, quando já não era possível
contrariar a avalanche da aliança, abrir um largo cemitério em seu seio, e enterrar-se a
todos ali antes que permitissem sua escravidão, porque um povo livre morre, mas não
se encadeia”.609
Assumindo a condição de um verdadeiro aedo, anuncia:
Sem rumo, aí vão o povo e o exército paraguaio, reduzidos a um pequeno
grupo, ao cobrir suas cinzas em baixo de uma larga louça, ao lado de outras
ilustres vítimas que morreram nos campos de batalha. São poucos, mas
dotados de almas grandes e generosas que vão a dar ao mundo a última prova
do quanto idolatram sua pátria e sua liberdade, e de quanto aborrecem e
desprezam o envelhecimento e a cadeia da escravidão!610

Ibid, p. 49.
No original: “13 de agosto de 1869! Fecha memorable que señala el comienzo del martirologio del
Ejército Nacional y de una parte del pueblo paraguayo. Ellos marcharon al sacrificio, con el espíritu
erguido, con el ánimo sereno y resuelto a realizar la sublime abnegación de morir por los supremos
ideales de la Patria”. CENTURIÓN, Memórias..., op., cit., 1901, p. 77.
609
As palavras fortes, buscam alimentar no leitor a impressão da nobreza da resistência, na forma da
defesa de um valor. Na verdade, até então, os paraguaios não haviam conhecido as liberdades civis,
governados que foram desde a independência, por ditadores: José Gaspar Rodrigues Francia (1813 –
1840), Antônio Carlos López (1844 – 1862) e Francisco Solano López (1862 – 1870). A citação, no
original: “prefirió cuando ya no le fue posible contrarrestar la avalancha de la alianza, abrir un ancho
cementerio em su seno, y enterrarse todo allí antes que permitir su encadenamiento, por aquello de que
un pueblo libre muere, pero no se encadena”. Ibid., p. 80.
610
No original: “si lector, ahí van el pueblo y ejército paraguayos, reducidos a un pequeño grupo, a cubrir
sus cenizas bajo una ancha loza, al lado de otras ilustres victimas que murieron em los campos de batalla.
Son pocos, pero dotados de almas grandes y generosas que van a dar al mundo la última prueba de cuánto
idolatran su patria y su libertad y de cuánto aborrecen y desprecian el envilecimiento y la cadena de la
esclavitud!”. Ibid., p. 80.
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A primeira parada no caminho para a apoteótica Cerro Corá é a Batalha de
Campo Grande - antes, simbolicamente, o soldado Juan Crisóstomo Centurión aparece
se despedindo da mãe. 611
Em 16 de agosto de 1869 parte da coluna paraguaia é alcançada pelo exército
brasileiro comandado pelo Conde D’Eu. A ekphrasis que narra a batalha recorre,
novamente, aos tópicos do heroísmo e da bravura, armas que “explicam como 20.000
precisaram de 8 horas para derrotar 4.500 mal armados.”612 Ainda assim, na parte final
do encontro, “permanecia (em pé) o resto de um escasso batalhão, um pelotão de
cavalaria e três peças de artilharia ligeira” para quem o comandante, General
Bernardino Caballero, pronunciou uma arenga: “É chegado o momento de finalizar
esta contenda, e ao vosso valor e coragem confio esta última missão; tomem conta deste
debilitado mas entusiástico batalhão, carregando com ímpeto o inimigo, pois com o
resultado, seja qual for teremos cumprido com nosso lema de vencer ou morrer.”613
O que se segue é um dos quadros mais emocionantes dos seus volumes sobre a
Guerra, o do incêndio que devorou uma multidão de feridos que se encontravam
espalhados pelo campo. Por ele:
As chamas a essa hora devoravam uma parte do campo onde morreram
carbonizados muitos feridos. E a porção não incendiada oferecia à vista o
triste e doloroso espetáculo de mortos e feridos, esparramados por toda a
parte; aqueles, inertes, estes, palpitantes; lançando gritos comoventes de dor
e de desespero na ânsia da morte! De trecho em trecho, se viam armas
inutilizadas, uniformes, cartuchos e baús vazios. Aqueles valentes
paraguaios caíram como heróis, batalhando até o desespero com todo vigor
e energia que infundem o patriotismo e a disciplina!614
Ibid., p. 81.
Ibid., p. 90.
613
No original: “quedaba como resto un escaso batallón, un pelotón de caballería y tres piezas de artillería
ligera”; “Es llegado el momento de finalizar esta contienda, y a vuestro valor y arrojo confío esta última
misión; tomad cuenta de ese debilitado pero entusiasta batallón que tenemos en frente, cargad con ímpetu
al enemigo, pues, con el resultado, sea cual fuere habremos cumplido con nuestro lema de vencer o
morir!”. Ibid., p. 89. Utilizadas intensamente Tucídides, estes discursos, são na sua maioria literários,
destinados a apresentar os valores que devem ficar, a aquisição para sempre. Na historiografia da Guerra
sul-americana, eles raramente aparecem, possível resultado de uma tendência da historiografia
finissecular em buscar respaldo no testemunho ocular e no documento escrito. Nesse sentido, como já
vimos, se trata de um campo do conhecimento em processo de transição, onde aspectos do que foi o
normativo, convivem com outros, que representam o que será. Para a utilização de arengas em textos
historiográficos, ver: IGLESIAS-ZOIDO, J. C. El legado de Tucídides na la cultura occidental:
Discursos e história. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e humanísticos, 2011.
614
No original: “las llamas a esa hora devoraban una parte del campo donde murieron carbonizados
muchos heridos. Y la porción no incendiada ofrecía a la vista el triste y doloroso espectáculo de muertos
y heridos, esparcidos por doquier; aquellos, inertes, éstos, palpitantes; lanzando gritos desgarradores de
dolor y de desesperación en las ansias de la muerte! De trecho en trecho se veían armas inutilizadas,
uniformes, cartuchos y baulillos vacíos. Aquellos valientes paraguayos cayeron como héroes, peleando
hasta la desesperación con todo el vigor y la energía que infunden el patriotismo y la disciplina!”.
CENTURIÓN, Memórias..., op., cit., 1901, p. 88.
611
612

209

Depois de comover o leitor, que vê os meninos paraguaios com barbas postiças
implorarem pela própria vida sem sucesso, Centurión volta a insistir, a manutenção da
guerra não é um capricho de López, o Paraguai corre o risco de desaparecer. Prova
disso, seria o “Tratado Secreto da Aliança”, que “estipulava a repartição do território
paraguaio”. Este documento,
[...] era a besta negra que precipitava a cada paraguaio à morte, […], a guerra
chegava a ser de vida ou de morte; para cada um que lutava não havia outra
escolha que entre ser livre ou escravo, entre PÁTRIA ou MORTE. E a
peregrinação a Cerro Corá, com todas as angústias de suas múltiplas
incidências, é uma comprovação desta verdade. Essa peregrinação não era
uma imbecilidade, senão efeito de uma ideia sublime levada ao máximo de
intensidade de que é capaz o amor à terra que viu nascer a cada um, o amor
ao lar, o carinho ao ninho onde no calor desta luz bela que vemos no Doce
berço, se incuba nossa felicidade e a esperança na mais risonha e
encantadora ilusão do porvir.615

José Bernardino Bormann também descreve o encontro de Campo Grande. Para
os brasileiros, um tema delicado, afinal, aqui o exército de Francisco Solano López já
contava com um grande número de crianças e adolescentes. O incêndio que carboniza
os corpos de mortos e feridos na batalha é um dos momentos da sua ekphrasis:
Por toda parte ouvem-se os trovões da artilharia e o estampido da fuzilaria,
e esse espetáculo aumenta agora de horribilidade, porque de vários pontos
do terreno arrebentam grossos rolos de fumaça, densas nuvens, ora
pardacentas, ora esbranquiçadas, rasgadas por enormes línguas de fogo. É a
macega que cobre o campo de batalha que está em chamas! As labaredas
vão carbonizando os mortos: e os feridos que não podem fugir lá vão
soltando gritos e lamentações ao aproximar-se aquelas serpentes de fogo.616

O assunto das crianças, esquecido propositalmente no momento em que o horror
do campo de batalha é descrito, surge após a exposição das culpas de Francisco Solano
López, o “único” responsável pela Guerra. Na relação, o desejo de, mais uma vez,

No original: “Tratado Secreto de Alianza, en que entre otras cosas, estaba estipulada la repartición del
territorio paraguayo”; “o dicho tratado era la bestia negra que precipitaba a cada paraguayo a la muerte,
[...], la guerra llegaba a ser de vida o muerte; para él o había más disyuntiva que libre o esclavo, que
PATRIA o MUERTE. Y la peregrinación a Cerro Corá, con todas las angustias de sus múltiples
incidencias, es una comprobación de la verdad de este hecho. Esa peregrinación no era una imbecilidad,
sino efecto de uma idea sublime llevada al máximo de intensidad de que es capaz el amor a la tierra que
vio nacer a cada uno, - el amor al hogar, - el cariño al nido donde al calor de esa luz bella que vemos em
la Dulce cuna, se incuban nuestra felicidad y la esperanza en la más risueña y encantadora ilusión del
porvenir”. Ibid., p. 125.
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BORMANN, História…, op. cit., 1897c, p. 69.
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reforçar no leitor, que testemunha o aumento do nível de violência da Guerra, de que
ela é justa e necessária.
O “dignum”, o “justum” e o “necessarium”, tópicos recorrentes na
historiografia militar, aqui aparecem para justificar a necessidade do empreendimento
bélico e a presença dos brasileiros no Paraguai. Trabalho de racionalização de um
evento que, em sua raiz, contraria um dos princípios mais caros à civilização judaicocristã ocidental, o “não matarás”, na demonstração da justiça da causa, está contida a
própria possibilidade de sua reivindicação positiva. Na constituição escrita de Bormann,
o exército brasileiro surge como a mão armada que procura livrar o povo paraguaio da
opressão do Mariscal, realidade que outorga dignidade e urgência à intervenção. Na
imagem da situação do povo, o brasileiro reclama a licitude da causa:
Mas, que campos de batalha! Que cenas comoventes! Quantas crianças de
11 a 15 anos espedaçadas pela metralha! Caacupé, Barreiro Grande,
Peribebuí, Campo Grande, Caraguatahy e arroio Hondo e todos os caminhos
que ligam estes pontos apresentavam quadros terríveis que se houvesse pena
assaz apta para descrevê-los, ninguém acreditaria na sua veracidade, tal era
a horribilidade! Nenhum coração generoso, nenhuma alma de sentimentos
elevados, por mais cansada que estivesse da longa campanha, deixou de
sentir-se forte, revigorada, e pronta para correr, correr, correr até o infinito
atrás desse monstro de maldade e de orgulho, para agarrá-lo entregá-lo às
nações civilizadas afim de julgá-lo como o espécimen mais extraordinário,
mais revoltante e criminoso dos tiranos e déspotas dos séculos! Quantas
crianças, quantas mulheres, quantos velhos mortos a fome e seus cadáveres
abandonados! Quantas crianças de peito, magrinhas, mirradas por assim
dizer, debruçadas sobre o cadáver de suas mães a sugarem com desespero
febril os seios regelados! E o marechal Lopez atravessa frio, indiferente,
inexorável como a morte, esse cenário sinistro e pavoroso, surdo às
lamentações e delírios dos agonizantes. Uma só ideia preocupa. É fugir,
fugir para longe, para os confins da pátria onde ainda possa deter o passo
aos seus inimigos em alguma posição favorável, à retaguarda da qual morra
o seu último soldado, queimando o seu último cartucho! 617

Uma pausa na narrativa da evolução dos acontecimentos, este momento da
constituição textual procura alimentar a impressão da necessidade da intervenção,
sugerindo as culpas de Francisco Solano López, ao mesmo tempo em que viabiliza um
esconderijo para o autor.
Centurión registra a chegada de 1200 homens e 6 peças de artilharia à “margem
esquerda do Aquidabã”, no dia no dia 8 de fevereiro de 1870. “Este diminuto resto
BORMANN, História..., op., cit., 1897c, p. 74. Para os tópicos do “dignun”, “justum” e o
“necessarium”, ver: HENRIQUES, L. M. A arenga naval na historiografia ultramarina portuguesa do
século XVI, Tália Dixit, n.4, p.73–111, 2009, p. 96. Disponível em: <www1.unex.es/arengas/
taliadixit.htm>. Acesso em: 21/nov./2017.
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daquele poderoso exército”, segundo ele, viveria ali o “capítulo final do grande drama
da guerra”.618 Na forma de uma proclamação, o local aparece como a “grande tumba”
reservada para a “consumação triunfal” da “epopeia nacional”:
Oh, tumba de Cerro Corá! Quantas úteis lições, quantas nobres e patéticas
reflexões ofereces ao espírito que os permite contemplar! Cerro Corá, é
epopeia gigantesca que leva em vibrantes ecos a todos os âmbitos do mundo
civilizado o nome glorioso da nacionalidade paraguaia, impondo respeito e
admiração à sublimidade do grandioso episódio que nele se consumiu. 619

Na forma escolhida para contar sobre as circunstâncias da chegada e a morte de
paraguaios em Cerro Corá, “um monumento que elevou à imortalidade” os que ali
padeceram, uma “tumba [que] como a dos gregos que caíram em Termópilas, viverá de
geração em geração até os mais remotos séculos [...]”, 620 está contida uma carga
emocional de amplitude significativa. Constituição narrativa que aponta para uma
guerra injusta, porque sustentada na inveja dos vizinhos e das potências imperialistas,
pela manutenção da própria existência da nação, a obra de Centurión coloca as gerações
futuras na condição de devedoras do Paraguai de López. Nesta situação, como veremos
adiante, administrando um presente que não oferece condições para que esta memória
seja correspondida (justiçada), em sociedade afloram manifestações de ressentimentos
que turvam a visão e impedem o usufruto pleno da liberdade do sujeito histórico e
social, constituído a partir de uma sensação próxima ao remorso, à mercê do
extremismo político.
Oh, juventude paraguaia! Vós não ignores que a ideia da independência,
num povo como num indivíduo, é inata, e que quão maiores são os
sacrifícios feitos para conquistá-la e mantê-la, tanto mais profundo é o amor
que ela inspira, e que por mais obscuro que seja o abismo de esquecimento
em que possa se encontrar um povo ou um indivíduo, jamais deixa de chegar
à sua consciência um raio de luz que revive e fortaleça nele esse sentimento.
[…]. Por isso, Cerro Corá viverá eternamente, porque sua recordação, ligada
como está à uma das páginas mais brilhantes da história americana, se há de
conservar através dos tempos, servindo às gerações futuras para inspirar-se

No original: “[...] a la margen izquierda del Aquidabán, paraje llamado Cerro Corá”; “este diminuto
resto de aquel poderoso ejército”; “gran drama de la guerra”. CENTURIÓN, Memórias…, op., cit., 1901,
p. 166.
619
No original: “Oh, tumba de Cerro Corá! Cuántas útiles lecciones, cuántas nobles y patéticas
reflexiones ofreces al espíritu que os sepa contemplar! Cerro Corá, es epopeya gigantesca que lleva em
vibrantes ecos a todos los ámbitos del mundo civilizado el nombre glorioso de la nacionalidad paraguaya,
imponiendo respeto y admiración la sublimidad del grandioso episodio que en él se consumó”. Ibid., p.
167.
620
No original: “la tumba de Cerro Corá, como la de los griegos que cayeron en las Termópilas, vivirá
de generación em generación hasta los más remotos siglos [...]”. Ibid., p. 169.
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nos momentos supremos, um livro aberto, onde estão consignadas as mais
sublimes virtudes dos seus antepassados.621

Nesse tom, em um país arrasado e ainda sem referências materiais ou culturais
sobre as quais pudessem iniciar um processo de reconstrução, Centurión reafirma a
“vitória moral” da sua sociedade. Para tanto, “basta ler a história da defesa, seguir passo
a passo o exército nacional para convencer-se de que este não foi derrotado senão
totalmente exterminado”, não sem antes, terem tido a opção de renderem-se. “Aqueles,
na realidade, não conquistaram senão uma tumba!”. 622 O desaparecimento, ao final, se
constitui em uma vitória daqueles que sofreram pelo país até o último instante:
Quando todos consideravam chegada a oportunidade de alcançar melhor
vida com a morte, quando já seu chefe gritava qual outro Enéas para logo
morrer qual outro Hector, morramos todos por nossa pátria, porque aos
vencidos só resta uma saída, que é não esperar saída alguma. Assim
teremos selado na presença do inimigo e do mundo que nos contempla nosso
juramento, nossa constância, nossa fé e nossa lealdade.623

Em relação às culpas, Centurión consuma a acusação que constrói durante toda
a extensão dos Recuerdos, de que a ruína do Paraguai se deve ao Brasil, a “D. Pedro II,
cuja tenacidade de raça fez prolongar, sem necessidade, a luta até a completa ruína do
Paraguai”. 624
Já em relação a Francisco Solano López, a forma da sua morte marca uma
reviravolta na trajetória do personagem, em Aristóteles, uma mudança para a direção
contrária nos eventos, um aspecto da tragédia que ele chama de “peripécia”. 625 Aqui, o

No original: “oh, juventud paraguaya! Vosotros no ignoráis que la idea de la independencia, em un
pueblo como en un individuo, es ingénita, y que cuantos mayores sean los sacrificios hechos para
conquistarla y sostenerla, tanto más profundo es el amor que ella inspira, y que por oscuro que sea el
abismo de relajación á que haya descendido un pueblo o un individuo, jamás deja de llegar a su
consciencia un rayo de luz que avive o fortalezca en él ese sentimiento. [...].Por eso Cerro Corá vivirá
eternamente, porque su recuerdo, ligado como está a uma de las páginas más brillantes de la historia
americana, se ha de conservar al través de los tempos, sirviendo a las generaciones futuras para inspirarse
en los momentos supremos, un libro abierto, donde están consignadas las más sublimes virtudes de sus
antepasados”. Ibid., p. 168-169.
622
No original: “Cerro Corá, finalmente, constituye el triunfo moral que alcanzó el Paraguay sobre sus
enemigos. Basta leer la historia de la defensa, basta seguir paso a paso al ejército nacional para
convencerse de que este no fue derrotado sino totalmente exterminado. Aquellos, en realidad, no
conquistaron sino una tumba!”. Ibid., p. 168
623
No original: “cuando todos consideraban llegada la oportunidad de alcanzar mejor vida con la muerte,
cuando ya su jefe gritaba cual otro Enéas para luego morir cual otro Hector, muramos todos por nuestra
patria, porque a los vencidos solo les queda uma salud, que es no esperar salud alguna. Así habremos
sellado en presencia del enemigo y del mundo que nos contempla nuestro juramento, nuestra constancia,
nuestra fe y nuestra lealtad”. Ibid., p. 180.
624
No original: “D. Pedro II, cuya tenacidad de raza, hizo prolongar, sin necesidad, la lucha hasta la
completa ruina del Paraguay”. Ibid., p. 191.
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ARISTOTELES, op., cit., p. 57.
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autor procura chamar a atenção do leitor para o comportamento do Mariscal nos
momentos finais da vida. Na visualização do seu sofrimento, rodeado de inimigos e
ferido, está a revelação do caráter do líder, um herói. A forma da sua morte o redimiu
dos erros que cometeu durante a vida:
Sejam quais forem as faltas, os erros, e ainda os crimes com que tem
manchado sua administração, o Marechal durante tão prolongada contenda,
selou heroicamente seu juramento, cumpriu sua palavra morrendo com a
espada em mãos. Sua morte é grandiosa, radiante e sublime, e jamais, como
disse um ilustrado compatriota, consideração alguma lhe arrancará o título
inacessível de apóstolo e mártir de uma causa grande. […]. Morreu qual
outro Heitor, e podia ter exclamado ao morrer com mais razão que Francisco
I, tudo está perdido menos a honra. […]. Seu epitáfio está escrito pelos mais
eminentes autores antigos e modernos, pelos periódicos e mesmo por seus
inimigos: Por Tucídides que na oração fúnebre pelas vítimas da guerra do
Peloponeso disse através da boca de Péricles: A tumba dos heróis é o
universo, não essas colunas cheias de inscrições! Por Virgílio, na pessoa do
rei Turno, que morreu em idênticas circunstâncias, defendendo a
independência da pátria contra Enéas e os Troianos: - Dulce et decus pro
pátria mori!626

O Mariscal paraguaio lutou até o fim, recusando a possibilidade da rendição e a
salvação da própria vida, para simbolicamente morrer pela pátria. 627 Morto, o seu
corpo foi profanado pelos soldados, num movimento de “verdadeira imolação, porque
ela foi consentida e autorizada pelo General brasileiro, que, como coroação dessa
indignidade deixou abandonado seu cadáver às covardes profanações de uma
soldadesca desenfreada”.628
Como ato derradeiro da sua constituição por escrito do final da Guerra, o
historiador registra que ao mesmo tempo em que o pai “morria pela pátria”, o filho,
Coronel Panchito, também “assumia o seu destino”. Defendendo o transporte que

No original: “Sean cuales fueren las faltas, los errores y aún los crímenes con que haya manchado su
administración el Mariscal durante tan prolongada contienda, sello heroicamente su juramento, cumplió
su palabra muriendo con la espada em la mano. Su muerte es grandiosa, rayente a lo sublime, y jamás
como diese un ilustrado compatriota, consideración alguna le arrancará el título inmarcesible de apóstol
y mártir de una causa grande. [...]. Murió cual otro Héctor, y podía haber exclamado al morir con más
razón que Francisco I, todo se ha perdido menos el honor. [...]. Su epitafio está escrito por los más
eminentes autores antigos y modernos, por los periódicos y por sus mismo enemigos: Por Tucídides que
en la oración fúnebre sobre las víctimas de la guerra del Peloponeso diese por boca de Pericles: La tumba
de los héroes es el universo, no esas columnas llenas de inscripciones! Por Virgilio en la persona del rey
Turno, que murió en idénticas circunstancias, defendiendo la independencia de la patria contra Eneas y
los Troyanos: - Dulce et decus pro pátria mori!”. CENTURIÓN, Memórias..., op., cit., 1901, p. 192.
627
Já ao final, cercado e ferido, segundo Centurión, ele investiu contra os adversários bradando “muero
por mi pátria”, para em seguida, levar o tiro derradeiro e falecer. Ibid., p. 185. Grifo meu.
628
“una verdadera inmolación, porque ella fue consentida y autorizada por el General brasileiro, quien,
como coronación de esa indignidad dejó abandonado su cadáver a las cobardes profanaciones de uma
soldadesca desenfrenada”. Ibid., p. 191.
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conduzia a sua mãe e irmãos, “como um [herói] paraguaio” ele se recusou a depor
armas, acabando por ser morto pelos soldados brasileiros. “Pai e filho, mortos na luta
pelo mesmo ideal, deixaram de respirar ao mesmo instante: a tragédia estava
consumada!”629
O corpo deste foi conduzido ao lugar de seu enterro sobre quatro ramas
cortadas no bosque que povoa as margens daquela corrente de água, segundo
informam os brasileiros. Os cadáveres, pai e filho, foram colocados na fossa
que se havia mandado cavar; mas em vista de que não havia sido
suficientemente profunda, à solicitação da senhora Lynch, eles voltaram a
tirá-los e aprofundando a cova, foram enterrados os dois juntos, um ao lado
do outro, separados por uma camada de terra!” 630

A partir de Centurión e de outros românticos, é possível perceber uma ligação
significativa entre binários como vida e morte, eternidade e esquecimento. Com o fim
da vida surge o perigo do esquecimento, que pode ser satisfatoriamente encaminhado,
num sentido contrário, ao se morrer pela nação. “Essa busca de conexão entre passado,
presente e futuro talvez seja o que permite à nação parecer eterna. A aura sagrada que
envolve muitos dos seus símbolos e rituais reforça igualmente a ideia de que ela [e
aqueles a que a ela se associam] é transcendente [alcançam a]”. 631
No cenário dos estudos das teorias da história contemporâneas, vários são os
textos que se propõem a discutir as relações entre a história e a ficção. Como Carlo
Ginzburg, vejo nessa proposição algo óbvio, entendendo que o mais coerente seria nos
perguntarmos a respeito das circunstâncias em torno das quais assimilamos como
verdadeiras as informações contidas nos textos de história. Para a tríade de autores que
analiso, a resposta está na forma, no estilo utilizado para apresentar ao leitor a seleção
das informações que se propuseram a narrar. 632

Na forma original: “El Coronel Panchito López al retirase del lugar del combate, se separó de su padre
y siguió el coche de su madre, y no a mucha distancia del Cuartel General, fue éste alcanzado, por el
Teniente Coronel Martins. Panchito, viéndose rodeado, se defendió con bravura. El Comandante Martins
le intimó rendición, y también la madre, que desde su coche estaba presenciando, le gritó: ríndete,
Panchito, ríndete! Pero el joven no hizo caso, y siguió defendiéndose con su espada, hasta que una bala
disparada por un soldado, le atravesó el corazón y cayó muerto. […] Esto sucedió mientras el Mariscal
exhalaba el último suspiro en el arroyo Aquidabánigüí”. […]. “Consumatum-est”! Ibid, p. 94 e 96.
630
No original: “Esto sucedió mientras el Mariscal exhalaba el último suspiro en el arroyo Aquidabanigui.
El cuerpo de éste conducido al lugar de su inhumación sobre cuatro ramas cortadas en el bosque que
Puebla las orillas de aquello corriente de agua, según informan los brasileiros. Los dos cadáveres, padre
e hijo, fueron colocados en la fosa que se había mandado cavar al efecto; pero en vista de que no había
sido suficientemente profunda, a solicitud de la señora Lynch, se volvieron a sacar aquellos, y,
ahondándola, fueron enterrados los dos juntos el uno al lado del otro, separados por una camada de tierra”.
Ibid., p. 194.
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PAMPLONA, Ambiguidades do pensamento latino-americano…, op., cit., p. 4.
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GINZBURG, op. cit.
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Marcando profundamente o público, José Ignácio Garmendia, José Bernardino
Bormann e Juan Crisóstomo Centurión colaboraram para a composição de um “acervo
de conhecimentos” sobre a Guerra contra o Paraguai que tem sido “consumido” por
grupos políticos e pelos entes nacionais para “sobreviver”. 633 Com Paul Ricoeur, vê-se
que a absoluta maioria das nações tem a sua fundação associada a “atos de violência”,
na maior parte a experiências de Guerra, glória para uns, humilhação para outros. Em
ambos os casos a memória é manipulada e mobilizada a serviço da constituição de
identidade, práticas que se caracterizam por verdadeiros “abusos de memória e
esquecimento”.634 É isso que parece ter acontecido no Paraguai.

BOMBASSARO, L. C. As fronteiras da epistemologia: como se produz o conhecimento. 3ª edição,
Petrópolis, RJ: Vozes, 1992, p. 19.
634
RICOEUR, P. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: Unicamp, 2007, p. 93.
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CAPÍTULO VI
A constituição do (res)sentimento e a ideia de nação no Paraguai

Em pesquisa realizada através da ferramenta “google books”, durante o ano de
2015, foram localizados 161 títulos com temas relacionados à Guerra contra o Paraguai.
Destes, 37 disponibilizavam, pelo menos, em parte, “a página das referências
bibliográficas”, revelando as origens das informações veiculadas pelos seus autores.
Neste total, Juan Crisóstomo Centurión foi citado nominalmente em 19 obras,
Garmendia em 18, enquanto Bormann apareceu 9 vezes. 635
Nicola Abbagnano chama de “cânone” as obras que servem de “critério” para
as escolhas que se fazem dentro de uma área, balizas a partir das quais se estabelecem
relações com um objeto. Canônica seria “a ciência do critério”, ora no sentido de uma
“sensação no domínio do conhecimento” ou de “prazer no domínio prático”, ambas
nascidas da segurança transmitida pela sua condição. 636 De forma geral, o processo de
canonização de uma obra passa por diversos momentos, que podem ir do apoio político
até a contemplação da língua e dos valores culturais predominantes. No caso do cânone
historiográfico, se mostra importante a presença de um nível mínimo de sintonia entre
quem escreve e a ânsia por orientação no tempo que domina a comunidade para qual a
obra é destinada, em outras palavras, a capacidade do autor em oferecer respostas às
principais dúvidas do seu tempo. Jorn Rüsen apresenta esta equação em um conjunto
de conceitos que ele chama de matriz disciplinar ou racionalidade histórica. Por ela, o
processo de produção de demandas por informações e a posterior aceitação das obras
estão diretamente ligadas ao superávit de expectativas que inquietam os homens em um
determinado momento. 637
A partir da postura dos três oitocentistas que se dedicaram à constituição
narrativa da Guerra, particularmente de Juan Crisóstomo Centurión, cuja obra ainda
hoje ressoa junto a um segmento significativo de escritores e nacionalistas, não só
paraguaios, é possível pensar em Políbio. Com ele, “a história mestra da vida, é
importante pelos exemplos que fornece, útil ao governo e um auxílio para suportar as

Os dados da pesquisa, relacionados as obras com referência, constam como anexo, no final do trabalho.
ABBAGNANO, op., cit., p. 114.
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VER: RÜSEN, Razão histórica ..., op., cit. RÜSEN, J. História viva: formas e funções do
conhecimento histórico. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Brasília: UNB, 2010.
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vicissitudes da existência”.638 Essa concepção começou a nascer bem antes dele, em
404 a. C., com a crise que se instalou na península balcânica em função das
consequências da desastrosa Guerra do Peloponeso. A partir dela, “cada um (historiador)
partiu, à procura da inalcançável constituição dos ancestrais”, espécie de instrumento
da unidade nacional, onde nomes e feitos do passado eram dispostos de forma a
representar uma solução para todas as dificuldades do presente. 639 Um movimento
parecido pôde ser constatado no Paraguai do pós-guerra, quando homens como
Centurión encontraram no período anterior ao conflito um ambiente para (re)constituir
uma Era dourada, em um movimento onde o passado foi convocado como modelo,
espaço de administração das frustrações do presente e das incertezas em relação ao
futuro.
Num contexto de baixa autoestima, acentuada pelas dimensões da derrota na
Guerra, a instrumentalização do passado “em que os atenienses [os paraguaios], para
sempre feitos de excelência guerreira, eram convidados a imitar a si próprios,
manifestando a essência do que jamais tinham deixado de ser e não deviam jamais
deixar de ser”, serviu de incentivo para recomeçar.
Presença do passado e maciço apelo a ele, instrumentalização desse passado
pelos oradores, tal foi o ciclo em que iriam ganhar grande impulso os relatos
sobre o passado, e em particular, as histórias locais, as arqueologias. [...].
Era, ao contrário, o passado que doravante vinha julgar e avaliar um presente
inferior, incerto, portador de males. 640

Este capítulo constitui um estudo de caso, um momento, onde, extrapolando a
temporalidade inicial, se verifica, no Paraguai contemporâneo, a presença do sentido
atribuído por Centurión ao acontecimento guerreiro. Responsável pela imposição de
uma certa ordem à realidade caótica dos fatos isolados, por uma maneira de dizer as
batalhas, a partir da sua obra, o conflito surge como uma demonstração de grandeza do
espírito nacional, exemplo do sacrifício patriótico de cidadãos em prol da manutenção
da existência do país. Esforço de construção textual que se inicia em 1877, com as
Viagens Noturnas de Gualberto, nesta obra está contida a possibilidade da denúncia
maniqueísta de um conflito desigual, de uma grande injustiça, uma covardia.
Sangrado propositalmente até o final da década de 1980, alimentado que foi

HARTOG, Os antigos, o passado e o presente..., op., cit., p. 55.
Ibid, p. 62.
640
Ibid, 62 e 68.
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pelo aparelho de Estado, que dele se alimentou, o acontecimento registrado por Juan
Crisóstomo Centurión foi dotado de um aspecto de ato fundacional da moderna ideia
de nação paraguaia, uma comunidade constituída em torno do (res)sentimento de “uma
violência sofrida”, de “uma afronta”. 641 Por ela, o país, até então uma experiência de
sucesso político, econômico e social, foi arrasado, sua população masculina
assassinada, suas mulheres estupradas, os seus bens pilhados, o seu território, mutilado.
Na luta, o seu líder, resistiu até o último instante, para ser covardemente assassinado e
ter o seu corpo barbaramente mutilado.
É importante que se diga que Juan Crisóstomo Centurión não é a única
referência do lopismo, postura que vê em Francisco Solano López um herói e no
Paraguai do período anterior à Guerra, uma sociedade de plenitude e desenvolvimento.
Além dele, manuscritos, como os Dados Históricos do General Isidoro Resquin,
associada à prática da apropriação seletiva de passagens de outros autores, como o
engenheiro inglês George Thompson, de versões orais, constituem um fundo mais
amplo, sobre o qual as imagens e as impressões são sustentadas. 642 As Memórias ou
Reminiscências históricas de Centurión, no entanto, representam o primeiro
empreendimento de fôlego assinado por um paraguaio, um dos títulos mais citados
pelos historiadores que se dedicaram ao tema da Guerra em todos os tempos.
Passados cento e cinquenta e quatro anos do início do conflito (1864), não é
difícil verificar a atualidade do assunto entre os paraguaios. Basta acessar as redes
sociais, as páginas de jornais para se perceber que parte da geração atual se sente
devedora dos mártires de Cerro Corá. Informados do seu sacrifício pelo historiador de
Itauguá (também por ele), o sentimento de impotência, de ruminação da dor nascida da
visualização da injustiça, parece ter feito acumular “a carga desse explosivo, o
ressentimento”, demonstrando “o quanto é artificial o corte entre passado e presente –
um vive no outro, o passado tornando-se presente, mais presente que o presente”. 643
Voltar apenas a Centurión, aqui, é fazer referência à versão do vencido, àqueles
que, como desdobramentos da exploração política das possibilidades deixadas pela sua
obra escrita, constituíram identidade (também) na partilha do papel de vítimas. Através
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FERRO, M. O ressentimento na história. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Agir, 2009, p.

14.
Para Resquin, Ver: RESQUIN, F. I. Datos históricos de la Guerra del Paraguay contra la Triple
Alianza. Asunción: Imprenta Militar, 1971. Para Thompson, Ver: THOMPSON, G. Guerra no
Paraguai. Tradução de Ricardo C. M. Portella, Rio de Janeiro: RCMP, 2014.
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do recurso às redes sociais, o facebook especificamente, tentarei demonstrar a realidade
destas manifestações desse “sentimento ressentido”, que “como esses vírus que
julgamos extintos, quando estão apenas adormecidos”, é subitamente reativado, quando
menos se espera. 644 Com o capítulo, a convicção da atualidade de um quadro, que não
representa a manutenção daquele que mobilizou o seu primeiro historiador, mas que,
exalando historicidade, tem razões e sentido próprios. Na compreensão das “formas de
inteligência do outrora”, uma possibilidade para “interrogar o hoje, e mesmo para
inflectir o olhar lançado sobre este”, em um exercício que aproxima “o estudo dos
mortos ao tempo dos vivos”. 645

6.1. O lopismo colorado
O final do século XIX, no Paraguai, foi marcado por uma profunda crise, que
se estendeu por todos os segmentos da vida no país, resultado do traumatismo sofrido
pela derrota na Guerra. Arrasado pelos anos de luta, em sociedade se estabeleceu uma
intensa discussão que, para além dos problemas imediatos, procurou apontar os
responsáveis pela imensa tragédia. Neste ambiente, num primeiro momento, os grupos
políticos associados à aliança vencedora acusaram Francisco Solano López de ser o
único responsável pelo desastre. Esta versão, antilopista, foi sustentada por obras, na
sua maioria, publicadas fora do Paraguai, por historiadores como José Bernardino
Bormann e José Ignácio Garmendia. Essa denúncia também foi feita por nomes do país,
na sua maioria exilados do regime, caso de Cecílio Baéz, autor de uma série de textos
publicados na imprensa de Assunção. 646
A ascensão de Bernardino Caballero (1880 – 1886), antigo General de López, e
a fundação do Partido Colorado em 11 de julho de 1887 marcaram o início de uma
reviravolta institucional na forma da administração do legado do conflito. Através da
agremiação política, de direita nacionalista, com o apoio das forças armadas,
Ibid, p. 8.
FARGE, A. Lugares para a história. Tradução de Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica,
2011, p. 8. Sobre a atualidade do “ressentimento”, no segmento das “Referências”, no final do trabalho,
são relacionados diversos endereços que entendo demonstrarem a atualidade do sentido constituído por
Centurión para a Guerra, do ressentimento. Por hora, Ver: ANTONELLI, D. Guerra do Paraguai. Gazeta
do Povo, Curitiba, 15 de dez., de 2014. http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/
especiais/guerra-do-paraguai/index.jpp. Acesso em 10/mai.//2018.
646
Sobre o pensamento de Cecílio Báez, Ver: MALDONADO, G. (Org.). Cecílio Báez: escritos selectos.
(1893 – 1941). Asunción: Secretaría Nacional de Cultura, 2013.
644
645

220

reorganizadas com o auxílio de outro oficial do falecido Mariscal, Isidoro Resquín, a
memória do ditador, de sua administração e das duas anteriores, foram sendo
progressivamente reivindicadas na forma de um capital simbólico positivo. Neste
contexto, onde a falta de perspectivas econômicas e sociais serviu de base para a
radicalização política, no interior do Instituto Paraguaio, a “Geração do 900” sustentou
uma série de debates em torno do “famoso decreto de 17.08.1869”, emitido pelo
governo provisório instalado pelos aliados, em Assunção, que qualificava a Solano
Lopez de “Assassino de sua Pátria”.
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A partir de então, mais intensamente, num

exercício seletivo de “memória e esquecimento”, de história, portanto, obras com
conteúdos favoráveis a López e ao Estado que ele patrocinara começaram a circular em
maior volume, em uma sociedade que, sob “governos liberais (1904–1936)”,
demonstrava dificuldades para reagir. Através do trabalho de homens como Juan
O’Leary e Manuel Domínguez, que cresceram após o final da Guerra, textos como os
de Centurión serviram de fonte para a revelação do acontecimento junto à sociedade
nacional. Com eles, o “heroísmo com que o Mariscal lutou e morreu”, “a bravura do
soldado paraguaio”, “a covardia das atitudes da Tríplice Aliança” foram anunciados em
todo o país, ao mesmo tempo em que a imagem da “Era dourada”, localizada no período
anterior à Guerra, surgia para redirecionar as frustrações do presente, lhe outorgando
sentido.
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Em 1936, depois da vitória do exército paraguaio sobre a Bolívia, na Guerra do
Chaco (1932–1935), num contexto mundial em que se registrava a ascensão de
nacionalismos xenófobos, um golpe de Estado elevou ao poder o General colorado
Rafael Franco. Junto com ele, a figura de Francisco Solano López e o tema da Guerra
(1864–1870) foram definitivamente elevados à categoria de centro do discurso
nacionalista do país. Essa realidade, em que a história sofre a manipulação ideológica
do poder político para se tornar fonte de legitimação de estruturas, foi levada ao
extremo, durante a ditadura do General Alfredo Stroessner (1954–1989). Nesse

MOREIRA, L. F. V. Historiadores e atores políticos: a historiografia paraguaia na era liberal (19041936). Anais Eletrônicos do V Encontro da ANPHLAC. Belo Horizonte – 2000, p. 4. Disponível em:
http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/luiz_felipe.pdf. Acesso em 05/abril./2018.
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contexto, a segunda fase da historiografia da Guerra, dita lopista, se desenvolveu com
vigor e ganhou ares de realidade histórica, difundindo com maior força a ideia de que
a sociedade paraguaia havia sido vítima de uma grande injustiça, não reparada.
A partir de 1936, o Estado elaborou uma pedagogia nacionalista, na qual a
história passou a ter uma função terapêutica, quer dizer, a oferecer uma
visão idílica do passado, onde a sociedade vivia em uma completa fartura e
prosperidade, até que, no último terço do século XIX, esta foi destruída. [...].
Daí que para os intelectuais nacionalistas paraguaios se fazia necessário
restituir na memória coletiva um passado heroico e cheio de grandeza.
Igualmente, se tratou de uma história belicista, já que foram as guerras o
principal interesse dos estudos históricos, relegando e marginalizando
outros processos de importância para a compreensão do movimento
histórico. 649

Alfredo Stroessner Matiauda governou o Paraguai por quase 35 anos, entre
agosto de 1954 e fevereiro de 1989. Chefe de Estado que mais tempo permaneceu no
poder em uma república latino-americana, o militar pegou carona no clima de Guerra
Fria, praticando um discurso nacionalista xenófobo, sustentado na memória lopista (de
Centurión) e na denúncia do perigo estrangeiro (comunista). 650 Boa parte do stronato
se deu com o apoio incondicional dos Estados Unidos, que via no regime constituído
pelo tripé Exército, Partido Colorado e a figura popularizada de Alfredo Stroessner,
uma base estável, capaz de sustentar um governo alinhado. 651 Nesse contexto, o país
foi um dos primeiros a se submeter ao Fundo Monetário Internacional, adotando um
programa de estabilização financeira e de controle da inflação, que lhe rendeu uma série
de empréstimos e investimentos norte-americanos.652
Sob a liderança de Stroessner, o Estado se tornou o grande protagonista da vida
no país. No campo político, reprimiu duramente as manifestações de estudantes, dos
trabalhadores, da oposição liberal e mesmo dentro do Partido Colorado, onde silenciou
No original: “A partir de 1936, el Estado proveyó de toda una «pedagogía nacionalista», en la que la
Historia pasó a tener una función «terapéutica», es decir, a ofrecer una visión idílica del pasado, donde
la sociedad vivía en una completa bonanza y prosperidad, hasta que, en el último tercio del siglo XIX,
esta fue destruida. […]. De ahí que para los intelectuales paraguayos nacionalistas era necesario restituir
en la memoria colectiva un pasado heroico y lleno de grandeza. Igualmente, se trató de una «historia
belicista», ya que fueron las guerras el principal interés de los estudios históricos, relegando y
marginando otros procesos de importancia para la comprensión del movimiento histórico. BREZZO, La
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facções como a dos tradicionalistas, enchendo prisões e forçando o exílio de milhares
de paraguaios.653 Para obter apoio necessário para se manter, em uma estrutura que
funcionava por detrás de uma fachada democrática, Stroessner organizou o Partido em
seções regionais, responsáveis pela arregimentação de filiados, doutrinação e pela
garantia de vitória nos pleitos. Para 1988, por exemplo, “a estrutura do partido se
estendia por 236 seções espalhadas por todo o país, das quais 25 estavam localizadas
em Assunção, o que significava que havia uma seção para cada 17.000 pessoas”. 654
Estas seções funcionavam como comitês regionais do Partido, responsáveis pela
manutenção de uma significativa base popular, cobrando votos e denunciando
comportamentos fora dos padrões aceitáveis pelo regime.
Na prática, a filiação ao partido do Estado era obrigatória para os funcionários
públicos, incluindo professores e médicos, que tinham parte dos seus proventos
descontados para financiar a estrutura. Segundo Nickson, até os juízes da Suprema
Corte constavam nas listas de correligionários, muitas vezes frequentando as reuniões
partidárias vestindo as suas togas características. A partidarização do exército, principal
arma do país, foi tal que só filhos de filiados tinham vaga no concorrido Colégio militar
Francisco Solano López. Já na fase final do stronato, em 1986, o número oficial de
membros do Partido era de “1.300.000 membros, numa realidade onde para as eleições
de 1988 o total de eleitores foi de 1.442.607”. Como lembra o autor, mesmo que
consideremos apenas a metade do número oficial de filiados, teremos uma estrutura
vertical capaz de mobilizar toda a sociedade em torno das orientações do seu comitê
central. 655
O apoio das forças armadas, e do exército em particular, ajudam a entender a
longevidade do stronato. Chefe das forças armadas, unificadas em torno do seu nome,
o ditador usou a força para calar a oposição, fechando o Congresso, impondo a censura
nos meios de comunicação, decretando o estado de sítio e torturando sistematicamente
todos aqueles que pudessem ter alguma relação com os poucos grupos guerrilheiros e
de oposição não consentida que vieram a se manifestar. “O regime chamou a atenção
internacional, pela primeira vez, pelo uso sistemático da tortura e pela deprimente
Até a ascensão de Stroessner o Partido colorado possuía várias facções que disputavam o poder entre
sí. Uma delas, a dos tradicionalistas, eram a favor de um governo civil e da manutenção da constituição
de 1940.
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situação de mais de cem presos políticos permanentes”.

656

A regra era a detenção por

pequenos períodos de tempo, durante os quais a aplicação da tortura fazia proliferar
uma cultura de medo na grande maioria da população. Bastava uma denúncia por parte
dos espiões infiltrados em meio a população para que o indivíduo fosse preso e
torturado, cotidiano que fazia predominar a desconfiança e a autocensura.
O discurso nacionalista foi o ponto de sustentação cultural e ideológico do
regime. Por ele, Alfredo Stroessner promoveu a sistemática denúncia da existência de
inimigos da nação, constituindo um imaginário povoado por estereótipos baseados na
leitura lopista da Guerra contra a Tríplice Aliança. Nesse sentido, através de um sistema
de ensino altamente centralizado, disciplinas como “história, geografia, instrução cívica
e literatura”, ao lado da atuação de periódicos como a “Patria e a Voz do coloradismo”,
colaboraram para a constituição de um horizonte povoado por heróis e vilões. 657 Neste
universo, o próprio Alfredo Stroessner foi retratado como o sucessor de Francisco
Solano López, o Partido Colorado como a referência daquilo que poderia ser
considerado o autenticamente nacional ou não. Neste ambiente, as instituições
organizadas pelos adversários do regime foram sistematicamente denunciadas como
indícios de “invasão estrangeira”, chamadas pejorativamente de “legionárias”, numa
referência aos paraguaios que lutaram ao lado da Tríplice Aliança durante a Guerra.658
A exploração da Guerra, escrita por Centurión, e de temas a ela correlatos
generalizou, no espírito paraguaio, a sensação de que a nação foi vítima de uma grande
injustiça. Como considera Pierre Ansart, o medo e o sentimento de humilhação, “a
experiência do amor-próprio ferido, experiência da negação de si e da autoestima
suscitando o desejo de vingança”, é alcançada através da reiteração repetitiva da
referência a fatos de humilhação.659 É isso que Júlio José Chiavenato, para citar um
exemplo, proporciona, explorando o potencial sentimental contido no olhar romântico
e no poder de comoção das ekphrasis veiculadas em obras como a de Juan Crisóstomo
Centurión.
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Por meio de Chiavenato, que publica em 1979, Genocídio americano, o
Paraguai do período anterior ao conflito surge em meio a uma Era de ouro como uma
potência ascendente.

660

Já no governo de Carlos Antônio López, teriam sido

estabelecidas “as bases do desenvolvimento ao se construírem fábricas e hospitais” com
“capitais nacionais”. A crescente riqueza produzida pelo país “era obtida em sistema de
produção comunitária, numa espécie de cooperativismo socializado”, base de uma
indústria “livre da interferência do capital externo”, base “moduladora do progresso”.661
Nesse ambiente, “o povo envolveu-se no processo de desenvolvimento e participava de
seus frutos”, enriquecendo o “patrimônio moral da nação”, “levando o Paraguai a ser,
em poucos anos, a mais progressista República americana”. Nessa condição, o país teria
despertado a “preocupação da metrópole inglesa”, que estaria sendo “desafiada por um
exemplo que, frutificado, poderia abalar seu domínio”. Era preciso que os paraguaios
fossem “anulados sob quaisquer pretextos, para que um país economicamente
emancipado não abalasse o equilíbrio na Bacia do Prata”, realidade que “significava
manter o domínio do capital inglês sobre os dois mais importantes países da América
do Sul: Brasil e Argentina”.662 A Guerra, portanto, “foi provocada pelo rompimento da
estrutura dominante do imperialismo inglês”, ruptura “causada pela sua emancipação
econômica [do Paraguai] e pelos traumas que esta poderia causar”. A Tríplice Aliança
foi “apenas uma máscara para a intervenção da metrópole imperialista que o
destruiria”.663
Em relação a Francisco Solano López, a sua ascensão precoce ao posto de
general-em-chefe do Exército nacional, teria acontecido em função de “sua
extraordinária inteligência e aptidão militar”.664 Em relação à política regional, López
estaria interessado no equilíbrio do Prata, interferindo diplomaticamente para pacificar
países, como é o caso da Argentina, onde o Mariscal com apenas 33 anos, teria
convencido Justo José Urquiza, em 1859, a não atacar Buenos Aires, evitando assim o
retorno da guerra civil, encerrada poucos anos antes. Durante a Guerra contra a Tríplice
Aliança, Solano López teria se mostrado um grande General, mantendo a ordem e a
A referência básica desta seção é o lopista Júlio José Chiavenato, publicado pela primeira vez em
1979. CHIAVENATO, op., cit.
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disciplina em suas tropas. Em nome de ambas, mandou “fuzilar um soldado por não
acordar cedo”, porque ele “dava um perigoso exemplo de displicência ante o inimigo,
quando as tropas paraguaias estavam cercadas”. 665 Mesmo ostentando tal rigidez,
durante as batalhas, “sob o olhar de López, os soldados sentiam-se magnetizados,
podiam fazer o impossível”.666
Em relação ao recrutamento de crianças, segundo Chiavenato, só na Batalha de
Campo Grande (Acosta Ñu para os paraguaios), teriam participado 3.500, entre seis a
quinze anos de idade. A presença delas permitiu que “Solano López continuasse sua
fuga do quartel-general de Ascurra e seguisse em segurança para Cerro Corá, enquanto
elas retardavam as tropas brasileiras”. 667 Revelando que a Guerra era travada contra o
mau encarnado na figura dos brasileiros, lembrando Centurión, Chiavenato reproduz a
cena onde “as crianças de seis a oito anos, apavoradas, agarravam-se às pernas dos
soldados brasileiros, chorando, pedindo que não as matassem. Sem piedade, eram
degoladas no ato”.668 Não satisfeito, ainda de acordo com o lopista, o chefe da horda
maligna, “o Conde D’Eu tinha mandado incendiar a macega – no braseiro viam-se
crianças feridas correr até caírem vítimas das chamas”.669
Em relação à morte em Cerro Corá, Chiavenato reproduz Centurión, afirmando
que ao ser intimado a render-se, López teria avançado sobre os agressores exclamando:
“Morro com minha Pátria!”. Demonstração de sacrifício altruísta, como já vimos no
autor paraguaio, o Mariscal protagoniza uma sequência emocionante:
O lanceiro Chico Diabo perfurou seu ventre, um outro soldado acertou-lhe
a testa com um sabre. Socorrido por dois de seus oficiais, López tentou
atravessar o riacho, mas não teve forças. Sangrando, caiu, foi novamente
cercado e recebeu ordem do próprio general Câmara para render-se. Negouse de novo. O general mandou desarmá-lo e ele resistiu debilmente: estava
quase sem sentidos, não enxergava mais e brandia a espada sem vigor.
Câmara mandou seus soldados desarmá-lo. Quando um deles segurou seu
punho para tomar-lhe a espada, o marechal ainda tentou resistir com suas
últimas forças. Então, um tiro pelas costas o matou.670

O que se seguiu ao “covarde assassinato”, teria sido macabro: “Sobre o morto
precipitou-se o tenente Genésio Gonçalves Fraga, cortando-lhe uma orelha. Outro
soldado arrancou-lhe um dedo; ainda outro, o couro cabeludo, e, por fim, o último
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arrebentou-lhe a boca com a coronha do fuzil, para recolher seus dentes”.671 Na versão,
com Francisco Solano López morreu o Paraguai, que em função da Guerra, ainda na
época de Chiavenato e Stroessner, não havia se recuperado.
Estereótipo do grande cidadão, caso de sucesso desenvolvimentista, esta
memória (História) do conflito reforça a impressão de uma injustiça não reparada, da
covardia e da vilania não vingadas, num quadro emocional de “ruminação
ressentida”. 672

6.2. Da memória à história: a administração do ressentimento
Durante muitos anos, os historiadores desconsideraram os sentimentos e as
emoções como variáveis a serem contabilizadas na equação que procura compreender
a ação humana no tempo. Em função da tendência que, segundo Evelin Lindner,
caracterizou o olhar da “maioria dos cientistas modernos”, o “fisicalismo”, as emoções
foram relegadas ao campo do supersticioso e do popular. 673 Ao contrário do monismo
fisicalista, de acordo com a mesma autora, nos últimos anos observou-se um
movimento crescente em direção à consideração de que “os diferentes fenômenos
(sejam eles físicos ou não), apesar de suas especificidades, são inseparáveis, e que não
existe uma demarcação dura entre eles”. 674 A consideração da realidade do diálogo
constante entre corpo e mente, consciente e inconsciente, de um movimento continuum
formador de uma totalidade, está na origem de um interesse crescente pelas emoções e
sentimentos como categorias relevantes no estudo dos fatos humanos.
Procurando estabelecer uma hierarquia das emoções, Lindner sugere a presença
de formas básicas representando “respostas universais que evoluíram para que os seres
humanos enfrentem problemas ligados à sobrevivência física, reprodução e governança
grupal”. 675 Terry Eagleton resgata o filósofo italiano Sebastiano Timpanaro, para
afirmar que:

Ibid, p. 115.
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Fenômenos tais como o amor, o envelhecimento, doenças, o medo da morte
e o sofrimento pela morte dos outros, a brevidade e a fragilidade da
existência humana, o contraste entre a fragilidade da humanidade e a
aparente eternidade do cosmos, são traços recorrentes das culturas humanas,
não importa de quantas maneiras diferentes eles possam ser representadas.
676

Enquanto nessas “formas primordiais”, sentimentos e emoções estão mais
próximos dos fatos biológicos da existência humana, elas se apresentam como
universais, as pressões geradas pela vivência do tempo nas diferentes culturas acabam
desencadeando um processo criativo através do qual elas são reinventadas. Em nome
da necessidade de se encontrar “novas soluções para velhos problemas e novos usos
para velhas emoções”, sentimentos como a vergonha, o orgulho, a culpa e o
ressentimento, passam a ser vividos social e coletivamente de formas específicas. 677
Pensando o universo emocional, Lindner estabelece uma distinção entre “traços
afetivos” e “estados afetivos”. Enquanto o primeiro remete à estrutura interna que
determina uma “predisposição para responder emocionalmente de certa maneira”, o
segundo representa a realidade emocional de um indivíduo ou comunidade em uma
determinada temporalidade.678 Em relação a este, é pertinente distinguir “emoção” de
“sentimento”: enquanto aquela constitui “uma resposta automática a um estímulo”,
podendo ser desencadeado de forma não consciente, o sentimento é definido como “a
percepção de certo estado do corpo junto com a percepção de um modo de pensar e de
pensamentos com determinados temas”, representando “um movimento do
inconsciente para o consciente”.679 Assim, o ressentimento poderia ser caracterizado
como um estado afetivo, um sentimento alimentado pela emoção produzida pelo
cotidiano do contato com determinadas marcas ou referências. Referindo-se a Robert
Solomon, David Konstan define o ressentimento como “a paixão mais vil, uma das
emoções mais obsessivas e duradouras, envenenando a subjetividade, elevando-se a um
estado de humor e ao mesmo tempo se voltando contra um sem número de ofensas que
presente ser contra si mesma”. 680 Para Konstan, existem pelo menos três sentidos
possíveis para o ressentimento: no psicológico, ele “é algo como a raiva ou a irritação
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perante uma desfeita”. É um “sentimento duradouro, não fugaz: o ressentimento é
cultivado e acalentado”. No sentido social, é “a emoção que deriva da percepção de que
o grupo ao qual se pertence está em uma posição injustamente subordinada em uma
hierarquia de status”.681 Há ainda um sentido existencial, que Konstan define como uma
“atitude mental duradoura”, que seria “causada pela repressão sistemática de certas
emoções e afetos que são componentes normais da natureza humana. A repressão dessas
emoções leva a uma tendência constante de se permitir atribuir valores incorretos e
juízos de valor correspondentes”.682
Fenômeno complexo, ao tratar da obra de Nietsche, Paschoal define o
ressentimento como uma patologia associada:
A um processo de auto-envenenamento por meio de sentimentos como
inveja, rancor e ódio. Um envenenamento que ocorre quando esses
sentimentos não podem ser descarregados para fora e se voltam para o
interior do homem, onde – não digeridos – ficam sendo (res)sentidos. Um
tipo de resposta apresentada frente a um estímulo externo que não é apenas
sentido, mas res-sentido, ou que continua sendo sentido mesmo quando ele
já não existe mais, ao menos externamente, pois, internamente (no
subterrâneo daquele homem) permanece produzindo seus efeitos. 683

“Ódio recalcado”, “ruminação”, no caso das nações, as “experiências passadas
de humilhação”, ao serem lembradas “ano após ano, com veemência, e muitas vezes,
obsessivamente, e com grandes detalhes”, reforçam “sentimentos de humilhação e
medo de humilhação”, elementos de uma subjetividade que representaria, segundo
Lindner, “a bomba nuclear das emoções”.684
Ao se considerar o caráter decisivo das emoções para a ação cotidiana dos
indivíduos e dos grupos, é significativo relevar a atenção dedicada a este campo pelo
poder. Como considera Pierre Ansart, “nas disputas políticas, o ódio comum possibilita
o esquecimento das querelas internas e assegura a união em uma mesma comunhão de
ódio”.685 Nesse aspecto, é pertinente indagar a respeito das características das relações
entre “os afetos e o político”, sobretudo no que se refere ao processo de constituição
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“de identidades pessoais, de grupos e de nações”, que de acordo com Bresciani e Naxara,
são “densamente alimentadas, cultivadas e acalentadas por cargas afetivas”.686
Para Maurice Halbwachs, “é impossível conceber o problema da recordação e
da localização das lembranças quando não se toma como ponto de referência os
contextos sociais reais que servem de baliza a essa reconstrução que chamamos
memória”. 687 Constituída pela vivência do jogo de lembranças e esquecimentos,
travado dentro do grupo social ao qual o indivíduo pertence, ao permanecer em contato,
mesmo que individualmente não mantenhamos nenhuma lembrança sobre certo evento,
“ainda seremos capazes de nos identificar e confundir nosso passado com o dele”.688
Conjunto de memórias sociais coletivas, a “memória da nação” é constituída de fatos
que aconteceram “antes de mim e que digo que lembro, mas eu mesmo não assisti”.
Nessa condição, a rememoração remete “inteiramente à memória dos outros”, que não
entra para “completar ou reforçar a minha, mas é a única coisa que posso recorrer sobre
a questão”.689
Sem serem sinônimas, ao agir para além dos limites da memória, a história
assume o seu lugar, surgindo revestida do caráter cognitivo atribuído àquela, como
fonte de conhecimento a respeito do passado. Nesse aspecto, a disputa pelo controle
dos indícios e lugares que respaldam referências a este lugar, está na origem de
verdadeiras “guerras de[pela] memória[história]” e esquecimento, pela conquista do
direito de falar(informar) as pessoas(comunidades) sobre o seu próprio passado. 690
Concebida como uma comunidade de história e destino, sustentada na
percepção da partilha de valores e experiências comuns, a realidade da nação, como
sabemos, é bastante recente. Invenção da história, ela representa o resultado das
transformações políticas que acompanharam a ascensão do sistema capitalista no
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ocidente. 691 Constituída pelo povoamento da memória coletiva por estereótipos e
referências a lugares e acontecimentos impregnados de impressões, valores e emoções,
a memória nacional suprime as diferenças individuais e de classe dentro do seu
território ao mesmo tempo em que potencializa as diferenças em relação às demais
nacionalidades.
Recurso dos mais utilizados pela historiografia nacional, a constituição da figura
do herói, estereótipo que constitui uma referência a partir da qual a comunidade passa
a se pensar, talvez seja uma das mais características. Monumento de memória e
esquecimento, a sua figura é alçada ao centro da vida cultural, passando a ser
“exercitado, partilhado coletivamente, continuamente reposto, internalizado pelos
indivíduos e gerido politicamente”, colando-se “como uma evidência à história e
cultura”. 692 Ícone irradiador de impressões, de acordo com Seixas, ele porta uma
“eficácia dramática universal que faz com que a imagem identitária se realize/funcione
carregando consigo uma ética cujos efeitos reforçam processos de dessubjetivação
inserindo-o em uma estratégia de poder singular”. Materializando a memória que se
quer e viabilizando o esquecimento daquilo que não pode (não deve) ser lembrando,
“não são os personagens literários, ou seus criadores, que importam”, e sim,
[...] a estética, discursos e sentimentos morais que estes personagens (os seus
ambientes) cristalizaram – sua forma, portanto – e a maneira como se
tornaram hábito e ética nacional, assim como os mecanismos de sua gestão
no campo das sensibilidades políticas e do exercício mesmo do poder. 693

Promovendo certa “imobilização do tempo”, este arsenal político e cultural
constitui o ponto de partida de correntes de pensamento que conduzem as memórias
individuais para uma foz comum. 694 Estímulos externos, de acordo com Lindner, eles
“desencadeiam respostas emocionais rápidas e automáticas, tais como mudanças na
frequência cardíaca”. Assim, tomados por uma “intuição sensível”, estabelecemos uma
ligação primordial e natural entre as instituições que nos rodeiam e as emoções e os
sentimentos que estão dentro de nós. (Só) “Então, o conhecimento é obtido a partir de
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estruturas cerebrais mais influenciadas pela vontade consciente, tais como a memória
declarativa e o raciocínio”.695

6.3. O olhar carregado

O diário abc Color, jornal de grande circulação no Paraguai, em matéria
intitulada, “A origem do dia das crianças no Paraguai”, apresenta uma narrativa das
origens históricas da data, comemorada em 16 de agosto, que se inicia meses antes,
ainda janeiro de 1869.696 Descrevendo a tomada de Assunção pelas forças aliadas, os
saques e a violência que teriam se seguido, o texto, veiculado em 6 de agosto de 2013,
avança, junto com as tropas brasileiras, em direção ao vilarejo de Peribebuí, então a
capital provisória de López. No dia 12 de agosto, “como uma premonição do que
aconteceria quatro dias depois”, declara o jornal, na “primeira batalha urbana da
guerra”, depois de tomar o povoado, “o Conde D'Eu, chefe das forças imperiais
brasileiras, mandou degolar os prisioneiros e queimar o hospital de guerra com todos,
enfermos e funcionários dentro, em um dos exemplos mais documentados de genocídio
desta guerra”.697
Dando a entender e a ver, o texto do abc Color continua:

No entanto, outro episódio cruel estava por vir. Apenas quatro dias depois,
em 16 de agosto, o Gen. Caballero no comando de 3.500 soldados, entre
velhos e crianças disfarçadas com barbas postiças, mais um esquadrão de
600 veteranos enfrentaram 20.000 brasileiros e argentinos na Batalha de
Acosta Ñu, conhecida também como Batalha de Campo Grande. 698

Depois de relacionar detalhes da “grande batalha”, a matéria chega ao seu ápice
com a denúncia da crueldade dos brasileiros, que “puseram fogo ao capim que cobria
o campo”, para que os feridos “morressem queimados ou sufocados pela fumaça”, junto
com as suas “mães que procuravam cuidar dos feridos e recolher os mortos”.
Em uma reprodução de Juan Crisóstomo Centurión, a matéria destaca que,
apesar da superioridade numérica dos aliados, em função da bravura das crianças
LINDNER, op., cit., p. 843.
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paraguaias, o embate teria se arrastado por mais de cinco horas. Conectada à carga
sentimental contida (e mantida) na data cívica, o texto do abc Color parece ter sido
elaborado em torno da mesma ideia que orientou a forma com que o historiador
paraguaio registrou por escrito as batalhas, de que “não cabe ao escritor dizer a grandeza
e a glória: cabe ao leitor, sob a hábil condução da narrativa” senti-la. 699 Tratar-se-ia,
portanto, tal como foi eternizado por Centurión, no caso da celebração do “Dia das
crianças”, de recordar o nascimento “do heroísmo extremo”, de “brindar a valentia da
infância nacional”, homenageando aqueles que “caíram em defesa da dignidade”. 700
A mesma memória (história) é partilhada pelo engenheiro agroecológico
Adriano Munhõz. Segundo ele, se tratou do “maior massacre bélico do mundo, não
existindo antecedentes de outros exércitos integrados completamente por crianças”.
701

Entrevistado por Vanessa Ramos para o site “redebrasilatual”, de acordo com o

integrante da “Organização Campesina Do Norte”, a Batalha culminou “com a morte
de um exército formado por aproximadamente quatro mil crianças”.702 Guerra que teria
resultado de uma “imposição britânica ao Brasil, Argentina e Uruguai”, em 16 de
agosto de 1869, “nos campos de Acosta Ñu (Campo Grande) a cavalaria de vinte mil
homens entrou para acabar definitivamente com a população que havia restado”. Em
uma Guerra de extermínio do Paraguai, segundo Adriano, que concedeu a entrevista
em 16 de agosto de 2012, “foi em um dia como hoje, na madrugada, que as crianças
resolveram deixar seus lápis e brinquedos para enfrentar a tropa inimiga”. A memória
da Batalha é a de um infanticídio:
As mães auxiliavam no enfrentamento, entregando paus e pedras às
crianças. A coragem esteve junto com o pavor. O escritor José Chiavenato
descreveu que as crianças de seis a oito anos, no ápice da batalha, assustadas,
se agarravam nas pernas dos soldados brasileiros chorando para que não os
matassem. Mas foram degolados no ato!
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Para completar o quadro trágico invocado pela sua lembrança dos
acontecimentos, o engenheiro e líder social descreve novos atos de crueldade, de
covardia, que teriam sido dirigidos contra todos os paraguaios:

Depois da insólita batalha de Acosta Ñu, ao cair da tarde, as mães das
crianças paraguaias saíam da mata para resgatar os cadáveres de seus filhos
e socorrer aos poucos sobreviventes. Então, o conde D'Eu, Dom Luís Filipe
Maria Fernando Gastão de Orléans, mandou incendiar a todos, matando as
crianças e as mães. Sua ordem era matar o feto no ventre das mulheres. 703

Na relação da memória com a identidade, Ricoeur lembra John Locke para
alertar que “tudo o que constitui a fragilidade da identidade se revela assim
oportunidade de manipulação da memória, principalmente por via ideológica”. 704 No
caso do Paraguai, onde o trabalho de constituição da memória nacional é posterior à
uma derrota militar de grandes proporções, o ethos coletivo foi abastecido, em parte,
por uma estratégia política de denúncia de uma grande violência sofrida.
No dia 22 de junho de 2012, o Congresso Nacional do Paraguai cassou o
mandato do Presidente Fernando Lugo em um processo que chamou a atenção pela
velocidade. Seis dias depois, em 28 de junho, o conselho de chanceleres do Mercosul
(Mercado Comum do Sul), formado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, aprovou
a suspenção do país do mercado comum. Em reação, o representante paraguaio na
Organização dos Estados Americanos (OEA), Hugo Saquier, declarou: “se quiserem
formar outra Tríplice Aliança que o façam (...). Não será a primeira vez”. Com a
manchete “O isolamento diplomático que Brasil, Uruguai e Argentina impuseram ao
Paraguai em resposta ao impeachment relâmpago do presidente paraguaio Fernando
Lugo, na última sexta-feira, reavivou ressentimentos históricos no país”, o site da BBC
Brasil trouxe uma enquete, organizada pelo jornal abc Color de Assunção. Por ela, o
periódico guarani indagou aos seus leitores a respeito da declaração do diplomata:
“Acreditam que se formou outra tríplice aliança como denunciou o embaixador
paraguaio na OEA”. Para 66% dos participantes da enquete a resposta foi positiva,
demonstrando a atualidade e as características da memória do conflito. 705 O jornal o
Estado de São Paulo replicou parte da matéria do órgão londrino, no dia 29 de junho
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de 2012, acrescentando as declarações do colunista paraguaio Enrique Vargas Peña,
veiculadas no dia anterior, no jornal La Nación, para quem “os presidentes dos países
que integraram a Tríplice Aliança se arrogam o direito de interpretar nossa própria
Constituição, erigindo um poder tutelar sobre nosso Paraguai".
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repercutiu ainda algumas declarações feitas em redes sociais, como a da página do
facebook “Paraguai soberano”, na ocasião, com “23 mil membros”, onde se podia ler:
(Paraguai soberano) diz "não a um novo e nefasto pacto secreto contra o Paraguai".
"Somos um povo livre e autodeterminado!".
Nas semanas que sucederam o 28 de junho de 2012, o espaço “coluna do leitor”
do abc Color recebeu diversas proposições a respeito da posição adotada pelo Mercosul.
No dia 30 de junho de 2012, foi publicado o correio enviado pelo paraguaio Emilio R.
Chaves. Com o título “Paraguai: uma ilha rodeada de terra e de maus vizinhos”, o autor
promoveu algumas afirmações bastante significativas. 707 Para ele, “nunca houve
reciprocidade nem solidariedade por parte da Argentina e dos demais vizinhos com o
Paraguai. Todos os nossos vizinhos nos agrediram e nos invadiram”. Trazendo à
superfície a memória da “Guerra contra a Tríplice Aliança”, o autor declara: “Como
somos um país pequeno pensaram que seria muito fácil. Todo o povo se alistou com
seu Presidente e a sangrenta Guerra durou cinco longos anos”. Ao longo do texto Emilio
Chaves revela o ressentimento constituído a partir de uma memória de massacres que
teriam sido cometidos por brasileiros. Nela, o Conde D’Eu teria mandado “queimar e
massacrar os povoados e as cidades que resistiam”, chegando a comparar tal
comportamento com a atitude dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Concluindo o seu correio, Emilio Chaves revela a memória da guerra como um fundo
a partir do qual constitui juízo de valor no presente:
Com o pretexto não válido de que foi um julgamento político (o de Fernando
Lugo), justo os países que não respeitam os convênios nem as regras
democráticas, como se viu claramente nas reuniões do MERCOSUL e da
UNASUL (União de Nações Sul-Americanas), interferem ilegalmente,
pretendendo nos impor suas ideologias.708
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Nas redes sociais, no facebook em específico, são várias as páginas que revelam
indícios de ressentimento. Em uma delas, “Memorias de la guerra contra la Triple
Alianza”, com 13.067 seguidores, o conflito é explicado a partir de uma abordagem
dualista, típica do maniqueísmo cristão, ao mesmo tempo em que é comparada com o
filme 300:
Para compreender melhor a Guerra da Tríplice Aliança, é preciso considerar
que ela foi uma guerra entre o bem e o mal. O Paraguai simbolizava o bem
e os brasileiros e aliados com os ingleses o mal, que arrastou a Argentina
subornando Mitre e Venâncio Flores (Mitre um verdadeiro traidor argentino
que fez um pacto com o demônio). O MARISCAL LOPEZ defensor do bem
e da humanidade teve que enfrentar um grupo de luciferianos que utilizaram
toda classe de pactos satânicos para fazer a guerra contra o PARAGUAI, [...].
Animo-me a compará-la com o filme 300 que trata da guerra travada entre
o rei Leônidas de Esparta e o rei Xerxes da Pérsia, em nome da defesa de
toda a Grécia, para que este rei persa demoníaco não submetesse todos os
espartanos ao seu domínio. Neste filme, durante as batalhas o rei da Pérsia
realiza vários atos demoníacos para derrotar os espartanos, havendo também
entre eles um traidor, Efialtes um corcunda que trai o rei Leônidas, corcunda
que me faz lembrar o traidor Fidel Maíz. CONCLUINDO O MARISCAL
LOPEZ FOI O DEFENSOR DE TODO O PARAGUAI E DA AMÉRICA
FRENTE AOS SATÁNICOS DA ÉPOCA, AGORA COMPREENDO
PORQUE TANTO GENOCÍDIO COMETIDO PELOS ALIADOS,
ESTAVAM REALIZANDO ATOS DE SATÁNAS. 709

No mesmo endereço, em data de nove de abril de 2018, aparece uma postagem
intitulada “O aniversário mais patriótico de uma criança paraguaia”. Nela um menino
de sete anos chamado “Felipe”, aparece frente a uma decoração composta por um bolo
e motivos dedicados a memória do Mariscal – doces coloridos com as cores da bandeira,
miniaturas de López, os familiares utilizando camisetas com o seu rosto, o próprio
aniversariante vestido com um traje característico de uma das últimas representações
artísticas do militar.
As fotografias da data comemorativa são ilustradas com o seguinte texto:
O aniversário mais patriótico de uma criança paraguaia. Chegava a data do
7º aniversário de Felipe, oriundo da Cidade do Leste e seus pais lhe
perguntaram o que ele queria para esse dia. Depois de pensar um pouco,
disse-lhes que queria que a sua festa fosse uma homenagem ao Mcal. Lopez.
Seus pais aceitaram de bom gosto e a festa foi organizada com enfeites
tricolores, como cortinas, balões, um quadro do Mcal. Lopez montado a
cavalo, e as guloseimas com detalhes característicos. Felipe foi vestido com
o uniforme de marechal com paleteras, a banda presidencial, calça branca e
MEMÓRIAS DE LA GUERRA CONTRA LA TRIPLE ALIANZA. Comparação da Guerra contra
o Paraguai com o filme 300. Disponível em: https://www.facebook.com/memoriasdelaguerra
contralatriplealianza/. Acesso em: 07/ dez./ 2017. O padre Fidel Maíz foi contra a ascensão de Francisco
Solano López. Colocarei no corpo do texto, apenas algumas páginas, para ilustrar a ideia de que o
(res)sentimento é real. Na bibliografia o leitor poderá ter acesso a um número maior de páginas.
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uma espada na cintura. O bolo é toda uma obra de arte onde se pode apreciar
o Mcal. Lopez parado ao lado do seu fiel corcel mandijú. Além disso, toda
a família fez uma t-shirt com a cara do Mcal. Lopez. Esta é a melhor lição
de história do Paraguai que se pode ensinar a uma criança que aprendeu a
valorizar e honrar os seus heróis. Por mais pais e filhos como eles nesta
bendita terra paraguaia. Agradecimento especial ao pai de Felipe, o sr. Kike
Romero, que enviou as fotos do aniversário.
"virão outras gerações e nos farão justiça, aclamando a grandeza da nossa
imolação" (Mcal. Lopez) 710

Como o post ilustra, a redenção de López, pretendida por nomes como
Centurión, a sua elevação à condição de herói e o clamor pelo seu justiçamento, são
traços cultivados mesmo depois do final do stronato, povoando o imaginário
nacionalista no país.
Em outro endereço, “Politica en Paraguay” com 78.432 membros,
rotineiramente são veiculadas várias postagens, como a publicada pelo jovem Cristian
Rolin. Comentando a reivindicação feita por jogadores de futebol argentinos em relação
às Malvinas, o estudante reclama a devolução de “Missiones” e “Formosa”, ocupadas
pelos argentinos a partir de 1870, como consequência da vitória destes na Guerra. 711
No endereço de Gaspar N. Rodrigues, uma postagem denominada “Lo testifica
Un sobreviviente Paraguayo”, depoimento atribuído ao “Teniente Manuel Frutos”,
chama a atenção. Descrevendo o período anterior ao conflito como uma idade de ouro
do país, a guerra surge como a origem de todos os males do presente:
Fomos muito ricos, senhor; nadávamos na abundância, éramos felizes. Meu
povoado natal, Ybytimí, hoje um pobre vilarejo, tinha então 24 escolas e
hoje só tem uma. Não havia nenhum cidadão que não tivesse a sua casa, suas
ferramentas de plantio e extensas lavouras. NÃO SABIAMOS O QUE ERA
A FOME. Nós éramos uma raça bem alimentada, saudável e forte. Nós
éramos felizes e alegres, apesar de vivermos sob suposta tirania, governo
patriarcal exercido pelos verdadeiros patriotas, querendo apenas a
prosperidade do seu país. Mas veio a guerra e perdemos tudo. Lutamos
desesperadamente, porque todos tinham algo a perder e porque
AMÁVAMOS nossa terra loucamente. 712

Ver “anexo 2”. MEMORIAS DE LA GUERRA CONTRA LA TRIPLE ALIANZA. El cumpleaños
mas patriotico de un niño paraguayo. Disponível em: https://www.facebook.com/
memoriasdelaguerracontralatriplealianza/posts/2088389614727750. Acesso em 15/mai./2018.
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No decorrer do processo de pesquisa no facebook, em parte realizado no período
em que acontecia a Copa do Mundo do Brasil (12 de junho a 13 de julho de 2014), pude
perceber que em várias páginas havia manifestações de paraguaios em favor da seleção
colombiana de futebol. Em uma delas, a do “Movimento patriótico cidadão Dom Carlos
Antônio López”, com 1662 seguidores, a explicação: “Vamos Colômbia: Como já é de
costume, nós apoiamos a seleção colombiana! E aqui está a razão pela qual apoiamos
ao povo irmão da Colômbia!”. Abaixo da postagem, uma cópia da moção aprovada
pelo Congresso colombiano em 1870, apoiando moralmente os paraguaios na Guerra
iniciada em 1864!713
A rivalidade futebolística entre Brasil e Paraguai também traz à tona, hora ou
outra, o ressentimento em relação à Guerra. José Luís Chilavert, ex-goleiro da seleção
paraguaia, em 15 de agosto de 2001, em jogo pelas eliminatórias da Copa, disparou
uma cusparada no rosto do lateral brasileiro Roberto Carlos. Anos mais tarde, em 11 de
novembro de 2004, em entrevista para o site Infobae, ele declarou: “Tenho um problema
de pele com os brasileiros pelas terras que nos roubaram do Mato Grosso para baixo”.
Ainda segundo a matéria, “o ex-goleiro confessou que seu repudio por esse país pode
ter colaborado para o incidente que manteve com Roberto Carlos”.714
Além das redes sociais, é comum encontrarmos livros de publicação recente,
reproduzindo o olhar carregado de (res)sentimentos e impressões que, em parte,
reproduzem tópicos da narrativa que Juan Crisóstomo Centurión constituiu no século
XIX. Em Sobre cenizas: construccion de la segunda republica del Paraguay (1869–
1870), publicado em 2011, o historiador Óscar Bogado Rolón, escreve:
Muitas conjecturas já foram tecidas sobre as razões que motivaram o líder
do exército invasor em facilitar a fuga de López, em Lomas Valentinas. O
certo é, que podendo os aliados pôr fim às hostilidades, que tinham como
propósito altruísta a libertação dos paraguaios do governo tirânico que lhes
submetia, não o fizeram. Nessas circunstâncias, continuar com uma guerra
militarmente resolvida e contra um inimigo inerte, aniquilando a população
que por causa da prolongada contenda se debatia na miséria, não foi nada
menos que um ato de genocídio. José Falcón, testemunha e cronista destes
feitos, foi provavelmente o primeiro a sugerir o interesse de extermínio
racial como verdadeiro fim da guerra, objetivo que se evidenciou a postura
de Caxias, nos seguintes termos: O que pode dizer-se desta mansidão do
inimigo? Não se confirmam com este fato as apreciações anteriores de que

MOVIMIENTO PATRIÓTICO DON CARLOS ANTONIO LÓPEZ. Apoio a seleção colombiana
de futebol. Disponível em: https://www.facebook.com/MovimientoPatrioticoCiudadanoDonCarlos
AntonioLopez. Acesso em 07/dez./2017.
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JOSÉ LUÍS CHILAVERT. Disponível em: https://www.infobae.com/2004/11/11/151466-chilavertcon-los-brasilenos-tengo-un-problema-piel/. Acesso em 08/mai./2018.
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não queriam acabar com a guerra? Claro que sim! O povo teria que morrer
por inteiro”. 715

Como já vimos, entre outras coisas, é Juan Crisóstomo Centurión, no volume
publicado em 1901, quem lança a ideia de que se tratava de “uma guerra de extermínio
do povo paraguaio”.

6.4. Revisando o revisionismo: o que dizer sobre a Guerra
A fase atual da historiografia da Guerra guarda para López e o Paraguai um
lugar significativamente diferente. Terceiro ditador da história independente do país,
ele ascendeu ao poder em 1862, logo após a morte do pai, Carlos Antônio López.716
Ministro da Guerra e da Marinha aos 23 anos, como já vimos, a sua posse na presidência
foi marcada pela disputa entre uma tendência liberal, representada por um de seus
irmãos, Benigno López, e outra, conservadora, da qual ele próprio era o principal
expoente. Na condição de chefe do exército, Solano López conseguiu se impor,
perseguindo e prendendo muitos líderes liberais, entre os quais figura o irmão,
condenando ao degredo no interior do país. 717

No original: “Muchas conjeturas se han tejido sobre las razones que motivaron al conductor del
ejército invasor a facilitar la huida de López, en Lomas Valentinas. Lo cierto es, que pudiendo los aliados
poner fin a las hostilidades, que tenían como propósito "altruista" la liberación de los paraguayos del
gobierno tiránico que los sometía, no lo hicieron. En esas circunstancias, continuar con una guerra
militarmente resuelta y contra un enemigo inerme, aniquilando a la población que a causa de la
prolongada contienda se debatía en la miseria, fue nada menos que un acto de genocidio. José Falcón
(2006:100), testigo y cronista de esos hechos, fue probablemente el primero en sugerir el interés de
exterminio racial como verdadero fin de la guerra, objetivo que se evidenció en la inacción de Caxias,
en los siguientes términos: "Qué puede decirse a esta mansedumbre del enemigo? No se confirman con
este hecho las apreciaciones anteriores de que no querían concluir con la guerra? Claro que sí! El pueblo
tenía que perecer por entero!". Em: ROLÓN, O. B. Sobre cenizas: construccion de la segunda republica
del Paraguay (1869 – 1870). Asunción: Editora Intercontinental, 2011. Disponível em:
http://portalguarani.com/1909_oscar_adolfo_bogado_rolon/15146_sobre_cenizas__construccion_ de_
la_segunda_republica_del_paraguay_1869_1870_oscar_bogado_rolon__ano_2011.html. Acesso em
04/jan./2018. José Falcón foi presidente da câmara de deputados no Paraguai, durante o governo do
Mariscal López, e durante a guerra, presidiu o tribunal que em São Fernando, condenou à morte muitos
paraguaios, acusados de traição. Ver: http://www.portalguarani.com/ 618_jose_falcon.html. Acesso em:
04/jan/2018.
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obra de Doratioto. Ela não, de forma alguma, a única referência para a atualidade do tema, mas por
contemplar os principais pontos em discussão postos por este momento, ela tem condições de ilustrá-lo.
Tanto na primeira nota, quanto durante todo o trabalho, foram referenciados vários outros títulos que
podem ser consultados pelo leitor. DORATIOTO, op., cit., 2002.
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Internamente, nos seus oito anos de governo, ele acentuou a censura, ampliando
o aparelho policial e aliciando o clero, que em 1870 contava com 71 padres. 718
Economicamente, é fantasiosa a imagem de que o Paraguai pré-1865 promoveu uma
industrialização a partir de dentro, a ponto de ameaçar os interesses ingleses. Nesse
sentido, Francisco Doratioto lembra que grande parte dos “projetos de infraestrutura
foram atendidos por bens de capital ingleses e a maioria dos especialistas estrangeiros
que os implementaram eram britânicos”. Antes de 1865, “as manufaturas oriundas da
Inglaterra chegaram a cobrir 75% das importações paraguaias”. Também é “equivocada
a apresentação do Paraguai como um Estado onde haveria igualdade social e educação
avançada”, com a família López figurando como “proprietária do país”, eram raras as
escolas de primeiras letras.719
Num grande contraste com a pobreza dos campesinos, o Mariscal viveu imerso
em um cotidiano adornado pela importação de joias, roupas e bebidas finas. Em relação
à família, manteve uma verdadeira corte a serviço da esposa, a irlandesa Elisa Lynch, e
no poder, nomeou seus filhos, Juan Francisco, de 15 anos, como Coronel, Enrique, de
11, como tenente e Leopoldo, de 7, como sargento, agindo de forma a encaminhar a
continuidade da dinastia. 720
No cenário internacional, em pouco mais de dois anos, depois de interromper a
tradição de isolamento diplomático e aparelhar significativamente o exército, Solano
López levou o Paraguai a uma guerra contra as principais potências sul-americanas.
Procurando fazer frente a países tradicionais como o Brasil e a Argentina, o ditador
buscou na aproximação com o Uruguai do Blanco Atanásio Aguirre e com os
federalistas argentinos de Justo José Urquiza, o fortalecimento do país como sujeito das
relações internacionais, desestabilizando a balança de poder no cone sul latino
americano. Paralela à ação diplomática, López implementou uma política de
militarização do Estado, criando uma indústria bélica e estabelecendo o alistamento
militar obrigatório. Como resultado, no início do conflito, o “Paraguai possuía um

BREZZO, L. Reconstrução, poder político e revoluções (1870 – 1920). b. TELESCA, I. (Org.).
História del Paraguay. Buenos Aires: 20015, EBOOK. Disponível em: http://assets.espapdf.com/b/
AA.%20VV/Historia%20del%20Paraguay%20(7100)/Historia%20del%20Paraguay%20-%20AA.%20
VV.pdf, Acesso: 11/nov./2017.
719
DORATIOTO, op., cit., p. 30.
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exército profissional de 77.000 soldados, enquanto que o Brasil possuía 18.320, a
Argentina 6.000 e o Uruguai 3.163”. 721
Durante a Guerra de pouco mais de cinco anos, de dezembro de 1864 a março
de 1870, López protagonizou episódios que sugerem se tratar de um caudilho latinoamericano. Entre eles estariam a condenação de sua “mãe, duas irmãs e um irmão, a
chibatadas diárias”, acusadas de conspirar para o seu assassinato, a sorte do irmão
Venâncio, “gradativamente arrastado por cavalos, de acampamento em acampamento”,
até a morte.722 Também foram executados dois cunhados, o Bispo de Assunção e muitos
dos seus Generais e soldados, todos acusados de conspiração. No decurso da guerra,
López ordenou a transferência das mulheres e crianças de seus desafetos para uma das
extremidades do país, o Espadín, uma espécie de campo de concentração, local onde
mais tarde, no final do conflito, “seriam encontradas e libertas cerca de 1.200
mulheres”. 723
Em 1869, Francisco Solano López já não contava mais com um exército
profissional. Deste momento em diante, a miséria da população e o recrutamento de
crianças outorgaram à guerra um aspecto mais hediondo do que ela já representava.
Vários são os registros que afirmam um conteúdo similar à cena que se segue:
Ao se aproximar da vila (Caacupé, em 15/08/1869), a tropa que acompanha
o Conde d’Eu se deparou com a cena de mulheres esquálidas, que vestindo
restos de tecidos que mal cobriam sua nudez, se esforçavam para matar uma
vaca magra, quase sem pelo, que berrava com a língua arroxeada pendida
para fora. O sangue que saía dos ferimentos do animal era pego com cuias
pelas mulheres, que o bebiam e davam aos filhos esqueléticos, os quais
também os sugavam diretamente das feridas.724

A utilização de crianças pelo ditador paraguaio arrancou de um Taunay
emocionado, depoimentos como o que registrou anos após o fim do conflito: “Oh! A
guerra, sobretudo a Guerra do Paraguai! Quanta Criança de dez anos e menos ainda,
morta quer de bala, quer lanceada junto à trincheira que percorri a cavalo, contendo a
custo as lágrimas!”.725

DORATIOTO, op., cit., p. 70.
Ibid, pp. 442 - 443.
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Em grande parte, a primeira e a segunda fase da historiografia da Guerra do
Paraguai (1865–1879) se encaixam dentro de um padrão que chamo aqui de “escrita
sentimental”. A serviço da invenção de uma identidade nacional, a maioria dos títulos
publicados no período se encaixam no propósito de “imortalizar na história, a
grandiosidade da gesta nacional”, lançando mão, para tanto, da máxima “numa mão a
espada e na outra a pena”.726 Atravessada por uma nítida vibração patriótica, a história
retorna às suas origens na epopeia, para com ela, despertar o sentimento de grandeza
em um povo jovem e pouco numeroso (o paraguaio).
No Paraguai, a década de 1930 marcou a opção pela definição da nação como
uma comunidade de vivência de (res)sentimentos. Parte importante do processo
cognitivo, a administração das emoções e dos sentimentos em nome da sensação de que
o país se constitui em uma ilha cercada de maus vizinhos, ajuda a entender muito do
que hoje os paraguaios dizem e pensam. Lembrando o grande Marc Bloch, como já
mencionado, Peter Gay realçou a eficácia, e acrescento, o poder que podem surgir da
exploração das “necessidades secretas do coração dos homens”. 727 Marcantes,
narrativas como a dos autores aqui tratados se encaixam naquilo que Terry Eagleton
define como o exemplo da tragédia clássica, “um evento capaz de produzir uma forma
de sofrimento filosoficamente interessante”.728
Afetando o leitor por representar emoções reais, o exercício mimético de
constituição narrativa da realidade de Guerra foi dirigido a um aspecto da natureza
humana, o emocional. Como efeito do assombro e da emoção geradas por leituras como
aquela do quadro da Batalha de Campo Grande (Acosta Ñu para os paraguaios), por
um momento transitório e de agonia, possivelmente o leitor tenha suspendido a
respiração, sentimentalmente abalado pela explosão emocional contida na cena. Este
efeito, associado ao entendimento de que se tratou de uma guerra injusta, na qual os
inimigos agiram maldosamente, tomados pela inveja e pelo ódio ao povo paraguaio,
como já foi frisado, está na raiz dos indícios de ressentimentos que são percebidos na
atualidade. Ocupando o lugar da memória de um conflito que foi extremamente
violento, a historiografia da primeira fase, com a sua capacidade de envolver
sentimentalmente, de fazer ver, serviu a fins políticos, colaborando diretamente para a
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produção e manutenção daquele sentimento por autores como Júlio José Chiavenato e
Leon Pomer.
Cabe à historiografia, o mesmo movimento de intervenção no universo de visão
cutânea e nas lembranças de indivíduos e grupos, colaborar para revelar os bastidores
do processo de constituição narrativa de sentido do acontecimento, produzir flagrantes
de seu uso político-partidário, oportunizando, assim, a possibilidade de uma maior
compreensão do acontecimento, para que se possa encaminhar a vivência do luto e a
superação dos ressentimentos.

243

CONCLUSÃO

São de Thomas Kuhn algumas das considerações mais significativas a respeito
das características do conhecimento científico na história da ciência do nosso século.
Entre as mais profundas, a de que “os fatos não são anteriores às conclusões extraídas
deles”, e que as “conclusões não podem ter pretensões de verdade”, são especialmente
insinuantes.

729

A verdade contestada pelo pensador norte-americano é aquela

professada pelos paradigmas do empirismo lógico e do positivismo, para os quais
haveria uma essência natural preexistente na forma de “fatos interpessoais” à espera
de serem coletados, e acessíveis a “todos os observadores humanos normalmente
equipados”.730 Para Kuhn, “a plataforma arquimediana, fora da história, fora do tempo
e do espaço”, não é mais suficiente para respaldar a legitimidade do conhecimento
científico.731 Nesse sentido, a sua filosofia da ciência, ele está longe de ser considerado
um cético, substitui a verdade natural do cientificismo, pela verdade que não pode ser
compreendida fora de sua conexão com o horizonte intelectual e as angústias do tempo.
Apesar do esforço de alguns em desconsiderar o aspecto de subjetividade que
reveste o labor historiográfico, a verdade da história é a vontade de verdade contida no
desejo de busca por orientação no tempo. Como Peter Gay, vejo que a dicotomia entre
ciência e arte, no caso da história, não pode ser sustentada, e que nesta última, o
verdadeiro resulta da capacidade do historiador em fazer ver. É nesse sentido, em
função da necessidade de produzir “coerência narrativa”, que estilo e verdade histórica
não são apenas compatíveis, mas interdependentes.732 Como ciência, a história possui
peculiaridades que não a desqualificam, pelo contrário, apenas confirmam a sua
condição de campo de conhecimento específico.
Diretamente envolvida na elaboração de juízos de valor, aquilo que vemos como
o conhecimento histórico é o resultado de uma apropriação seletiva do passado, que é
política e ideológica, um movimento em direção à constituição de um depósito de
suprimentos, que ao ser progressivamente consumido, pode representar a longevidade
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ou interrupção da trajetória das instituições. A transformação da história narrada em
objeto de estudo, avanço crítico positivo em direção a um maior controle dos elementos
envolvidos no processo de produção desse saber, tem revelado o “papel ativo da
linguagem, dos textos e das estruturas narrativas na criação e descrição da realidade
histórica”. 733
A história propriamente dita, no sentido de disciplina acadêmica, só começa a
desenvolver-se “com Ranke e os seus compatriotas alemães” nos primórdios do século
XIX”. Isso contudo, não quer dizer que tenhamos que isolar os escritores do período
anterior, e mesmo os contemporâneos que seguiram caminhos diferentes, “para dizer
que eles não são historiadores”.734 Tudo depende do grau de significado que se aplica
à palavra historiador, e sob o risco de sermos acusados de injustiça, não podemos culpar
Voltaire, Garmendia, Bormann ou Centurión por eles não terem tido uma concepção de
história que não veio verificar-se até uma data mais tardia.
Surgidos no início do século XIX, os Estados latino-americanos conviveram
com a instabilidade e as incertezas típicas de instituições ainda não legitimadas por
praticamente um século. Nesse período, os governos mobilizaram arsenais ideológicos
que tentaram dar conta de justificar a existência dos entes estatais, na forma como se
encontravam no momento da emancipação. Porém, conceitos como os de
autodeterminação e cidadania, por si só, não foram suficientes para acalmar os ânimos
e evitar processos de secessão interna dentro dos territórios. Com a ascensão do
romantismo, próximo a meados do século, homens de letras a serviço da unidade e
pacificação, encontraram na natureza local e numa certa forma de apropriação do (de
um) passado, os elementos para produção de um discurso de maior poder persuasivo,
que ao lado da ação do Estado, marcou o início da afirmação de formatos políticoterritoriais centralizados.
Compreendendo a História Pátria como um necessário exemplo de moral, os
autores do século XIX, procuraram constituir quadros de beleza literária, que
explorando a natureza local e narrando ações moralmente aceitáveis, pudessem servir
de referência para a nacionalidade. Nesse contexto, com o romantismo e o liberalismo,
se constituíram, uma orientação ideológica e uma pedagogia, que serviram de portaKRAMER, L. S. Literatura, crítica e imaginação histórica: o desafio literário de Hayden White e
Dominick La Capra. In: HUNT, L. (Org.). A Nova História Cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
p. 132.
734
PONTE, C. S. Oliveira Martins: A história como tragédia. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da
moeda, 1998, p. 22.
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vozes para os interesses políticos das nações e sociedades modernas em processo de
formação.
Na ausência de uma cultural comum a todos os habitantes do país, de um
passado rico em acontecimentos nacionais, a reconstituição narrativa da Guerra contra
o Paraguai representou uma oportunidade de apelo à linguagem universal dos
sentimentos, um núcleo comum a partir do qual foi possível assegurar “espaços de
sociabilidade, de estética e, por que não dizer, da estruturação dos próprios Estados
emergentes naquele contexto”. 735 Tendo na origem a preocupação em instituir as
particularidades de cada sociedade, que só um percurso histórico pode conseguir
apreender, entre as características dos trabalhos aqui estudados, está o desejo de
demonstrar a variedade e a riqueza do ethos nacional das sociedades representadas.
Colocadas sob o prisma do espírito do povo, no ambiente da Guerra, as ações
individuais e os comportamentos coletivos foram afirmados como instituições externas
ao historiador, indícios da identidade reclamada.
Acredito que José Bernardino Bormann, José Ignácio Garmendia e Juan
Crisóstomo Centurión constituíram suas obras sob a influência de matrizes literárias
comuns, que partindo da militância no nacionalismo político, foram apropriadas, em
parte, do romantismo europeu, num ambiente cultural caracterizado pela presença viva
de referências clássicas. Entre estas últimas, talvez a mais significativa, está a obra de
Tucídides de Atenas, material manuseado como um tipo ideal da história das guerras,
documento produzido num contexto que guarda semelhanças com a realidade
imediatamente posterior à Guerra contra o Paraguai. Assim como os nossos autores, ele
também escreveu em um momento de crise material e moral, num ambiente
caracterizado pela dúvida em relação ao comportamento dos homens e a legitimidade
do conflito. Além do sentido da escrita da história, através dele, e de outros clássicos,
foram alocados um arsenal de ferramentas, tais como a ekphrasis e a enargeia,
instrumentos potencialmente capazes de elevar as narrativas à condição de encenações,
com momentos de forte apelo emocional. Nestas imagens, o que deveria ficar para
sempre, quer sejam, os valores e as atitudes que deveriam constituir a realidade da
comunidade de cultura e destino, a nação.
No caso específico do Paraguai, cuja derrota produziu marcas mais profundas,
a narrativa de Juan Crisóstomo Centurión foi apropriada ideologicamente, pelos
DIEHL, A. A. Herder. IN: LOPES, M. A. (Org.). Ideias de História: tradição e inovação de
Maquiavel a Herder. Londrina, PR: Eduel, 2007, p. 323.
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governos colorados posteriores, na forma de uma “história como tragédia”. Evento
naturalmente dramático, o apelo à estrutura trágica outorgou ao acontecimento um
aspecto de grandeza e universalismo que viabilizou a elevação da comunidade e do
personagem do Mariscal Francisco Solano López à condição de Heróis. Em López, os
temas essenciais da tragédia grega, que estavam ligados aos rituais religiosos do ciclo
anual, dão forma a uma narrativa que exibe a vida no seu molde trágico, como um ser
que à semelhança “do milho e das flores, dos animais, como o próprio sol e a terra,
começa a sua vida suave e graciosamente, desenvolve-se gradualmente até o máximo
da sua pujança, para cometer o pecado da húbris e, por fim, para pagar esse pecado,
degenerar e morrer”.736
Ricoeur cita Todorov para afirmar a tendência de muitos grupos a “se instalarem
na postura de vítima, no estatuto da vítima”, uma vez que “ter sido vítima dá o direito
de se queixar, protestar, e reclamar”. Esta situação lograria “um privilégio exorbitante,
que põem o resto do mundo em posição de devedor de promissórias”. 737 Instalada no
lugar da memória do conflito, a primeira fase da sua historiografia foi apropriada e
manipulada por ideologias como o stronato, com o objetivo político de desviar a
atenção de outras questões, de capitalizar para si o potencial de mobilização de
sentimentos como a injustiça e a humilhação, formas não resolvidas, verdadeiras feridas
abertas à espera de serem acionadas. Como lembra Ricoeur, “o paciente repete ao invés
de lembrar”, e neste caso, a “repetição vale esquecimento”. Temos aqui, um problema
gerado pelo “excesso de história”, pela compulsão de repetição do mesmo. 738
O fim do ressentimento só é possível com o esclarecimento e com o diálogo
franco e aberto. Para tanto, o historiador deve assumir a sua responsabilidade ética,
considerando que as ideias que semeia são replicadas, acabando por tornar-se num
determinado momento, uma espécie de lente a partir da qual os indivíduos realizam a
leitura do mundo. As obras de Bormann, Garmendia e Centurión foram produzidas
dentro de um contexto, o final do século XIX, em que o desejo de nação e a forma
literária sentimental regulavam o olhar sobre o entorno. Fora desse ambiente, estes
textos se tornam vulneráveis, perdem o seu sentido original, ficam à mercê de projetos
político-partidários.

PONTE, op., cit., p. 12.
TODOROV apud RICOEUR, op., cit., p. 99.
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Creio que em um nível mais profundo de conhecimento sobre o tema, reside
uma verdade, que assumida, pode servir de referência para a relação entre os indivíduos,
e deles com as instituições. Parar e pensar na Guerra, em suas circunstâncias, no seu
desenvolvimento e dentro dele, nos episódios mais polêmicos com responsabilidade de
quem tem consciência da amplitude do seu trabalho, representa uma contribuição para
a compreensão mais abrangente e complexa deste episódio humano. Esta parece ser a
postura da terceira fase da historiografia da Guerra, um movimento em direção a um
nível maior de serenidade, condição capaz de promover a pacificação dos espíritos
ressentidos, colaboração para o gozo da Paz.
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ANEXO 1
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Cerqueira
Thompson

274

Flores y la Guerra
del Paraguay
Paraguay and the
triple alliance: the
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ANEXO 2
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