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É providencial que um tirano tenha feito mo"er 

todo esse povo guarani. Era preciso purgar a te"a 

de toda essa excrescência humana. 

Sarmiento 

Todos os que até hoje venceram participam do 

cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje 

espezinham os corpos dos que estão prostrados no 

chão. Os despojos são carregados no cortejo, como 

de praxe. Esses despojos são o que chamamos bens 

culturais. 
Walter Benjamin 



figura 1 



APROXIMAÇÕES 

O historiador e crítico de arte Rodrigo Naves resolveu iniciar seu belo estudo 

sobre a dificuldade da forma na arte brasileira comentando uma pequena aquarela do 

pintor francês Jean Baptiste Debret, não incluída em sua famosa Viagem pitoresca e histórica 

ao Brasil. O desenho miúdo chama-se O primeiro impulso da virtude guerreira ("Le premier 

élan de la vertu guerriere") e data de 1827 (ver fig.1). O crítico ct>meçava assim sua 

descrição da obra: 

"Uma turma de meninos pobres - negros, 

brancos e mulatos - procura reproduzir o que 

seria uma parada militar solene. Ao fundo, quase 

imperceptíveis, soldados de verdade realizam 

manobras. Como sempre nas brincadeiras de 

criança, imita-se em tudo o modelo: o garbo dos 
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gestos, as montarias, as armas, instrumentos 

musicais, uniformes e bandeiras."1 

O título da obra é direto, porém ambíguo - vendo as coisas do lado brasileiro. 

Em tudo remete às grandezas seculares, às conquistas da "civilização" francesa, que 

inspiraram as composições neoclássicas da escola davidiana, à qual, como se sabe, Debret 

era ligado. ''Virtude" seria o atributo do bem, da boa vontade e da justiça, conforme o 

modelo ilustrado da Revolução Francesa; "Guerreira", remeteria-nos à disposição e ao 

ímpeto de luta que a força da cultuada revolução de 1789 emanava; um verdadeiro 

"impulso", um elã vital para a conquista do progresso. Estaria o pintor retratando nosso 

caminho, apenas iniciado, para esse progresso? O crítico pensa que esta é uma questão 

pertinente, levando-se em conta que o pintor francês via o Brasil exatamente como "um 

povo ainda na infância"2 
. 

Mas um olhar detido sobre a composição, sobre a formalização da cena, levou 

o comentador a outros rumos. Para Naves, não se tratava de querer adequar o padrão

francês às terras coloniais, mas, na verdade, afastá-lo. Pois as linhas tênues, a timidez da 

composição, a ausência de dinâmica forte, a instabilidade, o movimento despreocupado 

da ação, tudo desenha uma cena prosaica de uma situação particular: "céu, rostos, corpos, 

árvores e solo parecem compartilhar uma substancia comum, num país em que o 

afastamento da natureza ainda é limitado, e onde o discurso do dever encontra 

embaraços"3
• Talvez somente o "neoclássico menor", deslocado de seu lugar, que foi 

Debret, apenas cinco anos após a independência do Brasil, pudesse intuir os caminhos 

que levariam a sociedade imperial a lançar-se no orgulho da guerra para dar um sentido 

1 

ADORNO, T.W.: "Les fameuses Annés Vingt", inMode/es Critiques, Paris, Payot, 1984, p. 49. 

2

HARDMAN, Francisco Foot: "Antigos Modernistas" in Tempo e História, São Paulo, Companhia das Letras, 
1992, p. 290. 

3 

op. cit., 290-291. A crônica foi publicada na Gazeta de Notícias em 6 de agosto de 1893. Comentando essa 

mesma crônica, John Gledson diz que Machado realmente procurava mostrar que "nos anos seguintes à Guerra do 
Paraguai, mudanças fundamentais tiveram lugar, simbolizadas numa importante crônica de 6 de agosto de 1893, 
pela própria Gazeta de Noticias e os primeiros bondes". Ver GLEDSON, J. "Introdução", in ASSIS, Machado. A 
Semana: crônicas (1892-1893). São Paulo, HUCITEC, 1996, p. 29. 
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a sua existência. 

Deparar-me com este retrato de nosso acanhado e infantil "impulso" guerreiro, 

justamente quando este trabalh_o já se encaminhava para seu fim, foi um espanto. Seria 

possível que o melhor retrato da Guerra do Paraguai, ou, pelo menos, a melhor imagem 

para se compreender seu significado diante da sociedade e da cultura brasileira, pudesse 

ter sido feito quase quarenta anos antes do conflito acontecer? 

Tal questão remeteria ao problema do tempo. É comum dizer que a história, 

ou o "passado", materializa-se na obras de arte, nas evidências urbanas, nos textos 

literários, na moda, na linguagem, etc. Walter Benjamin acreditava que, além disso, poderia

se depreender o futuro dos arranjos estéticos, das manifestações culturais. A obra de arte 

era a "historiografia inconsciente" de sua época não apenas por apresentar o que a 

época trazia em si de seu passado, mas por formalizar questões que só se tornarão claras 

adiante. Creio que era esse o caso de Debret e de seus meninos descalços, seus negrinhos 

guiados pela "marechal" branco, o único a usar sapatos e a empunhar um sabre. 

Uma questão como essa também nos remete a outra, a presença da guerra no 

imaginário brasileiro, calcada especialmente na imagem infantil. Gilberto Freyre em Ordem 

e progresso, elaborou ampla pesquisa biográfica com pessoas nascidas entre 1850 e 1900. 

Para esses homens e mulheres, o antropólogo descobriu que era importante em sua 

formação a presença comum de brincadeiras infantis, como aquela retratada por Debret, 

inspiradas na Guerra do Paraguai. Nessas brincadeiras, criava-se a idealização de soldados 

como heróis nacionais4
. Em outras palavras, a situação do quadro de Debret encontrou 

no conflito com o Paraguai sua realização histórica. 

Mais do que nossa historiografia possa ter pensado, pois de fato nunca pensou, 

a Guerra do Paraguai entranha-se de maneira efetiva na composição ideológica nacional . 

4 "Pois o particular e o geral, a diferença e a identidade, formam uma unidade contraditória, e devem ser tratadas 
como tal. Em conseqüência disso, a critica teórica e o combate prático à ideologia deverão ser feitos a partir de 
dentro do próprio objeto. O primeiro imperativo metodológico, definido pelo próprio objeto, é portanto o de que a 
análise crítica só pode ser imanente a ele", escreve Gabriel COHN, explicando o método de crítica cultural 
adorniano: in T WAdorno. São Paulo, Ática, col. Grandes Cientistas Sociais, 1986, p. 12. 
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A imagem das crianças e da infância atêm-se a ela, perpassa os anos, chega a todos que, 

num momento ou noutro, cantaram eu fui no Itororó. Quando lutávamos contra a ''barbárie" 

paraguaia, uma das justificativas "civilizacionais" vinha da idéia de que faríamos um bem 

ao inimigo, revelando-lhe justamente sua condição de civilização em estado de infância, 

já que, para nossos ideólogos do Império, éramos então um povo "adulto". Mas, vencida 

a guerra contra as "crianças" guaranis, passados muitos anos e muitas mudanças políticas, 

sociais, econômicas, parece que a idéia do ''Brasil criança", do "país do futuro" foi a que 

mais impregnou-se entre nós. A memória da guerra poderia não ser nomeada, mas 

convertia-se em cultura. 

Conheço ainda uma terceira imagem infantil relacionada ao conflito com o 

Paraguai. Trata-se de um belo texto de Antonio Candido, ''As cartas do voluntário". 

Nele, o grande crítico literário fala dos sentimentos simples dos homens simples, de seu 

amadurecimento dolorido durante o conflito e da falta de sentido desse amadurecimento 

dedicado à morte, porque ela esteve sempre à espreita. Trata-se da apresentação e dos 

comentários feitos a partir de uma pequena coleção de cartas de "um Tenentinho de 

Voluntários da Pátria, nascido no sertão de Araraquara para ir morrer nos do Paraguai". 

A longa citação justifica-se pela beleza do texto e pela forma com que abre trilhas para se 

pensar a situação do povo diante de uma heróica e glorificada tragédia nacional: 

''A sua cidade conserva dele uma lembrança vaga, 

transmitida pelos mais velhos; e quando fazem 

algum almanaque ou álbum local, lá surge ele, 

com as feições delicadas, a barba juvenil indecisa 

ainda, a barretinha, e, cruzadas sobre o punho 

alto da espada, as mãos que antes laçavam bois, 

plantavam café na terra roxa e disciplinavam os 

escravos. Mas estas poucas cartas, que restaram 

de uma correspondência farta, (pois o mocinho 

gostava de escrever), desfazem a postura já quase 

secular com que passou à glória municipal; e nos 

fazem pensar no destino dos que são chamados 





Intrigado com as dimensões e significados dessa fantasmagoria histórica, 

Adorno observa que, para além das grandiosas vitórias dos "anos modernistas", uma 

das principais funções de certos discursos criados na cultuada década de 20 foi "fornecer 

aos nazistas as palavras de ordem utilizadas para impor o terrorismo cultural". Querendo 

ou não, contribuíram para um momento que, hoje quase todos concordam, foi o ápice 

da "barbárie moderna", engendrada no seio da "civilização européia", como o filósofo 

frankfurtiano e outros pensadores de esquerda demonstraram. 

No Brasil, pode-se pensar também, boa parte dos temas e dos "mitos" 

modernistas serviram para justificar o estado autoritário e disfarçar as contradições e 

imposturas de nosso capitalismo, muito mais bárbaro que civilizado, e isso não é grande 

novidade. Talvez mais raro seja notar que, também entre nós, alguns dos discursos 

produzidos no mesmo momento da "revolução modernista" também tinham seu alicerce 

fincado em determinadas visões oriundas do passado oitocentista. Uma fantasmagoria 

(no sentido adorniano) arraigada a pressupostos românticos e a imagens imperiais mal 

disfarçadas. Desses mitos modernizadores, um dos que mais recorrentemente povoou 

as mentes e as ilusões de certos intelectuais da Primeira República foi certamente a 

Guerra do Paraguai e seu caráter heróico e "civilizador". Ressalte-se que os anos em 

tomo do episódio representam momentos decisivos na afirmação de imagens e complexos 

ideológicos em formação que, para muitos, só se tornarão plenamente visíveis a partir 

dos anos 20, com o movimento modernista e a crise da República Velha. 

Na década em que a Guerra do Paraguai acabou, pode-se afirmar, iniciou-se 

um movimento intelectual que atingiu amplos setores da cultura ( desde a literatura até a 

engenharia e a filosofia) que convencionou-se chamar de "Geração de 1870". ''Pré

Modernistas" para uns, ''Pós-Românticos" para outros, os intelectuais mais ou menos 

afinados com esse grupo (entre eles Euclides da Cunha, Visconde de Taunay, Raul 

Pompéia,José Veríssimo), de diferentes maneiras, conscientes ou não, puseram-se a refletir 

sobre as ambigüidades do surgimento da nacionalidade brasileira, gestada no ventre 

imperial-escravocrata e parida numa guerra. Para os mais argutos observadores do período, 
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era certo que o país que saia da Guerra não era mais o mesmo. Para quem se interessava 

pelas sutis mudanças na vida cotidiana, em seus ritmos dissolutos, em seus silêncios e em 

seus acordes repentinos, a "percepção das temporalidades em choque que põem em 

movimento e fazem alterar os significados da oposição antigo/ moderno", e que caminham 

par e passo das transformações de todas as ordens, era claro que "com o final da guerra 

contra o Paraguai, a percepção espacio-temporal mudava radicalmente na sociedade 

brasileira"7 
• Machado de Assis, autor que foge às classificações, anotou irônico e certeiro 

numa crônica de 1894: "não há dúvida que os relógios, depois da morte de López, 

andam muito mais depressa"ª . O tempo, Machado já sabia, não era mais o mesmo, e a 

ordem acelerada da modernização se instalava depois da Guerra. Suas contradições já se 

tornavam prata da casa. 

A civilização, como sonhavam alguns liberais, com sua maquinação da vida, com 

sua mudança e aceleração das atividades, estava se instalando entre nós, tentando se acomodar 

a uma economia predominantemente agrária, a uma mentalidade escravista e senhorial, a um 

estado mal formado e imperial, a uma sociedade machucada - embora orgulhosa - pela vitória 

numa guerra sangrenta. O mundo em que a "civilização" deveria se instalar e adaptar não era 

assim dos mais promissores. O medo da ''barbárie", do retrocesso, que poderia significar a 

perda do privilégio e da hegemonia cultural e política, quer reconheçam os intelectuais do 

período, quer não, esteve sempre presente. A oposição entre Civilização e Barbárie, herança 

entre nós da Guerra, mais do que do "espírito romântico", era uma espécie de obsessão 

necessária de intelectuais que tentavam entender e influenciar um mundo em mutação. A 

Guerra podia ter acabado, mas a intenção dos "civilizadores" de impor seu projeto, não 

importando a que preço, continuou até muito depois. É interessante observar que, depois de 

exaustivamente trabalhada, essa oposição desdobra-se no tempo, pode ser reutilizada em 

novos contextos em que crises políticas se avizinham. 

7 

idem, p. 168 . 

8 op. cit., 290-291. A crônica foi publicada na Gazeta de Notícias em 6 de agosto de 1893. Comentando essa 

mesma crônica, John Gledson diz que Machado realmente procurava mostrar que "nos anos seguintes à Guerra do 
Paraguai, mudanças fundamentais tiveram lugar, simbolizadas numa importante crônica de 6 de agosto de 1893

,. 

pela própria Gazeta de Noticias e os primeiros bondes". Ver GLEDSON, J. "Introdução", in ASSIS, Machado. A 

Semana: crônicas (1892-1893). São Paulo, HUCITEC, 1996, p. 29 . 
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Exposto em rápidas passadas, sem dúvida, é esse o tema deste trabalho. O 

que se verá adiante é um estudo histórico que perseguirá a construção dessas oposições 

para as justificativas políticas e culturais de estados de poder, criadas e recriadas nas 

crises sucessivas do Segundo Reinado e da Primeira República. Oposições que, segundo 

acredito, formam um percurso em que são reinventadas através da imagem fantasmagórica 

e mitificada da Guerra do Paraguai e de seu destino "civilizador" ou não, tal como a 

viram Machado de Assis, o Visconde de Taunay, os argentinos Sarmiento e Alberdi, os 

franceses Charles Expilly e Elisée Reclus, seus opositores no Brasil, até chegarmos às 

reconstruções promovidas pelo debate entre os positivistas, os Institutos Históricos (nas 

primeiras décadas do século), Baptista Pereira e Gustavo Barroso, secundados pela 

ficcionalização do tema promovida por Monteiro Lobato, aqui já em fins dos anos vinte 

quando o tema volta a povoar corações e mentes. Pois foi da Guerra e de seus espectros, 

do ventre mesmo da 'barbárie" bélica, que nasceu nosso caminho na "civilização" e boa 

parte de seus impasses. 

Tratar-se-á, portanto, de estudar formações culturais e ideológicas criadas a 

partir de uma situação histórica específica, cujas marcas rompem os limites temporais, 

surgem e ressurgem sedimentando imagens, conceitos e preconceitos que, digamos desde 

já, são ainda nossos contemporâneos. Não se tratará, entretanto, de tentar elaborar 

conexões históricas causais, que se repitam ( ou imediatamente se demonstrem) dentro 

das obras analisadas. A prioridade será a análise imanente do material estudado, uma 

crítica que apanha por dentro desse material os conceitos, as imagens e as projeções 

ideológicas que lhe engendram e cuja base transcende a individualidade da obra para se 

tornar experiência assimilável, um momento de revelação onde o processo histórico 

mostra sua estrutura9 • Um método que busca elaborar na economia mesma da obra os 

conceitos e as explicações históricas, que por sua vez devem ser pensados dialeticamente

9 "Pois o particular e o geral, a diferença e a identidade, formam uma unidade contraditória, e devem ser tratadas 
como tal. Em conseqüência disso, a crítica teórica e o combate prático à ideologia deverão ser feitos a partir de 
dentro do próprio objeto. O primeiro imperativo metodológico, definido pelo próprio objeto, é portanto o de que a 
análise crítica só pode ser imanente a ele", escreve Gabriel COHN, explicando o método de crítica cultural 
adorniano: in T.WAdomo. São Paulo, Ática, col. Grandes Cientistas Sociais, 1986, p. 12. 
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em sua relação com a totalidade social da qual são parte ativa e "mediatamente" 

dependente10 
. Aqui estará ou não a capacidade deste trabalho em escrever uma história

do processo de modernização e de suas ideologias, algo além das dimensões consagradas, 

partindo da construção da oposição entre "civilização" e "barbárie" que fundamenta a 

imagem que o país constrói de si mesmo tanto quanto condiciona sua relação com os 

outros (no caso, com um dos nossos vizinhos latino-americanos). 

Ili 

Partindo desse caráter descontínuo e que busca estabelecer novos horizontes, 

novas zonas de legitimidade histórica, esse processo será tomado a partir da análise 

ensaística (a forma que acredito ser a mais indicada para iniciar, apenas iniciar, o 

mapeamento dessa diversidade) de determinados projetos e determinadas figuras desse 

processo, não as únicas nem necessariamente as mais representativas, mas seguramente 

não negligenciáveis no contexto. Compreendo como "forma ensaística" um exercício 

preciso que foge das categorizações anteriores e se entrega ao material específico sem 

temer a transitoriedade do pensamento, pois, seguindo Adorno ainda essa vez, 

"o ensaio não quer captar o eterno nem destilá

lo do transitório; prefere perenizar o transitório . 

A sua fraqueza testemunha a própria não

identidade, que ele deve expressar; testemunha 

o excesso da intenção sobre a coisa e, com isso,

aquela utopia excluída na divisão do mundo entre 

o eterno e o perecível. Naquilo que é

enfaticamente ensaio, o pensamento se libera da 

10 ADORNO, T.W.: "Conferência sobre Lírica e Sociedade", in Os Pensadores. São Paulo, Abril Cultural, 1983, 
p. 194. Ver também, para a questão da técnica literária como mediação BENJAMIN, Walter: "O Autor como
Produtor", in Obras Escolhidas v.1. São Paulo, Brasiliense, 1985 .
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idéia tradicional de verdade ... Com isso ele 

suspende ao mesmo tempo o conceito tradicional 

de método"11 . 

Pois o ensaio "não começa com Adão e Eva, mas com aquilo que quer falar; 

diz o que lhe ocorre, termina onde ele mesmo acha que acabou e não onde nada mais 

resta a dizer"12 
. 

Os capítulos estão estruturados como ensaios que especulam obras de 

intelectuais e escritores de diversos níveis e diferentes formações, que podem ser lidos 

separadamente, embora estejam sequenciados de maneira mais ou menos cronológica. 

A intenção é que o trabalho utilize a forma ensaística para compor um painel, talvez 

mais próximo de um mural, do debate cultural e político ocasionado pelo mais decisivo 

momento, ao lado da abolição da escravidão, do Segundo Reinado e suas conseqüências 

para a vida cultural brasileira posterior. 

Mas creio que se lidos em conjunto poderão configurar um caminho, uma 

tese. Se procurará demonstrar que esse debate, com suas contradições e ambigüidades, 

firma-se para além do momento em que nasce, sedimentando-se como uma referência 

constante para a reflexão sobre o "caráter" brasileiro e sua relação com a América Latina, 

ao mesmo tempo em que, mais ou menos explícito, perpassa diversos momentos em 

que se tentou pensar o Brasil e suas possibilidades civilizadas e civilizadoras. Do binômio 

antitético "civilização /barbárie" passamos, com a República e os projetos modernizadores, 

para outro binômio, agora ancorado nas oposições "moderno/passado" ou "progresso/ 

atraso", "civilização /brasilidade", sem que seus conteúdos tenham se modificado 

significativamente. Pois a violência, o cinismo ético, o preconceito, se associam (talvez 

bem antes da Guerra e certamente continuam a associar-se muito depois dela), fazem 

11 ADORNO, T.W.: "O Ensaio como Fonna", in T W Adorno. São Paulo, Ática,, col. Grandes Cientistas Sociais, 
1986, p. 175. 

12 Idem, ibdem, p. 168. 
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parte de nossos "bens culturais", no sentido de Benjamin, e, em larga medida, deram

nos o sentido de nosso caminho para a civilização, seja lá o que isso queira dizer entre 

nós. 

"Os maus ensaios não são menos conformistas que as más dissertações", 

alerta Adorno. Donde depreende-se que em ambas as opções correm-se os mesmos 

riscos. Espero, pelo menos, com as opções feitas, poder contar uma história que está 

para ser contada inteira. Pois a Guerra do Paraguai já foi razoavelmente analisada do 

ponto de vista econômico, político, social. Restava tentar compreendê-la a partir de seus 

desdobramentos culturais, desdobramentos esses que ajudam a pensar seu impacto, sua 

presença fantasmagórica na estrutura mental, na vida ideológica brasileira. Se os ensaios 

que compõe este trabalho derem conta de lançar esse problema, talvez tenham cumprido 

. 
-

sua nussao. 
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Parte 1 

O INFERNO E O PARAGUAI 
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Capítulo 1 

MACHADO DE ASSIS 

NA GUERRA DAS LETRAS 

Era por sessenta e tantos ... Musa, lembra-me as 

causas desta paixão romântica, conta as suas fases 

e o seu desfecho. Não fales em verso, posto que 

nesse tempo escrevi muitos. Não; prosa basta, 

desataviada, sem céus azuis nem garças brancas ... 

17 

Machado de kis, "UfTld por outra : 1891. 

Corra-se ao campo inimigo 

A vingar-se a nossa honra. 

A honra desta nação 

A quem vive em barbárie, 

Que não entende à justiça 

Fale a meualha e o canhão 

Joaquim Nt1buro, i'\as 8rtJS'1eiros: 1865 

{quardo tinlirl 15 t1nos) 



Numa crônica de 1/11/1864 no Diário do Rio de Janeiro, Machado de Assis, com um 

tanto de ironia e outro tanto de apreensão ( que denuncia as incertezas do período), relatava 

um eclipse solar ocorrido dias antes. Lembrava que, segundo os "incas" (povos "primitivos", 

bárbaros), um eclipse é um prenúncio que pode decidir a sorte dos contendentes numa 

batalha. E alertava: "aviso aos soldados brasileiros"1
. Isso, sem dúvida, caracteriza o clima 

tenso do momento mas também demonstra uma das estratégias que um defensor da causa 

brasileira usava com astúcia: criar expectativas, tomar a guerra um evento a mais nas emoções 

contidas nos folhetins para mobilizar consciências, despertar paixões. 

Nesse momento, a invenção do clima de guerra, a criação de seus espectros, 

de suas apologias patrióticas e de seus discursos civilizatórios, já ia longe. É sempre bom 

lembrar que a população para a qual Machado escrevia não foi consultada para participar 

de_uma luta cujo sentido passava longe de suas vidas cotidianas. Os episódios tragicômicos 

das forçadas convocações de "voluntários" - em que homens eram literalmente 

aprisionados e enviados à força para o campo de batalha - demonstravam claramente 

esse distanciamento, perigosíssimo para a manutenção do conflito e dos interesses do 

1 

in Crônicas (1864-1867), W M. Jackson editores, Rio de Janeiro/São Paulo/Porto Alegre, 1946, p.223. 
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império. Nesse contexto, escritores como Machado eram de fundamental importância 

para o "espírito" de guerra. Eles literalmente formavam opiniões, eram os legitimadores 

do espírito bélico. Esse é um dos raros momentos em que a "função social" do escritor 

é claríssima. Em suas influentes crônicas, escritas no início do conflito, Machado realiza 

esse trabalho, manipulando habilmente os temas da civilização contra a barbárie. 

Raymundo de Magalhães Junior foi um dos primeiros estudiosos, talvez o 

primeiro, a notar que a Guerra do Paraguai era um evento importante também para a 

trajetória e formação de Machado de Assis. A regularidade e insistência com que o tema 

percorre-lhe a obra deveria significar algo. Afinal, "a não ser escritores rigorosamente 

militares, como Taunay, nenhum de seus contemporâneos teve iniciativa semelhante, ou 

se referiu tão amiudamente aos episódios que marcaram a ingente luta"2
• Mas para esse 

bravo e aguerrido defensor das qualidades de Machado de Assis, a defesa que este tomou 

da causa brasileira diante do Paraguai e a presença discreta e constante do tema em toda 

a sua obra de cronista, poeta e prosador, significava apenas uma oportunidade de opor

se aos argumentos daqueles que insistiam em acusar nosso escritor de "alienação" diante 

das grandes causas nacionais. Magalhães Junior não quer se perguntar sobre os sentidos 

que a exploração de evento de tamanha envergadura na história da formação do Brasil, 

da crise do Império ou do surgimento da República, podiam dizer sobre a própria história 

do período ou mesmo sobre os caminhos pelos quais percorreu a obra de Machado de 

Assis, em seu processo formativo, diante dessa mesma história. 

Tratando especificamente das crônicas publicadas em A Semana, num período 

posterior à guerra contra o Paraguai,John Gledson diz algo que talvez possa ser aplicado 

a todo esse gênero de produção machadiana: "se há uma história para contar que ligue as 

crônicas como um todo, ela baseia-se na reação de Machado à cena política e social que 

o cercava, num período turbulento"3 
• A cena, no nosso caso, é a Guerra do Paraguai; a

história a ser contada é a maneira com que se desenvolveram os ânimos e se criaram as 

2 

MAGALHÃES JUNIOR, R. "Machado de Assis e a Guerra do Paraguai", inMachado de Assis desconhecido,
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1955, p. 51. 

3 

GLEDSON, J. "Introdução", in ASSIS, Machado. A Semana: crônicas (1892-1893). São Paulo, HUCITEC, 
1996, p. 12. 
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imagens necessárias para a consolidação da guerra como uma necessidade nacional e 

civilizatória. A guerra, diz o crítico inglês, é talvez o "tópico" mais "sério" discutido nas 

crônicas. As "guerras do Sul" ( A Guerra Cisplatina, a Farroupilha, a Guerra do Paraguai 

e, posteriormente, a Guerra Federalista) são verdadeiras "obsessões" do escritor4
• 

Magalhães Jr., assim como boa parte da historiografia (mesmo a literária), 

subsumia a guerra contra o Paraguai como um evento celebrativo das grandezas nacionais, 

e achava que Machado fazia o mesmo. As evidências, diga-se, eram realmente grandes. 

Assim, o crítico pôde perceber algo sobre os princípios da obra de Machado de Assis 

diante da Guerra do Paraguai, no caso, no contexto mesmo da guerra, que pod� nos 

servir de ponto de partida: 

"É bem verdade que ele não foi um 

combatente. Mas, como poeta, como jornalista, 

como escritor, ajudou a criar o ambiente de 

vibração patriótica, o clima de confiança, a 

atmosfera moral necessária à continuação da 

guerra."5

É desse autor, tomado por essa "vibração patriótica", por esse "clima de 

confiança"; desse cultor e arquiteto da "atmosfera moral necessária à continuação da 

guerra", que partiremos. No final da jornada, essas certezas podem quebrar-se ou não. 

Mas o caminho precisa ser percorrido. 

4 

Idem. ibdem. p. 18. 

5 

MAGALHÃES Jr, R op. cit., p. 56. 
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O maior alvo, ou a maior "obsessão", das ferinas críticas e do sarcasmo quase 

ilinútado de nosso escritor será, evidentemente, o "tirano" Solano López. Numa de suas 

crônicas, o escritor do Cosme Velho, satirizando o líder paraguaio, investe sutilmente 

contra as pretensões democráticas sul-americanas: 

"S. Excia. é, antes de tudo, democrata americano; 

( ... ) Democracia americana - naqueles climas -

quer dizer: companhia de exploração dos direitos 

do povo e da paciência dos vizinhos. Déspotas 

com os seus, turbulentos com os estranhos, sem 

grandeza moral,  sem dignidade política, 

incapazes, presumidos, gritadores, tais são os 

pretendidos democratas de Montevidéu e 

Assumpção ( .. .)6 .

Assim, a verdadeira "democracia" nos trópicos deveria ter um novo sentido, 

por exemplo, assumir o discurso contra o imperialismo paraguaio, ao gosto dos interesses 

dos governos aliados e da Inglaterra: "Opor uma barreira às invasões imperialistas, eis o 

dever de um bom democrata americano". Desde já, democracia e guerra dão as mãos . 

Se a idéia democrática precisa ser colocada em questão para justificar a ação 

militar, também alguns dos pilares de sustentação das formas modernas de diálogo entre 

as nações, como os esforços diplomáticos, devem igualmente ser negligenciadas. Nessa 

estratégia de convencimento, a guerra vai se tornando uma iminência, quase uma 

6 

24/10/1864, op. cit., pp. 211-212. 
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necessidade. As argumentações diplomáticas só adiam a propalada ( ou desejada?) luta: 

"O que é ação! Alguns dias de combate fizeram 

mais do que longos anos de polêmica 

diplomática. Bem podia ter-se poupado o papel 

que se gastou em notas e relatórios. Eram mais 

algumas libras de pólvora. Com selvagens não 

há outro meio." 7

Do mesmo modo, Machado, não sem um certo contragosto, atacava a imprensa 

da "civilização" européia por tentar denegrir a imagem do país. Nada pior para atrapalhar 

nosso sonho armado, nossa "festa" particular: os "bravos marcham para o campo de 

batalha como para uma festa"ª . Que direito teriam os jornais da Europa ( como o francês 

La Presse e o belga Independence Belge, por traz dos quais encontrava-se a voz dissonante 

de Charles Expi l ly, nosso principal "inimigo" francês9 ) de ressaltar nosso 

intervencionismo, nossa tendência à anexação? Caberia aos intelectuais daqui inverter 

essa lógica, resistir às críticas, manter-nos no campo da civilização. Era sua função tática 

na guerra das letras. Teriam que guerrear pelo consenso, pela unanimidade em nome da 

"nação" e do "povo": 

24/01/1865, op. cit., p. 296. 

8 

07/03/1865, op. Cll. 

9 

Conforme se verá em capítulo adiante. 

10 

21/03/1865, op. cit. 

"É belo ver o aplauso unânime, o ardor geral, o 

sentimento de todos, quando se trata de cumprir 

um dos mais santos deveres do homem. 

Folgamos em dizê-lo: a nação foi além do 

governo, o povo foi além dos homens de 

Estado."1º 
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As imagens do barbarismo guarani contra nossa civilização vão se tornando 

mais e mais evidentes e chocantes: Ainda no início do conflito reflete: 

"Se depois do espetáculo das orelhas enfiadas 

numa corda e expostas à galhofa dos garotos de 

Assumpção, houver um país no mundo que 

simpatize com o Paraguai, não precisa mais nada 

- esse país está fora da civilização"11. 

Ser ou não ser civilizado passa a significar fazer ou não fazer a guerra. 

Comentando a visita de chefes "orientais" ao Rio, após a "paz" assinada em 

20 de fevereiro de 1865, o cronista exibe com arrogância e um ódio mal-disfarçado seus 

pressupostos: 

''Pouco valem os visitantes; mas quando homens 

da natureza daqueles, dos quais o primeiro se 

adorna com uma sanguinolenta celebridade, 

depois de uma luta em que acabam de fugir, 

deixam a cena de suas façanhas, e vão confiantes 

e tranqililos pisar a terra do inimigo, é uma vitória 

isso, é a homenagem da barbárie à civilização"12• 

Tudo era otimismo e possibilidade de redenção. A guerra era desejo, 

necessidade, exercício da honra, defesa da civilização contra a barbárie. Passou a ser 

também um passeio da civilização, um ajuste de contas que reporia no lugar as coisas que 

a América do Sul vinha confundindo. Tudo poderia ser muito simples, ainda que se 

11 07/02/1868, op. cit. p. 316. 

12 

15/03/1865, op. cit., p. 348. 
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demonstrasse, dependendo da ocasião, que tudo tinha um ar de solenidade civilizatória, 

de obrigação cívica. Quando o Paraguai declara guerra à Argentina, Machado não 

economiza o tom de otimismo blasé:

"Que quer o marechalito? Quer perder

se. Perdido estava ele. Bastavam as forças do 

império para mandá-lo passear. As armas do 

Brasil não carecem de dar novas provas do seu 

valor e do seu poder. Mas, como não lhe bastara 

a honra de morrer às mãos dos brasileiros, o 

mata-mouros conjura contra si todas as forças 

organizadas da vizinhança. A palavra do general 

Mitre: em três dias nos quartéis, em quinze dias na

campanha, em tres meses em Assunção, - se forem 

seguidas de uma execução imediata, marcam o 

caminho de todo o governo enérgico e ativo em 

circunstâncias tão graves." 13 

Francisco Solano López representa a negatividade total, o anti-exemplo do 

caminho "liberal-monárquico" a ser trilhado. Suas atitudes, ou o aquilo que se imagina 

serem suas intenções e convicções, deveriam funcionar como um espelho invertido. A 

mentira no poder inventa ações políticas que nosso cronista se esforça em ridicularizar 

para mostrá-las ainda mais ameaçadoras, ainda mais dignas de uma resposta em armas. 

É esse o presente que o ditador bárbaro de uma bárbara nação sem Imperador oferece 

aos seus: 

"O cavaleiro paragua10 convoca as 

13 maio de 65, 
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multidões, prepara as manifestações públicas, 

fala-lhes a linguagem da liberdade e do valor. 

Tudo se extasia, tudo aplaude; corre uma faísca 

elétrica por todos os peitos; uma centelha basta 

para inflamá-los. Ninguém mais hesita; todos vão 

depor no altar da pátria o ó bolo do seu dever -

os homens o seu sangue, as mulheres a sua 

honra"14 

Ora, não é exatamente o mesmo que faz Machado no campo de cá? Suas 

crônicas não funcionam exatamente assim, convocando uma particular "multidão", restrita 

ao mundo da corte, da opinião que pesa e que, no final das contas, é quem vai decidir a 

sorte da contenda? Sua linguagem irônica e indignada, apelativa aos valores pátrios, não 

quer funcionar como "centelha" para inflamar nossos ânimos guerreiros? Seu desejo 

não é exatamente poder um dia dizer algo como: contribuí com minha parte de escritor, 

"ninguém mais hesita", nem os homens nem as mulheres a quem meus discursos foram 

cuidadosamente dirigidos? Não seria tão absurdo ver López como o seu Outro, como o 

Paraguai era o Outro do Brasil. Era melhor matá-lo logo, tão grande e ameaçadora era 

sua presença para que a identidade pudesse se ver livre: 

14 

24/10/1864. 

15 

24/01/1965, op. cit., p. 299. 

"Depois de Aguirre, passa-se a López. Mata-se 

o dois de paus e arma-se a cartada ao rei de

copas. É esse o pensamento de um epigrama

publicado no último número da 5 emana Ilustrada.

'joga-se agora no Prata,/Um jogo dos menos

maus:/ O López é o rei de copas,/ O Aguirre é o

rei de paus"'15
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Humberto Peregrino nota que Machado dá a impressão de escrever essas 

crônicas sob "reações emocion�s" causadas pelo grande impacto que sobre ele teriam 

tido os acontecimentos que levaram à guerra. Essas reações seriam a causa do tom não 

raramente "patético"16 que algumas dessas emocionadas e combativas crônicas teriam. 

Veja-se, por exemplo, essa que trata do papel da mulher, numa clara convocação de 

esforço de guerra: 

"Não nascestes para a guerra da pólvora e da 

espingarda. Nascestes para outra guerra, em que 

a mais inábil e menos valente, vale por dois 

Aquiles. Mas, nos momentos supremos da pátria, 

não sois das últimas. De qualquer modo ajudais 

os homens. Uma como mãe espartana, arma o 

filho e o manda para a batalha; outras bordam 

uma bandeira e a entregam aos soldados, outras 

costuram as fardas dos valentes; outras dilaceram 

as próprias saias para encher cartuchos; outras 

preparam os fios para os hospitais; outras juncam 

de flores o caminho dos bravos. Voltará aquele 

filho antes da desafronta da pátria? Deixarão os 

soldados que lhes arranquem aquela bandeira? 

Entregarão as fardas que os vestem? Sentiram 

os ferimentos quando aqueles fios os hão de 

curar? A par da santa idéia da pátria agravada, 

vai na imaginação dos heróis a idéia da dedicação 

feminina, das flores que os aguardam, das orações 

que os recomendam de longe." 

16 

PEREGRINO, Humberto. A Guerra do Paraguai na obra de Machado de Assis (Conferência pronunciada em 

13 de dezembro de 1968). Publicação do Departamento Cultural da Universidade Federal da Parafüa, João Pessoa, 

col. Ensaios Contemporâneos, nº 3, 1969, p. 22. 
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E como não bastasse esse oportuno elogio da mulher correta, espartana, que 

não trai, que não guarda ambigüj.dade nenhuma, essa classe de heroínas, essas anti-Capitus 

da guerra nacional, arremata: 

"Não tendes uma espada, tendes uma agulha; 

não comandais um regimento, formais coragens; 

não fazeis uma assalto, fazeis uma oração; não 

distribuis medalhas, espalhais flores, e estas, 

podeis estar certas, hão de lembrar, mesmo 

quando o forem secas, os feitos passados e as 

vitórias do País."17

Para a guerra das letras e dos sentimentos, não bastava mais apenas empolgar 

o júbilo patriótico dos futuros soldados. Era necessário enquadrar também as mulheres

cidadãs (como o temido López parecia capaz de fazer). Para essas damas da corte, talvez, 

a crônica fosse menos convincente que os arroubos de sonetos e versos inflados. Desse 

expediente Machado também lançou mão, mas com reserva, a princípio. E aqui, um 

caso cur10so. 

A 5 emana Ilustrada, revista de propriedade de Henrique Fleiuss, na qual Machado 

colaborou, foi publicado um soneto em homenagem aos futuros heróis da guerra. 

Acompanhava ilustração feita pelo próprio Fleiuss, representando uma certa D. Rosa 

Maria Paulina da Fonseca, senhora alagoana que ofertava seus sete filhos à causa brasileira. 

Um deles era o então capitão Manoel Deodoro, que futuramente seria o mesmo Marechal 

Deodoro, "proclamador" da República. Durante muito tempo o soneto, cuja pequena 

notoriedade deu-se apenas por envolver o futuro Marechal da República, foi atribuído à 

17 

07/02/1865. 
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própria D. Rosa. Foi o fiel Magalhães J r., pesquisador incansável das minúcias machadianas, 

quem teria descoberto que a autoria dos versos era mesmo de Machado e que a mãe 

alagoana apenas havia lhe "inspirado" essa nova tentativa de exaltação à mulher em 

guerra18
. Discreto, porém, nosso escritor não assinou o poema, que diz o seguinte: 

Cala-te amor de mãe! quando o inimigo 

Pisa da nossa terra o chão sagrado 

Amor da pátria, vívido, elevado, 

Só tu na solidão serás comigo! 

O dever é maior do que o perigo: 

Pede-te a pátria, cidadão honrado, 

Vai, meu filho, e nas lides do soldado 

Minha lembrança viverá contigo! 

És o sétimo, o último. Minh'alma 

Vai toda aí, convosco repartida, 

E eu dou-a de olhos secos, fria e calma 

Oh! não te assuste o horror da márcia lida; 

Colhe no vasto campo a melhor palma; 

Ou morte honrada ou gloriosa vida. 

18 

Apud. MAGALHÃES JÚNIOR, Raymundo. Ao redor de Machado de Assis. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1958, pp. 87-88. 
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Lenta e sutilmente a Guerra segundo Machado deixa de ser uma temeridade 

para se tornar orgulho, desejo escondido no inconsciente nacional, na alma de homens 

e mulheres, no ventre das mães, que não pode ser represado: "Todos desejam a entrada 

das forças libertadoras"19
; "Todos os espíritos estão voltados para o sul. A guerra é o 

fato que trabalha em todas as cabeças, que provoca todas as dedicações, que desperta 

todos os sentimentos nacionais"20
. Todos juntos com todos. O fruir a guerra deve ser 

experimentado como êxtase coletivo, como glorificação dos mais altos ideais civillizatórios. 

Suas agruras se consubstanciam nos símbolos da força e do saber - em fogo, em luz -

para alcançarem a '1ustiça", a "Liberdade". Por um momento a guerra torna-se a religião 

da nação em comunhão e o escritor seu capelão. Para a expressão de tais sentimentos, 

agora claramente extremados, a lírica seria o lugar mais apropriado: 

19 

24/01/1865, op. cit.

2

º 21/02/1865, op. cit., p. 327.

(. .. ) 

Então (nobre espetáculo, só próprio 

De almas livres!) então rompem-se os elos 

De homens a homens. Coração, família, Abafam

se, aniquilam-se: perdura 

Uma idéia, a da pátria( ... ) 

Basta isso? Ainda não. Se o império é fogo, 

Também é luz: abrasa, mas aclara. 

Onde levar a flama da justiça, 

Deixa um raio de nova liberdade. 

Não lhe basta escrever uma vitória, 

Lá onde a tirania oprime um povo; 
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Outra, tão grande, lhe desperta os brios; 

Vença uma vez no campo, outra nas almas; 

Era justamente a bataJha das almas que estava em processo. A primeira batalha 

de uma longa guerra, uma guerra contra a apatia, o desinteresse, a indecisão e a dúvida. 

O último verso da estrofe que vimos citando funciona como o tiro de misericórdia, 

mortífero, contra qualquer resíduo de indecisão marcial: 

Quebre as duras algemas que roxeiam 

Pulsos de escravos. Faça-os homens.21 

Era o golpe final, dirigido certeiro no coração do problema brasileiro. Agora, 

os súditos da corte escravagista podiam tomar para si a tarefa de libertarem os "escravos" 

de alhures. Nossos escravocratas recebiam da pena poética o mais cobiçado presente: 

ganhavam o direito de serem os libertadores dos escravos dos outros ao mesmo tempo 

que podiam continuar a ser escravisadores em sua própria nação. Era uma dádiva do 

poeta. O transe marcial, agora mais que antes, seria o curativo de uma ferida aberta. O 

bom sono estaYa salvo com essa guerra redentora. 

Sabe-se que o poema foi escrito para fazer parte de um espetáculo teatral da 

Companhia de Furtado Coelho e deveria realizar-se na presença do Imperador, em 

beneficio de uma certa "Sociedade União e Perseverança". Magalhães Jr. assinala que a 

união e perseverança dessa sociedade de nobres e artistas foi tamanha que 

21 

"A Cólera do Império", in Obra Completa, Rio de Janeiro, Editora José Aguilar, 1997, v. III, p. 299. Já vinha 
de antes essa pulsão patriótica em versos, bem como essa representação do Brasil escravocrata como campeão da 
liberdade. Por ocasião da questão anglo-brasileira, Machado teria publicado um "Hino Patriótico", identificado por 
J. Galante de Sousa, que, em uma de suas estrofes inflamadas diz: "Nação livre, é nossa glória/Rejeitar grilhão
servil;/Pareça a nossa memória/Salva a honra do Brasil" (op. cit., pp. 298-299)
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"ao estalar a guerra com o Paraguai, esta 

organização patriótica tinha em caixa trinta 

contos, com os quais contribuiu para a aquisição 

de um navio de guerra na França. Segundo depõe 

Martim Francisco, tal navio fora encomendado 

e não pago pelo Paraguai, mas Napoleão III só 

acedera em permitir a transferência para o Brasil 

depois de reconhecido o Império do México e 

os direitos de Maximiliano de Habsburgo, 

imposto pela força das armas ao povo 

mexicano." 22 

O evento ocorreu em 8 de maio de 1865, quando o próprio Furtado Coelho 

derramou os versos machadianos. Logo a seguir, em 17 de maio, o poema foi publicado 

no Diário do Rio de Janeiro com o título alterado para ''A cólera do Império". O título do 

poema quando lido no espetáculo era "O acordar do Império"23
. Ninguém muda um 

título se não for por conveniência. Ainda mais Machado de Assis. De fato, ambos os 

títulos são significativos. A princípio, a função da oratória era o despertar para a causa 

bélica. Sua estratégia era proceder esse despertar, por paradoxal que pareça, através do 

sonho de se fazer a boa guerra, a guerra que libertaria os escravos paraguaios e prometeria 

deixar intocados os escravos brasileiros. Antes de um despertar de fúria, o poema 

ambicionava um sonho. Isso posto, o frenesi, a cólera a favor das resoluções imperiais 

faria todo o sentido. 

Os temas parecem se fechar neste pequeno ciclo de poemas motivados pela 

guerra. Nos versos dedicados ''A Francisco Pinheiro Guimarães", de 1870 (publicados 

em Páginas Esquecidas), quando o autor de História de uma moça rica voltava do campo de 

22

MAGALHÃES JUNIOR, R "Machado de Assis e a Guerra do Paraguai", op. cit., p. 49 n. O autor cita o 
depoimento de Martim Francisco publicado em Revista do Instituto Histórico e Geográfico, tomo 98, v. 152, p. 
253. 

23

Apud MAGALHÃES JUNIOR, R "Machado de Assis e a Guerra do Paraguai", op. cit, p. 49; ver também 
PEREGRINO, H. op. cit, p. 26 
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batalha, os temas da unanimidade, do "delírio" consenti.do à acender corações, continuam 

vibrando: 

24 

in Obras Completa, op. cit., p. 302 . 

"Ouviste o márcio estrépito 

E a mão lançando à espada 

Foste, soldado indômito, 

Vingar a pátria amada, 

Do universal delírio 

Aceso o coração 

(. .. ) 

Se hoje c' as roupas cândidas 

Voltou a paz à terra, 

Não, não te basta o esplêndido 

Louro da extinta guerra; 

De outra gentil vitória 

A palma aqui terás. 

Chamam-te as musas, chama-te A imensa voz 

do povo, 

Que em seu aplauso unânime 

Te guarda em prêmio novo; 

Vem lutador do espírito, 

Colhe os lauréis da paz."24 
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Aq� entretanto, escapa uma metáfora perfeita, senão para Pinheiro Guimarães 

certamente para o papel que Machado representou até então: o ''lutador do espírito". 

Façamos um aparte para anotar que esta não foi primeira vez que um grande 

escritor inventou um mau poeta para enfatizar suas idéias. Outro bravo ''lutador do 

espírito". Joaquim Nabuco, também cometeu versos de explícita função de campanha 

para exaltar a guerra: 

HINO DE GUERRA 

Levanta-vos soldados da pátria: 

Chama ao longe o rufar dos tambores; 

E em ondas de sangue e poeira 

Rolam mortos cruéis invasores! 

Levantai-vos, soldados da Pátria; 

Ide avante vingar a nação. 

E voltai glorioso da luta 

Ou morrei abraçado ao pendão! 

Cai ao longe o poder dos tiranos; 

Vence ao longe o brasileiro sinal; 

E a metralha, varrendo os inimigos 

Planta ao longe o pendão liberal! 

Levantai-vos, soldados da Pátria( ... )25

25 

Poema manuscrito datado de 01/10/1865 encontrado na sessão de manuscritos da Biblioteca Nacional. Está para 
ser estudada a relação entre o episódio da Guerra e a formação de Nabuco. A julgar pela poesia produzida desde os 
quinze anos sobre o assunto, tal trabalho, caso confronta-se essa poesia de inspiração juvenil, mas de 
conseqüências para a formação da personalidade do autor, com seus escritos de maturidade, como Minha 

Formação e O Abolicionismo, poderia chegar a inusitadas conclusões. Sobre a poesia en tomo da Guerra do 
Paraguai, ver o belo artigo de Brito Broca "A poesia na Guerra do Paraguai", in Teatro das Letras. Campinas/SP, 
Editora da Unicamp, 1993, pp. 81-88. 
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E continua, por mais sete estrofes, com a mesma pregação. 

Diante de tal espetáculo de comoção, a formulação ideal "quem está contra a 

guerra está contra a civilização",. ou "quem é a favor da paz é bárbaro", atinge todo o seu 

poder de persuasão. Esse sutil trabalho de convencimento se estrutura naquilo que Alfredo 

Bosi definiu como sendo a estratégia da linguagem machadiana: aquela que "vela as 

negações radicais com a linguagem da ambigüidade"26
• Mas mesmo aceitando essa 

ambigüidade básica do autor, ou seu ceticismo de maturidade ( cujas conseqüência 

narrativas e políticas Roberto Schwarz e John Gledson souberam tão bem explorar), não 

seria possível pensar que, no tocante à Guerra, essa ambigüidade quase se desfaz, e o 

cronista não hesita em exultar o partido do império? 

Raymundo Faoro já observou que o exército não gozava de "boa imprensa" 

para Machado, que nunca tratou de fazer uma apologia da instituição. De fato, para 

o escritor (nesse caso "a serviço da estrutura dominante"), o exército era "apenas

um elemento perturbador da ordem social, sem lhe perceber nenhuma missão 

nacional"27 
• Em Machado, a glória militar "se confunde com a reação civil, com o 

povo em armas, pronto para defender a Pátria e vingar os ultrajes"28 
. E, penso que 

podemos acrescentar, para defender um certo ideal de "civilização" contra a 

"barbárie" 

O teatro de guerra compôs o palco ideal para que Machado lançasse, ou 

resumisse, idéias centrais para a formação do espírito bélico, o que no caso poderia não 

ser, como quer Faoro, uma apologia do exército como instituição salvadora nacional, 

mas certamente é uma defesa da guerra em nome de determinados ideais de "civilização". 

O Paraguai, o mais estranho dos países dessa estranha América que rodiava ao longe o 

mundo da rua do Ouvidor que Machado soube tão bem retratar, deu-lhe o mote para 

2
� BOSI, Alfredo: História Concisa da Literatura Brasileira, São Paulo, Cultrix, 1978, p. 196.

27 

FAORO, R.: Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio, São Paulo, Cia. Editora Nacional, col. Brasiliana, 

1976, p. 382. 

28 

idem, Ibdem, p. 380 .
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exercer o papel de publicista do Império, ainda que esse personagem não lhe caísse bem. 

Seu "testemunho" distante dos casos e razões da guerra diz muito desse lugar onde 

repousava a "opinião pública" nacional - vale dizer, da corte - e deve também dizer 

bastante, esse é um assunto que os estudiosos do autor ainda estão por abordar mais 

firmemente, sobre a formação política e ideológica do grande escritor. 

O Visconde de Taunay e Pinheiro Guimarães foram os únicos autores de 

alguma expressão a utilizar-se da Guerra do Paraguai como tema central para a construção 

de obras literárias. Machado, certamente o mais decisivo dos escritores daquela tradição 

que Antonio Candido consagrou como formadora da literatura nacional, só recorreu à 

guerra para a composição de suas obras de maneira esparsa e lateral, porém sutilmente 

interessada. Isso, aliás, fez com que um dos grandes cultores da obra machadiana, o 

discreto e inteligente Brito Broca, considerasse o tema "menor" para a compreensão do 

autor, ainda que o crítico tenha especulado mais de uma vez sobre isso29 . 

O tema da guerra tardou na ficção de Machado quase tanto quanto a própria 

ficção tardou a aparecer em sua obra. Se o primeiro romance machadiano data de 1872 

(Ressurreição), a guerra só surgirá como pano de fundo em laia Garcia, de 1878, oito anos 

após o fim do conflito que o cronista tratou desde seu princípio. Entretanto, desde sua 

primeira obra de narrativas breves, Contos Fluminenses, de 1869, o guerra como que pontua 

momentos das narrativas, surgindo como ponto discreto entre quadros maiores. No 

conto ''Pobre Finoca", por exemplo, a guerra é invocada pelo toque de caixa que se 

houve ao longe, como que anunciando sua presença fantasmagórica nos acontecimentos 

da vida30 . Também em "Troca de Datas", de 1883 (publicado em Outros Contos ), é o som 

de tropas retornando vitoriosas do conflito que anima a multidão a sair às ruas e espiar 

pelas janelas. 

Nessa narrativa, sabemos de um homem que parece ter-se alistado entre os 

29 BROCA, Brito. "A Guerra do Paraguai", inMachado de Assis e a Política: mais outros estudos, São Paulo/ 
Brasília, Polis/INL. Fundação Pró-Memória, 1983, pp. 62-64; "O Tema da Guerra na Literatura Brasileira", in 
Teatro das Letras, (coord. Alexandre Eulálio), Campinas/SP, Editora da UNICAMP, 1993, pp. 73-80. 
3

°Cf. "Pobre Finoca", in Contos Fluminenses II. Rio de Janeiro/São Paulo, Jackson, 1959, p. 403. 
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voluntários por puro patriotismo. Mas o narrador organiza a história de modo a fazer a 

guerra permear os enlaces e desenlaces amorosos de seus personagens. Aos poucos a 

narrativa antecede e vai nos revelando motivações diversas: 

"Eusébio abandonou a mulher, foi para a guerra 

do Paraguai, veio ao Rio de Janeiro, nos fins de 

1866, doente, com licença. Volta para a 

campanha. Não odeia a mulher, tanto que lhe 

manda lembranças e presentes. O que não se 

pode deduzir tão claramente é que Eusébio é 

capitão de voluntários: é capitão, tendo ido 

tenente; portanto, subiu de posto, e, na conversa 

com o tio, prometeu voltar coronel."31 

Voltando um pouco atrás nas explicações das razões para o alistamento do 

condecorado oficial voluntário, ficamos conhecendo um motivo de foro íntimo para o 

qual a ida à guerra, por mais penosa e arriscada que fosse, servia como desculpa 

inquestionável. Servir a pátria, no caso, não era muito mais que um bom e nobre pretexto 

para se fugir ao casamento insatisfeito. Melhor ainda por poder somar-se a possibilidade 

de ascensão social, as promoções. A guerra servia para arranjar as pretensões 

inconfessáveis; de uma razão surge outra e ambas podem acomodar-se aos interesses, 

sob a sombra dos deveres patrióticos: 

31 

ln Obra Completa. op.cit., v. II, p. 935. 

32 

Idem, ibdem, p. 936. 

"Três meses depois, deixou a mulher e a fazenda, 

tendo assinado todas as procurações necessárias. 

A razão dada foi a guerra do Paraguai; e, com 

efeito, ele ofereceu os seus serviços ao governo; 

mas não há inconveniente que uma razão nasça 
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com outra, ao lado ou dentro de si mesma."32

Logo o narrador, retomando ainda um pouco mais, nos revela uma razão paralela 

e ainda de foro íntimo, talvez a mais secreta e inconfessável. Certa vez, Eusébio apaixonara

se por uma artista de circo, uma bela "oriental", assinando "com essa representante da 

república vizinha um tratado de perpétua aliança". Depois do rompimento (que, diga-se, 

nunca é explicitamente declarado, mas justificado pelo voluntariado e postergado por 

supostos compromissos na corte), não podendo livrar-se das lembranças da paixão 

oriental, restara a ele voltar á rotina de seu lar e continuar a beber ''a água simples de 

casa", ou deixar-se levar pelo delírio do "vinho dos fortes". Preferiu o segundo. E "como 

não queria fazer as coisas com escândalo, adotou o pretexto marcial"33 
. 

''Pretexto marcial" traduz perfeitamente o enquadramento que Machado dava 

ao problema do alistamento e da razão patriótica, e por conseqüência ou metáfora, ao 

sentido da guerra, ou à falta dele, para a nação. A atitude determinante da adesão pouco 

patriótica, mediada e determinada por interesses e arranjos usados para burlar a moral e 

os empecilhos de classe da época, já foi bem definida por um crítico como um 

"voluntariado de circunstância"34 
• 

Alusões ao tema da guerra vão aparecendo quase marginalmente pela prosa 

de Machado, em contos como "O Diplomático" e ''Pontos de Vista". No romance 

Memorial de Aires, encontramos recordações do conselheiro Aires a propósito da vitória 

brasileira em Tuiuti. Já nos contos, por agora é isso que nos interessa, "Um Capitão de 

Voluntários", e ''Uma Noite" a guerra funciona como plano, fundo e situação importantes. 

O primeiro trata de um homem que resolve partir para a guerra quando 

descobre-se traído pela mulher e o melhor amigo. Entretanto, "a causa foi complexa"35 
, 

como se diz já no fim da narrativa, e que pode ser tomado como metáfora das causas e 

33 
• d Idem, 1b em. 

34
PEREGRINO, H .. op. cit., p. 20. 

35

"Um Capitão de Voluntários", in Obra Completa.(Re/iquias de Casa Velha), op. cit, p. 694. 
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das resoluções da própria guerra ( e, por extensão, das motivações que animaram o próprio 

escritor). No início, um primeiro narrador, que logo se retirará, nos dá notícia que a 

história a seguir será um relato escrito por outro narrador, este também um dos 

protagonistas da trama. Simão de Castro nos contará um episódio de sua vida. Um 

episódio que envolve amizade, amores ilícitos, traição, abandono, moral ambígua, guerra 

e morte. ''X" era seu melhor amigo (só na última linha do texto ficamos sabendo seu 

nome: Emílio). Mais velho, ''X" vivia maritalmente com Maria, uma baiana que "fora 

educada no Rio Grande do Sul", "um modelo de graças finas", mulher que "tinha em si 

o fogo e o gelo"36 
. A princípio, o narrador nos contextualiza diante das relações estreitas

entre os três personagens, que logo formarão um trágico triângulo amoroso. 

Antes, porém, o tema da guerra é introduzido, proporcionando-nos tanto 

uma outra contextualização quanto uma posição diferenciada diante do evento. Nesse 

conto o tema da hesitação, da apresentação de diferentes atitudes e opiniões sobre a 

guerra, dá o tom particular. Vê-se Maria, dedicada a recolher donativos para a guerra. A 

isso responde ceticamente ''X", declarando que tais ações não são mais que "fantasias" 

passageiras. Do ceticismo à dúvida, vai se operando uma transformação naquelas certezas 

quanto ao caráter civilizador do conflito, até mesmo quanto à posição que o país deveria 

assumir diante de seus supostos aliados. É o que se vê num diálogo surpreendente entre 

''X" e seu amigo, que sucede aquela impressão de ceticismo: 

36 

Idem, ibdem, pp. 690-691. 

" - ( ... ) a Guerra do Paraguai, não digo que não 

seja como todas as guerras, mas palavra, não 

entusiasma. A princípio, sim, quando López 

tomou o "Marquês de Olinda", fiquei indignado; 

logo depois perdi a impressão, e agora, 

francamente, acho que tínhamos feito muito 

melhor se nos aliássemos ao López contra os 
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Argentinos. 

- Eu não. Prefiro os argentinos.

- Também gosto deles, mas, no interesse da nossa

gente, era melhor ficar com López.

- Não; olhe, eu estive quase a alistar-me como

voluntário da pátria.

- Eu, nem que me fizessem coronel não me

alistaria."37

Magalhães Junior notou que essa posição crítica, posta na boca de 'CX", esse 

julgamento quase iconclástico diante das antes sagradas razões do conflito, poderia 

explicar-se pelas razões e conseqüências da guerra que, anos depois de seu término, 

podiam ser melhor balanceadas: 

"Era o pensamento de muitos brasileiros, dez 

anos depois da guerra, que desbaratara as 

finanças do Império e exigira do Brasil grandes 

sacrificios de sangue, enquanto que a Argentina 

se enriquecera com os fornecimentos ao nosso 

exército e à nossa esquadra, obtendo as 

vantagens e nos deixando os ônus."38 

É uma explicação bastante convincente e, de certa forma, diz algo do sutil 

ceticismo que tomou nosso escritor nos anos posteriores àqueles em que escrevia seu 

evangelho bélico em versos e crônicas. Entretanto, são ainda os temas íntimos e 

37 

Idem, ibdem, pp. 688-689. 
38 

MAGALHÃES Jr. "Machado de Assis e a Guerra do Paraguai", op. cit., p. 55.
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domésticos que surpreendem e dirigem os saltos narrativos, as mudanças de atitude. O 

narrador e Maria aproximam-se, envolvem-se, separam-se. O marido descobre tudo. 

Não se revolta, não enfrenta nem o amigo traidor nem a mulher adúltera, não se sabe se 

por amizade e amor, por bondade ou por vergonha. Seu castigo, para todos e para si, é 

ir à guerra - justo ele, que acreditava ter sido melhor a aliança com López... O esforço de 

guerra não é mais que a máscara ideal para o destino das identidades em crise: "lá fora 

torno a ser o que sou, e, na campanha, serei o que devo ser"39
• Mais uma vez, "alguma 

coisa mais particular que o patriotismo"40
, como diz o narrador numa passagem, conduz 

a sorte do voluntariado e desmascara sutilmente a honra patriótica. 

O amálgama histórico entre uma guerra de sentido duvidoso e os dilemas 

morais e regras subsumidas da ordem social brasileira formam o fundo de uma tela 

pintada com cores de tragédia. ''X" morre em combate. Maria morre em Curitiba, quando 

regressava dos anos que passou no Rio Grande do Sul à espera ( ou não, pois nunca são 

claros seus motivos) do retorno do homem com quem viveu. Também morrera uma 

filha que tivera antes de ''X" (não sabemos ao certo em que circunstância). O amigo fica 

só com seus "remorsos", até que, ao embarcar para a Europa, ''logo depois da proclamação 

da República"41 (seria um monarquista?, chora-se também a morte do Império?), deixa 

para outros os relatos do episódio terrível. Tudo na vida da corte, em seu teatro de bons 

modos e hipocrisia, compõe uma tragédia dissimulada, uma guerra não declarada. A 

Guerra do Paraguai estava aqui. O teatro da guerra não era mais que uma extensão do 

teatro social. 

. Em "Uma Noite"42
, publicado em 1895, dois soldados conversam, em meio 

ao tiroteio, sobre amores perdidos. O tenente Isidoro conta ao alferes Martinho sua 

estranha trajetória até chegar àquele momento dificil. Ainda na primeira página da história, 

Machado tem a preocupação de deixar claro o contexto em que tudo se passa. Ficamos 

39 

"Um Capitão de Voluntários", op. cit., p. 693.

40 

Idem, 1bdem. 

41 

Idem, ibdem, p. 685. 

42 

ln Obra Completa (Outros Contos), op. cit, v. III. 
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sabendo que os dois oficiais eram voluntários e encontravam-se no acampamento de 

Tuiuti. Desde 24 de maio de 1866, quando receberam "o batismo de fogo", estavam a 

espera de nova luta, que acontece no momento em que se passa a história, "meados de 

1867". Como outros personagens da obra machadiana inspirada no conflito com o 

Paraguai, também Isidoro não quisera estar na guerra. A estada era, também para ele, um 

sacrificio, sem nobres causas nem interesses maiores: 

"pedi um posto de tenente, quiseram dar-me o 

de capitão, mas fiquei tenente. Para consolar a 

família, disse que, mostrasse jeito para a guerra, 

subiria a major ou coronel; se não, voltaria 

tenente, como dantes. Nunca tive ambições de 

qualquer espécie."43

Como o bravo "X" de "Um Capitão de Voluntários", Isidoro não tem 

"ambições". Mas para a família, para as evidências sociais, a idéia da ascensão social 

pelas armas é sempre bem recebida, vale como pretexto. Note-se que, ainda aqui, não é 

o tom patriótico que faz a diferença, muito ao contrário.

O espetáculo da guerra mostra seus absurdos na situação em que balas pontuam 

diálogos, homens se acostumam com essa terrível pontuação em seus pensamentos. No 

lugar da pena, a espera é que seja um dos projéteis o responsável pelo ponto final das 

histórias, das lembranças, dos pensamentos, das vidas. Trata-se da pérfida gramática da 

barbárie bélica: 

43 

Idem, ibdem, p. 1093. 

''Brasileiros e paraguaios tiroteavam naquela 

ocasião, o que era comum, pontuando com balas 
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de espingardas a conversação. Algumas delas 

coincidiam por ventura com os pontos finais das 

frases, levando a morte a alguém; mas que essa 

pontuação fosse sempre exata ou não, era 

indiferente aos dois rapazes. O tempo 

acostumara-os à troca de balas; era como se 

ouvissem rodar carros pelas ruas de uma cidade 

em paz."44 

Isidoro quer contar a Martinho, ali, naquele momento extremo, a história que 

levou-o aos campos de batalha: um pungente caso de amor. Como esperassem algo em 

meio ao turbilhão, muito provavelmente a morte, Martinho dispôs-se, por amizade e 

respeito, a ouvir toda a história que afligia o amigo. Advertido que a narração guardava 

tristeza e tragédia, o alferes reponde prontamente: "Quanto a ser trágica, olhe que passar, 

como eu passei, metido no canavial, à espera de cinco ou dez tiros que me levassem, não 

é história de farsa."45 
. Em nenhum outro momento a guerra mostrou-se tão real em sua 

violência, tão destituída de arroubos patrióticos, em seus efeitos para as pessoas. Ainda 

que os amores sejam as razões secretas, a realidade da guerra, o perigo e a morte iminente, 

não "é história de farsa". A farsa para Machado, talvez, tenha ficado para trás, quando se 

pensava, ele também, a Guerra do Paraguai como o exercício da boa guerra, nosso 

caminho para a civilização. 

Havia uma moça, de origem pobre, que Isidoro, rapaz bem posto, amara 

muito na juventude. Chamava-se Camila, tinha então vinte e cinco anos e já era enviuvada 

(perdera o marido depois de cinco meses de núpcias). Problemas familiares da parte 

dela, relativos a uma doença de sua mãe, impediram esse novo amor de consumar-se. A 

moça enlouquecera em seguida (talvez pela impossibilidade do casamento, talvez por 

· suas obrigações de filha, talvez por outro motivo), e o jovem rico, deprimido, acabou

44 

Idem, ibdem, p. 1094. 

45 

'bd Idem, 1 em. 
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partindo para a Europa a estudo. Quando de seu regresso, casualmente reencontra seu 

amor, agora atriz de teatro. O conto assume ares de estranhamento e mistério. 

"Uma noite, porém, andando a passear, 

aborrecido, começou a chover, e entrei num 

teatro. Não sabia da peça, nem do autor, nem 

do número de atos; (. .. ) Na terceira ou quarta 

cena, vejo entrar uma mulher, que me abalou 

todo; pareceu-me Camila. ( ... ) era a própria voz 

de Camila. Mas, se ela estava no Hospício, como 

podia achar-se no teatro? Se havia sarado, como 

se fizera atriz?"46 

Tudo era desconforto, surpresa, confusão de identidade. Era como um sonho 

ou pesadelo, exatamente como a noite acesa pelo clarão dos tiros paraguaios em que essa 

história era contada. Os acontecimentos dessa noite no teatro eram os responsáveis pela 

estada do homem naquela situação de pesadelo e tiros na noite da batalha. Depois da 

peça terminada, os amantes reencontrados saíram juntos, conversaram, estranharam-se, 

retomaram os fios partidos da sua história. A narrativa do encontro reforça o delírio, a 

confusão dos sentidos: "a chuva caia forte, o tropel dos cavalos, o rodar da carruagem, 

e por fim a noite, complicavam a situação de meu espírito"47 
. Nada mais lhes restava, em 

meio a esse transe noturno em que nada mais tinha clareza. Ela continuaria presa aos 

seus delírios. Para ele, a guerra seria um lugar melhor para viver com seus fantasmas. 

Os dramas que levam os homens à guerra, já vimos em outros momentos da 

prósa machadiana, são sempre ligados a desilusões pessoais, a princípio. Mas algo de 

mais obscuro, ou talvez oculto, se apresenta como motivo no conto. Assim, podemos 

46 

Idem, p. 1099. 

47 

Idem, ibdem. 
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entender um pouco melhor o que está dito logo no começo, quando o tenente Isidoro, 

o amante desiludido, explica ao alferes Martinho as razões profundas que o levaram a

aderir à causa brasileira: 

( ... ) não foi o simples patriotismo que me trouxe 

ao Paraguai; também, não foi a ambição militar. 

Que sou patriota, e me baterei agora, ainda que 

a guerra dure dez anos, é verdade, é o que me 

agüenta e me agüentará até o fim. Lá postos de 

coronel e general não são comigo. Mas se não 

foi imediatamente nenhum desses motivos, foi 

outro; foi, foi outro, uma alucinação".48

Aqui, mais do que nunca, o escape para a guerra é causado por um torpor 

misterioso, "uma alucinação". Por um transe que a vida social criou e que a guerra podia 

amortizar. A guerra parecia menos insana que a vida na corte. 

Como vimos, a moça, ainda aparentemente perturbada, convidara seu antigo 

amor para ficar uma noite com ela. Sabemos do clima de estranhamento e alucinação 

que o encontro criou. Sabemos que dessa desilusão e dessa "alucinação" resultou a ida 

de Isidoro a guerra. Mas ainda não sabemos exatamente o desfecho dessa noite misteriosa, 

o clímax da narração. É o que viria agora, mas quando o tenente iria narrar ao amigo o

desenlace do caso, uma bala paraguaia interrompe bruscamente a história. Isidoro está 

morto e calado. As noites de horror, para ele, haviam acabado. Mas sua história ficou 

parada no ar. No final, é como se Machado nos dissesse com essa intrigante reticência 

(mais ou menos como havia dito que o tempo, após a morte de López, havia mudado) 

que a guerra, de alguma misteriosa maneira, interrompia a capacidade de narrar 

integralmente histórias de amor, talvez para sempre. 

48 

Idem, p. 1093. 
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Mas é em Iaiá Garcia que o tema recebe um tratamento mais estudado. Como 

se sabe, uma parte da ação refere-se às tentativas de uma mãe, Valéria, em evitar que seu 

filho Jorge consume em casamento o amor que sentia por Estela, mulher pobre e agregada. 

Como último esforço para separar os amantes de situação social tão distinta, a mãe 

convence o filho a alistar-se na guerra. O jovem vai aos campos de batalha, luta, sofre, 

retorna, reencontra seu amor e a história segue seu curso. Machado nos mostra como, 

segundo Brito Broca, acima do "sentimento de mãe podia prevalecer, na época, o orgulho 

de classe"49
. 

A guerra surge forte no capítulo II, como mostra esse diálogo entre Valéria e 

Luís Garcia. A mulher, mãe interessada em mandar o filho à guerra por motivos nada 

patrióticos, justifica a intenção falando quase como uma daquelas heroínas da pátria que 

Machado cantou em verso e prosa: 

"- ( ... )Eu creio que é chegado o moment_o de 

fazerem todas as mães um grande esforço e darem 

exemplos de valor, que não serão perdidos. Pela 

minha parte trabalho com o meu Jorge para que 

vá alistar-se como voluntário; ( ... ) a mim custaria 

a separação. Mas não se trata do que eu ou ele 

possamos sentir; trata-se de coisa mais grave, - da 

pátria, que está acima de todos nós" 

Mais adiante, quando lembrada pelo interlocutor da possibilidade do filho 

encontrar a morte no teatro da guerra, a mãe responde: 

" - Pensei na morte e, na verdade, antes a 

obscuridade de meu filho que um desastre ... mas 

49

BROCA, B. "A Guerra do Paraguai", in op. cit., p. 63. 

50 

Jaiá Garcia. ln "Obras Completas de Machado de Assis", v. 3. São Paulo, Formar, s/d, pp. 115-116. 
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repeli essa idéia. A consideração superior de que 

lhe falei deve vencer qualquer outra." 50

É impossível, para quem leu as crônicas e a poesia patriótica de Machado à 

época da guerra, não pensar que as justificativas contidas nessa explanação não são mais 

que um resumo das razões e do ânimo exposto na oratória do Machado propagandista. 

Valéria porta-se como a receptora ideal daquelas mensagens jogadas nos jornais, lidas 

em teatros, recitadas em dó-de-peito. Mas seus motivos não eram, no final das contas, 

nada patrióticos. O próprio interlocutor percebe o oportunismo patriótico dessas 

declarações. É o narrador quem nos avisa disso, e diz que a Luis Garcia, Valéria "pareceu 

mais simulada que sincera. Não acreditou no motivo público"51
. Percebendo o subterfúgio, 

Luis Garcia comenta, a certa altura, em tom quase irônico, agora num diálogo com 

Jorge: ''Acho mau gosto dar a esse negócio um desenlace épico. Que tem que fazer nisto 

a guerra do Paraguai?"52
. Teria muito, é claro. 

Magalhães J r. comenta, apenas de passagem, ser verdade que não eram os 

serviços à pátria que instigavam a mãe, mas sim ver o filho "afastado de amores que o 

comprometiam e aos quais a mãe preferia a guerra, com todos os seus azares e com 

todas as suas conseqüências"53 
. Cabe aqui ressaltar a operação que Machado promovia 

não apenas no desmascaramento das atitudes "patrióticas", mas na sua própria atitude 

panfletária da época das crônicas do início da guerra. Pois não era Machado quem, anos 

antes, convocava as mães a fazer exatamente o que Valéria agora se dispunha a fazer? 

Agora, entretanto, ele apresenta essa patriotada como máscara do cinismo social brasileiro. 

O fim da guerra faz pensar, obriga uma meditação sobre o que resta do mundo 

que se conhecia antes, agora que uma situação-limite se apresentou inteira, depois que se 

51 

Idem, ibdem, p. 116. 
52 

Idem, p. 119. 
53 

MAGALHÃES Jr., R. "Machado de Assis e a Guerra do Paraguai", op, cit., p. 52. 
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"\..._• 

revelaram, na realidade do teatro de guerra, os limites antes inquestionáveis da "honra" 

e da "pátria", da civilização e da barbárie. A força dos acontecimentos induz uma reflexão 

que pode chegar ao questionamento maior do próprio sentido da vida na corte, como se 

viu anteriormente. O esperto narrador machadiano fala do personagem como se falasse 

de si mesmo, de sua experiência, não como soldado do teatro de batalha, mas como ator 

no campo de batalha das idéias: 

"O espetáculo da guerra, que não raro engendra 

o orgulho, produziu em Jorge uma ação contrária,

porque ele viu, ao lado da justa glória de seu país, 

o irremediável conflito das coisas humanas. Pela

primeira vez meditou; admirou-se de achar em 

si uma fonte de idéias e sensações, que nunca 

lhe deram receios de outro tempo. Contudo,não 

se pode dizer que virara filósofo. Era um homem, 

apenas, cuja consciência reta e cândida 

sobrevivera às preocupações da primeira quadra, 

cujo espírito, temperado, começa de penetrar um 

pouco abaixo da superficie das coisas."54

Superar as "preocupações da primeira quadra" é também a preocupação de 

Machado no tocante ao tema, para ele decisivo, do escancaramento das bases e do 

movimento da sociedade brasileira após a guerra contra o Paraguai. Discretamente, na 

encenação ficcional do tema, o autor também ousou "penetrar um pouco abaixo da 

superficie das coisas". 

S4 laiá Garcia, op. cit., p. 145. 
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III 

Não seria o caso, aqui, de analisar mais detidamente essas obras e entrechos. 

Mas é importante ressaltar que tanto nos contos quanto em Jaza Garcia, trata-se, afinal, 

de trazer a guerra para o espaço doméstico, fundi-la e confundi-la com os princípios do 

enredo romântico. Já se disse que os heróis de Machado "nunca se alistam como 

voluntários por motivos patrióticos. São sempre intrigas amorosas ou desgostos íntimos 

que os arremessam ao serviço de guerra"55 
. Como resumiu Brito Broca, é necessário 

perceber que "a ação patriótica vinha resultar, pois, segundo as palavras de Machado de 

Assis, de um caso doméstico"56
. 

Não há sinal algum, nesta fase em que a guerra passa a ser meditada e mediada 

na ficção, daquele derramamento patético, daquela expressão instrumentalizada para o 

exercício do espírito da guerra. As mulheres dos contos e romances (as esposas adulteras 

e ambíguas, as mães que lançam os filhos ao combate apenas para evitar a proximidade 

com as classes subalternas, etc.) não podem ser reconhecidas naquelas guerreiras abnegadas 

e submissas aos desígnios da pátria e ao destino patriótico de seus homens. 

Ir ou não à guerra, escolher participar de um evento político nacional, é um 

tema que leva à questão da decisão e seus motivos. Aqui, mais do que nunca, Machado 

parece encenar o problema do deslocamento do político para o privado, numa resolução 

bem típica daquilo que Roberto Schwarz, tratando do movimento das idéias e sua 

55 • 

18 PEREGRINO, H .. op. c1t., p. 

56 • 

63 BROCA, B. op. e1t., p. 
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efetivação no Brasil, chamou de "idéias fora do lugar". Afinal, Machado parece colocar 

o problema da ausência efetiva, entre nós, de uma relação substanciosa entre os

acontecimentos de caráter nacional e o engajamento político dos "cidadãos" (vale dizer, 

aqueles a quem a cidadania era permitida). É como se nos mostrasse que aqui não existe 

essa relação de substância, e as decisões políticas funcionam no terreno privado como 

um fim em si mesmas. 

Mas um problema, entretanto, persiste: quem é esse Machado, que em crônicas 

e poemas, escritos no calor da hora, não hesita em tomar partido, justamente ele, que já 

foi explicado exatamente pela habilidade em enviesar, em esconder e balançar as posições? 

Seguindo as divisões que Roberto Schwarz estabeleceu para a compreensão do escritor, 

estamos claramente na chamada primeira fase machadiana. A fase que produziu livros 

"deliberada e desagradavelmente conformistas", o momento em que "Machado se filiava 

à estreiteza apologética da Reação européia, de fundo católico, e insistia na santidade das 

famílias e na dignidade da pessoa (por oposição ao seu direito)". Mas, ainda aí, "a substituição 

da referência liberal pelo paternalismo conservador tinha a vantagem de trazer para 

frente alguns de nossos assuntos decisivos"57
. A Guerra do Paraguai foi um desses 

"assuntos decisivos", como vimos. 

Mas se a matéria brasileira, calcada na família patriarcal, nas relações de favor, 

no deslocamento de princípios, foi a base da forma do romance machadiano, é inegável 

que, do ponto de vista dos "fatos" marcantes da história brasileira, um dos mais decisivos 

para a formação desse complexo que é a visão machadiana do Brasil e sua conseqüente 

formalização estética, foi justamente a Guerra do Paraguai e a experiência histórica daí 

advinda. Tanto assim, que é a romancização da Guerra que orienta a passagem para a 

segunda fase, da maneira como se vê em Iaiá Garcia, o romance de transição por excelência: 

"em Iaiá Garcia, desde as primeiras páginas o leitor percebe a realidade mais abundante, 

menos esquemática, e ainda assim melhor unificada"58 
. 

57 

SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas. São Paulo, Duas Cidades, 1981, p. 63. 

58 

Idem, p. 114. 
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O tema da guerra, ensaiado nos contos, incorpora-se à trama ficcional 

machadiana, de certa forma orientando o caminho que leva à incorporação da realidade 

ao romance. Em Iaiá, ainda seguindo Schwarz, o melhor guia para as trilhas de Machado 

de Assis, a guerra revela o drama do país: 

"a guerra contra o Paraguai é patriótica, mas é 

ocasião também de favores comerciais e 

negociatas, que permitem a um fornecedor do 

exército triplicar o seu capital em pouco tempo 

( ... ) O patriotismo quando aparece é logo 

desmentido, e a motivação que domina é 

condizente com o clima privado e paternalista 

do livro"59 
. 

Mas essa inserção do drama da Guerra através do conflito familiar seria 

suficiente para abarcar-lhe todas as contradições, inseri-lo coerentemente na vida brasileira? 

Schwarz pensa que não, e explica essa redução da seguinte maneira: 

"Faz falta em Iaiá Garcia uma concepção clara 

do que tenha sido a guerra do Paraguai, e a 

integração desta através de motivos privados é 

hábil, mas desprovida justamente da mencionada 

dimensão. Não era um defeito de Machado, pois 

ainda hoje o sentido daquela guerra é mal 

conhecido ( ... ) os nossos romancistas ficavam 

sem apoio, eram obrigados a fazer ideologia, 

59 

Idem, p. 115. O critico refere-se ao caso da personagem Procópio Dias, que retirou seu dinheiro antes da crise 
bancária de 1864, podendo assim especular livremente durante os anos dificeis e "tresdobrar" sua renda em fins de 
1869. 

60 

Idem, p. 116. 
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historiografia e ficção ao mesmo tempo, e de 

um jeito ou de outro pagavam a sua multa à 

cultura nacional pouco encorpada"60 

A explicação é incisiva e diz muito do autor e da condição do romancista 

brasileiro do período. O que podemos acrescentar, se compararmos a postura do Machado 

das crônicas e das poesias declamatórias com a do romancista, é que há uma passagem 

do homem público ( o cronista de jornal) para a dimensão privada ( o romancista) que, 

aliás, é encenada no livro. Aqui como lá, entretanto, Machado fazia ideologia. Talvez não 

tanto por desconhecer as implicações da Guerra, embora, como demostrou Schwarz, 

suas significações não fossem claras para os intelectuais brasileiros de então, mas por 

conhecê-las perfeitamente, pelo menos do ângulo de quem, de uma certa forma, foi 

agente de uma de suas batalhas, a batalha das idéias transmitidas nos jornais. 

Passado o furacão do evento, o Machado ficcionista pôde contradizer o 

publicista. Talvez fosse excessivo para o escritor afrontar posições que tomou com tanta 

energia. Trazer a guerra para o espaço doméstico era um estratégia que não excluía o 

enfrentamento do problema. Se, no primeiro momento, a partir do conflito com o 

Paraguai, Machado contribuiu para criar imagens e estereótipos que vieram para ficar, 

que se incorporaram à ideologia brasileira, no segundo, encenou discretamente a crítica 

desse mesmo processo que ajudou a iniciar. Uma chave cujos desdobramentos poderiam 

ser contra-ideológicos. Desta forma, iniciou também a crítica necessária para a 

compreensão dos desdobramentos e do lugar da guerra da vida cultural brasileira. Não 

era pouco. 
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Capítulo 2 

O BOM SENSO EM RETIRADA 

OU O BINÓCULO DE TAUNAY 

Uma vasta literatura de cunho memorialístico, ficcional, político e militar foi escrita 

sobre o Guerra do Paraguai, dando a medida de sua importância nas formações dos diversos 

problemas nacionais. Se, por exemplo, a campanha de Canudos, um outro conflito fundamental 

para os rumos que tomou o Brasil recente, nos legou Os Sertões, de Euclides da Cunha - obra 

e autor que se tomaram tão mitificados quanto o próprio evento-, a Guerra do Paraguai 

criou seu clássico em A "Retirada da Laguna. Escrito em francês, primeira língua do oficial de 

engenheiros e filho de franceses Alfredo d'Escragnolle Taunay, a partir de 1868, editado em 

1871 em gráfica brasileira e traduzido em 187 4, por ordem do Visconde do Rio Branco, 

então ministro da Guerra, o livro narra as agruras do tempo e do meio que atingiram uma 

expedição brasileira e sua heróica luta contra o inimigo guarani, na região fronteiriça entre o 

Mato Grosso e o Paraguai. Narrativa de cunho memorialístico, porém escrita com um rigor 

geográfico obsessivo e uma emotividade cativante, tornou-se, para muitos, uma das mais 

significativas obras do fim do Romantismo e do início do Realismo entre nós. 
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Impressão e vivência são palavras-chave para quem pretende aproximar-se da 

obra do escritor, como ensinou Antonio Candido. O crítico notou que em Taunay - esse 

"esteta de sangue francês" - "a paisagem deixou de ser um espetáculo: integrou-se na sua 

mais vivida experiência de homem", resultando daí "um brasileirismo, misto de entusiasmo 

plástico e consciência dos problemas econômicos e sociais"1
. À sua maneira, Candido 

repassa e adensa a imagem consagrada por Sylvio Romero, segundo a qual a grandeza de 

Taunay, que o levava em certo sentido além de Machado e Alencar, residia no seu exato 

"sentimento da paisagem"2
. Uma paisagem em que guerra e misérias humanas se confundem 

e combinam com o lado obscuro e desconhecido da Natureza e com a natureza básica dos 

homens, primitivos, selvagens e guerreiros, em busca de seu caminho para a ordem civilizada. 

Dar um sentido público, e até certo ponto reflexivo, à guerra era um problema 

que tocava especialmente o Visconde. Em suas Cartas da Campanha de Mato Grosso, Taunay 

reclamava do "indiferentismo" que tomava conta da maioria dos brasileiros diante dos 

trágicos e decisivos acontecimentos da Guerra do Paraguai. Diante de um problema 

parecido com aquele que enfrentou Machado, motivar, propagandear e até certo ponto 

criar uma "causa" brasileira, Taunay se incumbe de escrever sua narrativa romanceada 

como uma espécie de intervenção nesse estado de espírito. Com essa intenção difusamente 

militante, elabora a narrativa de um mundo arruinado, tendo como tema pri...1.cipal uma 

semi-derrota (pois "retirada" é uma estratégia militar ocasional) ocorrida em terras 

exuberantes em que viviam homens paupérrimos. Daí surge o magnetismo sedutor dessa 

obra consagrada, que é principalmente um convite à construção da nacionalidade e um 

aviso de que esta mesma construção está em perigo constante. A barbárie está solta lá 

fora, nos sertões, nas fronteiras, escondida entre a natureza ( que ora é luxuriante, ora é 

inóspita e traiçoeira), pronta para atacar a civilização que demora a se formar. Quando o 

escritor colocou o ponto final em sua narrativa, a guerra já chegara a seu termo. A 

1 

CANDIDO, Antonio.: Formação da Literatura Brasileira, Belo Horizonte, Itatiaia, 1981, v. 2, p. 308. 

2 

ROMERO, S.: História da Literatura Brasileira, Rio de Janeiro, José Olympio, 1943, v. 5, p. 102. Antonio 
Candido lembra que Romero cultivou por muito tempo uma "birra" por Taunay, mas que foi esse mesmo critico o 
primeiro a perceber e a definir o "brasileirismo" distinto que desenhava-se na obra do Visconde e a importância da 
familiaridade do escritor com o interior do Brasil. De Sílvio Romero ver também "O Visconde de TC:o homem de 
letras", in Outros Estudos de Literatura Contemporânea, A Editora, Lisboa, 1905, pp. 187-206. 
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função da obra passaria a ser, então, a sutil problematização dos impasses da formação 

da nacionalidade e a exposição do ponto de vista do homem "civilizado" das terras 

brasileiras, primeiro para o público europeu, depois para o brasileiro. O livro é tanto uma 

elegia ao orgulho e heroísmo pátrio quanto um alerta à "civilização", além de um arrazoado, 

nem sempre otimista, das dificuldades de sua formação. 

Francisco F. Hardman anotou com precisão que "toda uma tradição 

historiográfica e memorialístico-ficcional, de matriz romântica, de alguns de nossos 

melhores prosadores, esteve, desde a segunda metade do século passado, inteiramente 

voltada para o jogo de alternância entre iluminações utópicas e depressões antiutópicas 

dessa poética das ruínas"3
• É nesse lugar dificil, lugar onde apenas começava a se desenhar 

um país, que vamos encontrar o Visconde de Taunay, um esteta aristocrata lançado ao 

campo de batalha. Um intelectual que, de certa forma, fugia ao padrão bacharel/médico 

que se repetia na vida culta nacional. Um de nossos mais plásticos escritores era engenheiro 

militar, viveu a experiência única do grande conflito armado da América Latina, viajou 

pelo interior do país. Tornou-se assim, ainda seguindo Antonio Candido, "um caso raro 

na literatura do tempo, para a qual trouxe uma rica experiência de guerra e sertão, depurada 

por sensibilidade e cultura nutridas de música e artes plásticas"4 

Taunay descendia de uma tradicional família da Provença que ocupou lugar 

privilegiado entre a elite do Império. Seu pai, o pintor Félix Emílio Taunay foi preceptor 

de d. Pedro II. Ao filho coube uma formação de base militarista e técnica, mas também 

humanista, conforme relata em suas Memórias. A carreira militar era a única digna de um 

"homem superior", sempre lhe foi dito. As armas moldavamo espírito defensor da Honra 

e da Pátria. O corpo do exército propiciava a educação técnica. A vida na corte desenvolvia 

o bom gosto, os bons modos, a sensibilidade para as artes e para a palavra. O resultado

da combinação seria bom senso e força, o ideal do soldado ilustrado, o soldado do rei. 

Taunay representou perfeitamente esse papel, que simbolizava o tipo intelectual que 

3 

HARDMAN, Francisco Foot.: "Antigos Modernistas", in NOVAES, Adauto (org) Tempo e História. São Pau.lo, 
Companlúa das Letras, 1992, p. 297. 
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mais se enquadrava no perfil imperial brasileiro, para o qual a Guerra do Paraguai, e suas 

conseqüências, foi de especial importância. Foi um verdadeiro teste de convicções. 

O futuro Visconde c;1rsou a Academia Militar tendo como contemporâneos 

Benjamin Constant e boa parte da constelação intelectual ligada ao positivismo que, 

anos mais tarde, engajaria-se nos movimentos abolicionistas e republicanos e questionaria 

vigorosamente o papel do Brasil na guerra. Servindo ao lado dos positivistas, Taunay 

tomou contato com a fé desmedida daqueles em relação à técnica e à ciência como 

elementos orientadores do progresso social5
. Os positivistas defendiam a formação de 

uma elite intelectual, em substituição aos tradicionais "artistas" de corte, apelando "não 

apenas aos oficiais cientistas de inclinação autoritária, mas também ao elitismo dos civis 

ilustrados"6
. Nacionalidade e Nacionalismo tomavam-se os temas-chave para essa geração 

de "soldados ilustrados" forçando, ao mesmo tempo, um confronto com a postura 

cosmopolita e bem-pensante - que era o sonho daqueles que se imaginavam europeus 

desterrados e condenados ao pequeno e calorento mundo da rua do Ouvidor - que 

orientava o posicionamento dos principais escritores e intelectuais da corte7 . É certo que 

os "intelectuais militares adotaram postura similar, mas, em função da ênfase de sua 

instituição no nacionalismo, essa postura cosmopolita era mais desconfortável para o 

soldado ilustrado"8
. Esse desconforto não escapava, até certo ponto, ao nosso autor. 

Tanto a influência do ensino técnico quanto do positivismo, além da 

necessidade de intervir na vida nacional do interior, aproximaram a intelectualidade militar 

4 

CANDIDO, A.: op. cit., p. 307. 
5 

Cf. CRUZ COSTA, João. O positivismo na República. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1956; 
CARVALHO, José Murilo de. "As forças armadas na Primeira República: o poder desestabilizador". História geral 
da civilização brasileira. São Paulo/Rio de Janeiro, Difel, v. m, 1978. 
6 

BEAITIE, Peter M. "National ldentity and the brazilian Folk: the sertanejo in Taunay's A Retirada da Laguna, 
in Review of Latin American Studies, v. 4, números 1-2, p. 6. 

7 

Para o estudo restrito à "elite" dessa conformação cultural no Rio de Janeiro da "Belle Époque", ver NEEDELL, 
Je:ffrey D. Belle Époque Tropical. São Paulo, Companhia das Letras, 1993. Para um estudo aprofundado das 
contradições dos intelectuais desse período, especialmente tratando dos casos de Euclides da Cunha e Lima 
Barreto, ver SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão. São Paulo, Brasiliense, 1983. 

8 

BEA1TIE, P.M., op. cit, p. 7. 
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do pensamento científico europeu e norte-americano, o que, segundo Peter Beattie, que 

abordou o tema, significava valorizar "a homogeneidade racial e a unidade cultural como 

pré-requisito para a formação de um Estado Nacional orgânico". Nessa formação, é 

evidente, escrever História, especialmente a história dos feitos militares, jogava um papel 

decisivo "para modelar uma visão de mundo homogênea dentro de uma instituição 

hierarquizada que valoriza a coesão, obediência e conformismo". A história militar 

nacionalista deu aos cidadãos de diferentes gerações e diferentes classes, "um sentido 

comum de herança nacional e de luta" 9. Esse era uma das funções que cabia à instituição 

militar na emergência nacional. Entretanto, o exército formou-se habituando-se a enfrentar 

conflitos regionais, como os que se repetiram durante o século envolvendo a fronteira 

gaúcha, ou seja, dentro da própria nação10 • Foi, portanto, a Guerra do Paraguai que 

"ofereceu à geração de Taunay a rara oportunidade de externar sentimentos 

nacionalistas"11

Mas a vida da caserna não era o principal interesse desse esteta, íntimo do 

Imperador Pedro II, que depois da experiência da guerra, a par da carreira de festejado 

romancista, seguiria também o caminho da política, elegendo-se, em 1872, deputado por 

Goiás, batendo-se pelo casamento civil e pela imigração européia, bandeira que também 

animou outro francês de idéias opostas às suas, Charles Expilly (como se verá 

posteriormente). Numa terra desolada pela distância, imposta pelos Trópicos, do seio da 

civilização que a família Taunay abandonou, caberia ao jovem desenvolver as inclinações 

de um herói civilizador, de um homem das letras, das artes e da ciência. No mundo 

incompleto que era o Império Tropical, Taunay certamente sentia-se mais à vontade 

exercitando os dotes da inteligência bem-pensante do que o honroso trabalho das armas. 

Trabalho, no sentido do esforço repetido, não faria sentido para alguém criado à sombra 

do Império. Nas Memórias, confessa que a ida ao campo de batalha lhe foi motivada pelo 

9 

Idem, ibdem, pp. 7-8. 

10 Para o estudo dos militares, ver o excelente trabalho de: COSTA, Wilma Peres. A Espada de Dâmocles: o 

exército, a Guerra do Paraguai e a crise do Império. São Paulo, HUCITEC/UNICAMP, 1996. 

11 

M . 9 BEATIIE, P. ., op. c1t, p. 
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desejo da descoberta, pelo impulso do explorador viajante em terras desconhecidas e 

dadivosas. Antes de querer assistir à construção da pátria pelas armas, desejava "descobrir 

um gênero novo de planta, pelo menos uma espécie ainda não estudada e classificá-la12
. 

Para o jovem Taunay, lançar-se áos sertões em luta, viajar pelo interior distante do Brasil, 

significava, antes de tudo, um passeio da civilização. Não queria o heroísmo da guerra 

mas as graças da ciência. 

De fato, esse é o tom geral, que nos aproxima d'A Retirada da Laguna. Taunay 

olhava ao seu redor com olhos de viajante, de explorador, como se fora um Martius 

francês13 : "sentia-me deveras feliz no seio daquela esplêndida natureza, debaixo daquelas

gigantescas árvores ou à beira de puríssimas águas correntes e na íntima convivência de 

muitos índios"14
. Brasil versus Paraguai, República versus Império, Natureza versus 

Cultura, índios, sertanejos e homens brancos em conflito mútuo de reconhecimento e 

estranhamento, esses alguns dos temas que o desavisado viajante em terras nacionais 

descobre (ele que esperava, como homem da corte em missão à terra virgem, encontrar 

apenas os mistérios das origens insondadas da natureza brasileira), estupefato porém 

seguro de suas convicções. A narrativa que produziu é um resumo dessas "descobertas" 

e, ao mesmo tempo, um documento de uma era, ou de um sonho, que chegava ao fim 

com uma guerra sangrenta. 

O livro é fundamental não apenas por ser uma experiência literária 

extremamente bem realizada, mas por criar de maneira sutil e problemática, por vezes 

hesitante mas sempre obstinada, uma imagem do Brasil que se queria em oposição ao 

mundo estranho e desolado representado pela realidade sul-americana, cuja face mais 

tenebrosa era a representação fantasmagórica criada sobre a república guarani e consagrada 

numa guerra. O Paraguai era "o outro", o inferno da civilização que sonhávamos. Fugir 

12 

TAUNAY, Visconde de. Memórias. São Paulo, Instituto Progresso Editorial, 1948, p. 136. 

13 Antonio Candido prefere comparar sua "visão exótica e brilhante" a Ferdinand Denis e Ribeyrolles. ln 
Formação ... , op. cit., p. 308 . 

14 

TAUNAY, Visconde de. Memórias, op. cit , p. 260. 

57 



dele, extirpar seu horror, era necessário. Com sua força narrativa e sua engenhosidade 

plástica, e, como veremos, p�lítica, A Retirada da Laguna consagrou imagens e estereótipos 

que vieram povoar o sonho brasileiro da distância e da diferença em relação à cultura 

latino-americana, assim como em relação ao que achávamos que éramos e ao que 

gostaríamos de ter sido. 

li 

O lugar da narrativa de testemunho é, por princípio, a memória afetiva, a 

turbulência do eu diante da lembrança. Mas para nosso militar ilustrado, sempre tão 

seguro de suas qualidades de discernimento, o caminho principia pela localização no 

espaço. Uma localização espacial que difere, entretanto, daquela consagrada pelo romance 

realista, cujo exemplo clássico é a abertura da Educação 5 entimental, de Flaubert15 . Já foi 

dito que Taunay pensa como um viajante explorador. Já foi dito por muitos, também, 

que a plasticidade de sua composição deriva da elaboração das imagens, do pensamento 

pictórico. Mas podemos pensar ainda que, de tudo isso, deriva também seu 

posicionamento, digamos mesmo forçando o termo, político. 

O primeiro parágrafo da narrativa já demostra esse direcionamento complexo. 

Tudo começa com a idéia de lugar e proximidade: ''Para dar uma idéia aproximada dos 

lugares ... ", diz a primeira frase desse grande cartógrafo dos espaços naturais. No segundo 

momento, surge o moralista procedendo a apresentação da "personalidade" paraguaia 

através de sua posição e regime político: " ... R�pública do Paraguai, o Estado mais central 

15 

Sobre o tema da relação entre personagem e meio no romance realista, especialmente em Flaubert, ver 
AUERBACH, Erich. "Na Mansão de La Mole", in Mimesis, São Paulo, Perspectiva, 1976. Ver também, 
comparando com o caso austríaco, o comentário de SHORSKE, Carl. "A transformação do jardim", in Viena Fin

de-Siecle. São Paulo, Companhia das Letras, 1988. 
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da América do Sul ... "16 
. Antes da saga começar propriamente, já sabemos contra quem 

ela se levantará: a pátria da barbárie latino-americana é uma república situada no centro 

geográfico, no coração da América Meridional; é a sua razão secreta, seu melhor retrato. 

Os espaços, as coisas da natureza, evidenciam o caráter do lugar, a vocação 

dos povos. Uma das grandes sutilezas do desenvolvimento da pregação ideológica do 

Visconde está nessa caracterização discreta e ordenada, unindo a disposição das coisas 

da natureza e o "caráter" dos povos que nela habitam. Por duas vezes, ainda antes de 

terminar o primeiro capítulo, refere-se às dificuldades impostas pelo "caudaloso Paraguai", 

sem nomear precisamente, como caberia à sua meticulosa índole cartográfica, "rio 

Paraguai", deixando subentendido que a violência incontrolável da natureza e aquela 

promovida pelos homens guaranis não se diferenciavam (p. 40). 

Taunay nos expõe a visão de um agente civilizador "manso" mas atento aos 

julgamentos necessários à compreensão da oposição e conflito entre natureza e civilização. 

Ao descrever as paisagens que se descortinam às margens do rio Aquidauana e ao redor 

da serra de Maracaju, detém-se a refletir sobre a idéia de distância e proximidade com a 

natureza e a conseqüente capacidade de reconhecer sua magnitude, capacidade para a 

qual só o civilizado é perfeitamente dotado: "O sentimento de admiração parece ser 

privilégio dos povos civilizados; o homem primitivo raras vezes o manifesta, ao menos 

exteriormente. Os contornos de uma cena majestosa da natureza puderam uma vez, 

entretanto, penetrar o invólucro material do selvagem e unir o rude e maravilhado 

espectador ao autor da obra" (p. 48). Isso para justificar, e discretamente admirar, porque 

os índios guaicurus teriam chamado essa região de !auiad, "Campo Belo". 

16 

TAUNAY, Visconde de. A Retirada da Laguna, São Paulo, Companhia das Letras, 1997, p. 35. Doravante, os 

números entre parêntesis indicarão as páginas relativas à essa edição. Cabe um breve comentário sobre a utilização 
dessa edição. Organizada, anotada e traduzida por Sérgio Medeiros, que lhe acrescenta uma boa introdução, trata
se da mais recente (até o momento) edição da obra. A tradução é bastante acurada, além de balanceada com as 
outras que lhe antecederam, o que lhe propicia uma qualidade erudita que aquelas não têm. Além disso, traz, no 
apêndice, trechos selecionados das Memórias do Visconde relativos à Guerra do Paraguai. Por isso tudo, deve 
tornar-se a referência para os futuros interessados na obra. Infelizmente, porém, essa nova edição suprime as 
antigas introduções e comentários, especialmente aqueles escritos por franceses, o que empobrece terrivelmente a 

possibilidade de avaliação da recepção e dos impactos que o livro causou ao longo dos anos, fundamentais para a 
sua compreensão plena. Por isso, deve ser lida acompanhada de edições anteriores. 
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No início da jornada a natureza apresenta seu poder misterioso. Em terras 

pátrias, tudo se aclara diante da grandeza do sertão a ser descoberto. A natureza brasileira 

é fonte para o espírito: "o trabalho da corrente sobre a pedra é tão notável que mereceria 

a atenção e o estudo do geólogo. Mas quem, sábio ou artista, não encontraria colheitas 

nestes campos maravilhosos?" (p.49). Se é fonte, é também cura: "A influência benigna 

do planalto onde agora nos encontrávamos fez a epidemia desaparecer completamente. 

Os indivíduos doentes recuperaram-se sem demora; não tornamos a ver aquele terrível 

torpor dos membros, sinal precursor do mal que tantas vítimas fizera entre nós." (50). 

Assim ocorriam as coisas porque estavam sob a influência das terras brasileiras, antes do 

ataque paraguaio. A partir da presença do inimigo, a natureza assume aspectos mais 

assustadores. 

Na fronteira, a natureza assusta e antecipa a visão do inferno que virá: "A 

maioria de nós ouvira falar vagamente da fronteira, mas agora ali estava ela à nossa 

frente, como ponto de encontro de suas nações armadas, como campo de batalha" (83). 

"Fronteiras", especialmente numa situação de guerra, são sempre locais de impasse. 

Pensa-las como problema, ou impasse, seria um bom mote para uma aproximação com 

A Retirada da Laguna. Pois não se trata sempre de fronteiras? A fronteira entre a civilização 

e a barbárie, entre o progresso e o atraso, entre a lucidez e a loucura, entre o sonho e o 

pesadelo, entre Natureza e Cultura, entre o branco e o mestiço, entre o mestiço e o índio, 

entre o litoral e o sertão, entre o Romantismo e o Realismo, entre o Império e a República. 

O sertão é uma vasta fronteira de significados obscuros que o bom senso do Visconde 

quer desvendar. 

Em Taunay "sertão" significa um estado de contradição permanente. Define 

os espaços que formam o território e convivem sempre com a beleza arrebatadora e o 

estado de pobreza e desespero. O sertão é "esplendoroso" e "inóspito"17, céu e inferno. 

José Francisco Lopes, uma das principais personagens da saga, esse Virgílio de nosso 

17 

MEDEIROS, Sérgio. "Introdução", inA Retirada ... , op. cit., p. 16.
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Dante tropical, foi o guia que nos levava do sertão inóspito para o esplendoroso. Neste 

habitavam os anônimos heróis da brasilidade. Naquele, os Paraguaios. Lopes é uma das 

mais marcantes fronteiras, ou impasses, que esse livro delimita. Ele assinala o limite do 

nosso lado fronteiriço. Do outro lado está o outro "López", o "ditador" paraguaio 

Francisco Solano López, a mais terrível expressão do seu povo. Este último não tem 

ambigüidades, é simplesmente o oposto do líder moral do povo brasileiro, o Imperador. 

O López de lá é a pura encarnação do desvio latino-americano, desvio bárbaro, desvio 

republicano que deve ser extirpado. Por isso o Imperador exigia a continuidade da guerra 

até a captura de López. Taunay o apoiava pois achava que o líder paraguaio estava 

"absolutamente fora da lei moral"18
. A atitude do Imperador justificava-se pela barbárie 

de López. Todas as atitudes do Império são justificáveis pois só a ele cabe a "lei moral" 

da qual Taunay é o emissário. Boa parte do esforço do livro, como se verá, é identificar 

a ausência dessa moralidade básica para a civilização, tanto no Paraguai quanto no Brasil 

dos pobres. 

A personagem de Lopes é central para se compreender o sentido que o escritor 

tentaYa dar à formação da nacionalidade e civilidade em terras brasileiras. O sertanejo 

Lopes era seu mais rico modelo de análise, quase tão rico quanto o relevo, os igarapés e 

as plantas, aos quais é sutilmente comparado, que tanta atenção despertavam no militar

artista-cientista. Lopes representava o amálgama brasileiro entre a barbárie "positiva", 

pois guardiã de méritos civilizados, e o Homem do Império em armas. Ele era o mais 

perfeito modelo para o quadro que se queria pintar, o modelo do homem rude brasileiro. 

Mestiço, era livre para fazer crescer os domínios do império, mas era também pacato e 

conformado com a prisão que sua situação lhe obrigava. "Sou um sertanejo, não sei 

nada; os senhores que estudaram nos livros é que devem saber tudo" (59), dizia, numa 

ma'déstia que comovia Taunay e que o tranqüilizava quanto à posição de classe que se 

desejava preservar. Uma fronteira que não deveria ser ultrapassada. 

Parece certo que Taunay antecipa a idéia de que o sertanejo é antes de tudo 

18 

TAUNAY, V Memórias ... , op. cit., p. 477. 

61 



um forte19 . Lopes é o modelo dessa capacidade, o modelo do brasileiro do sertão, ao 

mesmo tempo que o índice de suas contradições. Mas não um modelo propriamente 

original. A personagem nos é apresentada primeiro em comparação aos heróis de 

Fenimore Cooper, como uma "singela" figura selvagem saída de O último dos Moicanolº .

Seu maior feito foi ter tomado terras "virgens", fixando ali um símbolo em homenagem 

ao imperador. Sua "iniciativa de pioneiro havia dado novos domínios ao soberano" (p. 

57'). Se a escravidão era a norma inquestionável para o negro africano, para o mestiço 

sertanejo o lugar desejado era o da semi-liberdade, tolerada enquanto funcional para a 

ocupação e desvendamento dos territórios, desbravando as trilhas que caberia ao gênio 

civilizador de um Taunay, de um emissário do soberano, desvendar. Lopes era o futuro 

ambicionado: um país de homens livres para viver na ignorância quando libertos do 

trabalho forçado. Odiar a liberdade advinda das bruscas mudanças, ou pelo menos a 

promessa dela, que vinha da "barbárie" paraguaia, era fundamental para manter essa 

ordem que o Brasil, não apenas o Brasil imperial, sonhava perpetuar. 

Os modos civilizados entre os s imples tocavam sobremaneira o 

sentimentalismo contido de nosso Visconde e definem uma das facetas constitutivas do 

brasileiro do sertão. Sobre esse tema, descreve a cena comovedora do encontro de Lopes 

com o filho que havia escapado dos paraguaios: "Sem descer do cavalo, o velho estendeu

lhe a trêmula mão direita, que o filho beijou; depois, abençoou-o e seguiu sem dizer uma 

única palavra". A "cena patriarcal", muito cara ao sentimento de corte de Taunay, tocou 

o autor a ponto de que ele mesmo questionasse "se não seria fraqueza entre soldados

nem sempre poder reter as lágrimas" (p. 73). 

Ainda que belos e dignos de representar a herança da civilização européia, 

19 

Salvo engano, Antonio Candido foi o primeiro a apontar características que podem aproximar Taunay e 
Euclides da Cunha. Comentando o primeiro capítulo do romance Inocência, nota que ali "se preforma certos 
movimentos d' A Terra" e d'O Homem", n'Os Sertões, de Euclides da Cunha". ln: Formação ... , op. cit., p. 308. 
Peter Beattie, no trabalho citado anteriormente, leva adiante essa comparação. 
2

º Uma curiosa especulação sobre a "moda" Feninore Cooper no romantismo brasileiro, especialmente em Alencar 
e Taunay, pode ser vista em BROCA, Brito. "Os índios de Cooper, precursores dos cangaceiros", in: Machado de
Assis e a Política: mais outros estudos, São Paulo/Brasília, Polis/INL, Fundação Pró-Memória, 1983, pp. 132-135. 
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modos de corte que de alguma forma esses homens rudes traziam em si, esses modos 

civilizados também possuíam aspectos negativos, bárbaros. A herança cultural européia 

traz perigos e distorções quando solta nas mãos dos bárbaros, quando ultrapassa os 

limites do cavalheirismo, instrumentalizando-se. Esse perigo apresenta-se, primeiro, entre 

os paraguaios, mais próximos que nossos valentes sertanejos da barbárie básica pré

civilizatória: 

"É conhecida a aptidão dos paraguaios para lidar 

com a terra, abrir fossos e erguer redutos; 

herdaram-na de seus mestres,os padres da 

Companhia de Jesus, que cultivavam todas as 

artes, sobretudo a arquitetura e a engenharia 

militar" (p.166). 

Aqui temos a apresentação da herança civilizada, agora mostrando uma face 

temerária para a causa brasileira, numa breve digressão histórica que localiza o Paraguai, 

coisa que não é freqüente na narrativa. No caso, ela representava um perigo para nós, 

pois ultrapassava a linha segura dos bons modos e convertia-se em instrumento de revolta. 

Nesse sentido, tratava-se da situação oposta àquela de Lopes, nosso sertanejo pacato que 

sabe qual é o "seu lugar". Mas o contrário da herança da civilização, o "instinto" bárbaro, 

que no mais das vezes é atribuído aos guaranis, também nos rondava. E mais uma vez, 

através da figura ambígua e complexa de Lopes. Durante a retirada, num de seus momentos 

mais dificeis, quando a tropa guiada por ele encontrava-se perdida sem que o guia o 

reconhecesse, Taunay tem a oportunidade de novamente divagar sobre a ambigüidade 

do caráter do homem do sertão: 

"Aqueles que durante muito tempo viveram nas 

matas são, mais do que os outros homens, 

dominados pelo amor-próprio; provém este 

sentimento dos próprios selvagens, entre os quais 

é muito poderoso, como se pode verificar pela 
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inquebrantável firmeza com que suportam os 

tormentos mais cruéis que um inimigo vencedor 

resolva lhes infligir"(p. 176). 

Já foi dito que Tauriay, como Rousseau, considera razão, comportamento 

ordenado, bravura, abnegação, tranqüilidade e obediência à autoridade como marcas 

distintivas do comportamento civilizado, comportamento que a "razão serena", atribuída 

pelo a autor a si mesmo, encena. A razão serena em choque com amor-próprio define a 

dramaticidade do confronto civilização-barbárie. Forçando a aproximação com a 

linguagem do Contrato Social, um crítico notou que "amor-próprio" era usado por Taunay 

em sentido estrito, como uma deformação "natural" do sentimento inocente dos 

primitivos, o amor-de-si (amour-de-soz). Lopes seria o símbolo do "caráter" brasileiro, do 

verdadeiro espírito nacional, na medida em que esse "nobre selvagem", guia nas terras 

virgens, já não é exatamente "selvagem" mas ainda não é certamente "civilizado". Como 

homem da natureza, Lopes traz em si toda a carga de ambigüidades, grandezas e fraquezas 

de nosso "nobre povo selvagem". A estratégia de Taunay seria, segundo Peter Beattie, 

misturar criativamente 

"Rousseau com motivos 

nacionalistas clássicos para sintetizar o que poderia 

ser denominado como 'nobre povo Selvagem'. 

A astúcia, honestidade e lealdade desse 'caboclo 

velho' são constantemente contrastadas com seu 

orgulho arrogante e sua natureza impulsiva"21 
. 

O sentimento do "amor-próprio" não era estranho a Taunay, como ele mesmo 

o cultivava criativamente. Seu "egotismo" foi apontado por Antonio Candido, analisando

21 

BEATTIE, P. op. cit, p. 12-13. Para o autor, "as concepções de Rousseau sobre o caráter moral influenciaram 
tremendamente Taunay". Entretanto, a extensão e os sentidos tomados por essa "influência" ainda devem ser 
analisados com mais profundidade. A questão do "amor-próprio", por exemplo, não é uma exclusividade do 
moralismo rousseauniano, mas um problema que perpassa boa parte da discussão ética do pensamento ilustrado 
francês do século XVIII (e de seus divulgadores). Afirmar a obediência como princípio moral em Rousseau 
também pode ser questionável, especialmente diante dos aspectos transgressores presentes na complexidade da 
ética do :filósofo (certamente bem mais liberal que Taunay). Do mesmo modo, diante do contexto brasileiro, de uma 
"moral" imperial e escravista, é difícil defender que Taunay tenha retido inteiramente os princípios que norteiam a 
concepção do "bom selvagem" de Rousseau. 
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a tendência do autor em privilegiar o eu como elemento fundamental da estruturação de 

seus romances e idéias. Notando o gosto do Visconde pela auto-descrição, pela "vaidade 

positivamente mulheril", associa essa orgulhosa "ufania pueril" à própria ação estética 

do escritor. Taunay tiraria dessa segurança de si, de seus pretendidos atributos pessoais e 

intelectuais, que sua confortável situação de classe permitia, a ênfase na experiência do 

homem seguro como ponto de partida para a construção literária e a visão de mundo. 

Segundo nosso crítico, as conseqüências são decisivas para a formação da literatura 

brasileira, na medida em que "o esteta e o sertanista se completam, pois, pelo egotista, 

enxergando no eu o critério seletivo da experiência, que Franklin Távora enxergava na 

consciência regional"22
. 

Mas o uso construtivo do amor-próprio era acima de tudo um privilégio de 

classe. Ele só poderia existir para o homem civilizado, para o homem das cidades ( ou da 

corte, mais especificamente). Amor-próprio e herança cultural civilizada são perigosos 

quando tomados por indivíduos "primitivos". Em primeiro lugar porque é difícil e 

temerário que a civilização possa sublimá-los a fim de acrescentar-lhe habilidades, como 

aquela que os jesuítas haviam ensinado aos paraguaios. Em segundo, o sentido distorcido 

do amor-próprio entre os homens do sertão era tão forte que chegou mesmo a 

impossibilitar o filho de dizer ao pai, na ocasião em que a coluna encontrava-se sem 

rumo certo em sua retirada, saber que realmente estavam perdidos, pois 

"o respeito pelo pai, pelo chefe da família, por 

aquele que tantas vezes o guiara em viagens por 

aquelas solidões, o brigava o rapaz a guardar 

silêncio. Esse traço da vida primitiva não podia 

deixar de ser registrado: fez-nos correr um 

grande perigo" (p.176). 

Na guerra, freqüentemente, os papéis se invertiam. Ora o perigo provinha das 

22 

CANDIDO, A. Formação ... , op. cit. p. 309. 
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habilidades que os bárbaros guaranis haviam conquistado dos civilizados jesuítas que os 

catequizaram, ora do espírito das solidões do sertão e sua conduta dura e irracional, 

calcada no amor-próprio, que sobrepõe-se à segurança do grupo. Entretanto, esse nobre 

e contraditório selvagem detém o conhecimento do terreno, de onde nasce o amor ao 

solo que a pátria precisa preservar. Além disso, por ser voluntarioso e disposto ao auto

sacrifício, "Taunay atribui a Lopes um grande senso de nacionalismo. Lopes sacrifica 

tudo - sua propriedade, serviços e, finalmente, sua vida - para ajudar a campanha e o 

Brasil23 . 

Para Taunay a base "ontológica" do nacionalismo é o amor à terra, que é 

próprio do ainda-não-civilizado ( o índio, por exemplo, que é totalmente incivilizado, só 

conhece o amor-de-si). Esse amor à terra pode vir a transforma-se, quando do advento 

da civilização, em amor à pátria, conseqüentemente, em amor ao Império, porque para 

Taunay Império e Pátria se confundem. É interessante notar que a idéia do amor-próprio 

está presente, como apontado anteriormente, em algum lugar no meio dessa evolução: 

do amor à terra do "semi-civilizado" como Lopes, ao amor à pátria que o próprio Taunay 

celebra como horizonte utópico. Assim, há uma hierarquia que também é "racial", que 

vai do indígena, passa pelo meio-índio/meio-branco (que é Lopes), pelos brancos pobres 

( como os soldados e os acompanhantes da expedição) até chegar à encarnação dos bons 

hábitos e do esclarecimento, que o próprio Taunay representaria ( embora o bom tom de 

seu discurso o impeça de afirmar). O amor-próprio em seu sentido distorcido, podemos 

pensar, é uma condição imposta pela excepcionalidade da guerra, é uma circunstância da 

evolução moral de um povo que aflora quando diante de um conflito de tal magnitude. 

Mas dele pode surgir o amor à pátria e o novo herói do Império. Esse era certamente um 

dos sonhos de Taunay . 

Mas havia também o outro lado desse sonho, seu pesadelo escondido, pronto 

a aflorar. Era o pesadelo da República popular, o perigo iminente da ascensão de algum

tipo de vontade incontrolável entre os ainda não civilizados. A esse perigo dava-se o 

23 • 
13 BEATIIE, P. op. cit., p. 
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nome "Paraguai". Pois não seria possível que o caminho da civilização que nossos homens 

do sertão ainda haviam de trilhar nos pregasse uma peça? E se Lopes não pudesse ser 

apenas a encarnação do brasileiro rude, corajoso e temente ao Imperador? E se o sertanejo, 

tomado pelo poder bárbaro, pelas forças desestabilizadoras do amor-próprio, se tornasse 

 "López"? 
Tratam-se de questões que não podiam escapar ao bom-senso do Visconde. 

De fato, ele encena no livro essa possibilidade, o que nos aproxima de uma situação mais 

claramente política dentro do teatro de guerra nas letras nacionais. Como a cólera, a 

doença terrível que matou mais que o exército inimigo, que nasceu do encontro entre os 

povos em luta, uma doença de outra ordem, a doença republicana, podia atacar a 

estabilidade tão precária de nossa formação. Sabemos que a idéia republicana era execrada 

pelo Visconde, que mais de uma vez definiu-a com desdém: 

"Choque contínuo de ambições pessoais, todos 

se supõem aptos ao mando supremo, fazendo 

do cargo que ocupam ocasião de opressão e 

vexame, tudo no meio de vãs e insanas 

declamações, em que retumbam a todo instante 

pomposos vocábulos, honra, dignidade, 

consciência, liberdade!"24

Houve um momento na saga em que as circunstâncias conspiraram pela 

aclamação do guia Lopes. Em retirada, fustigados pela astúcia e violência dos paraguaios 

que perseguiam nossa brava coluna com a fome de chacais à espera do cochilo da presa, 

a única coisa que contava era a astúcia e habilidade de locomoção do sertanejo. Longe da 

proteção do Imperador, coube a Lopes decidir os destinos, os caminhos a serem trilhados. 

Até certo momento, suas decisões foram a salvação da tropa. Embora reconhecendo 

sempre essas virtudes, sendo mesmo grato em diversos momentos, Taunay reiteradamente 

apresenta objeções, que geralmente se confirmam, quanto à pretensa capacidade ilimitada 

24 

TAUNAY, Visconde de. Memórias ... , op. cit., p. 226. Citado também por MEDEIROS, S. "Introdução", op. cit., 
p. 23.
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de Lopes. Do mesmo modo, o narrador nunca deixa de ressaltar sua desconfiança quanto 

àquilo que essa aclamação de um semi-bárbaro podia representar. Taunay é irônico ao 

relatar essa passagem, coisa que não acontece em nenhum outro momento da narrativa: 

"Último grande dia para José Francisco Lopes! 

A opinião da tropa estava toda a seu favor, bem 

como a dos oficiais e do chefe( ... ): a necessidade 

pública e a lei  suprema da salvação 

transformaram-no como que num ditador entre 

nós" (156). 

"Ditador". A força das circunstâncias, a proximidade com a barbárie paraguaia, 

a distância da cultura litorânea, a cólera, a relativa ignorância dos civilizados quanto à 

alma de sua própria terra; tudo isso ameaçou transfigurar nosso bom Lopes no temido 

"López". Peter Beattie notou que "a palavra 'ditador' é especialmente forte no vocabulário 

daqueles tempos porque era comumente usada pelos brasileiros para denegrir o presidente 

paraguaio". O autor acredita, acertadamente, que Taunay, um monarquista convicto, está 

fazendo a crítica da democracia popular, nos mostrando que o paralelo entre Lopes e 

López pode ir muito além da semelhança de seus nomes: 

"Taunay criou uma parábola que questionou a 

legi timidade e liderança baseada no 

consentimento popular, seja no Paraguai, no 

Brasil ou na França onde a derrota de Napoleão 

III na guerra Franco-Prussiana de 1870 fez 

perder o brilho do desejo ardente de ditaduras 

populares no mundo". 25

Mais do que isso, em me10 ao debate republicano e diante do drama da 

escravidão, Taunay expôe claramente seu problema: como pensar a possibilidade de 

romper o "pacto" monárquico e deixar à deriva esse povo repleto de "Lopes"? O que 

25 

BEATIIE, P. op. cit, p.15. 
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representaria para a "estabilidade" das instituições civilizadas se os escravos, 

estrategicamente ausentes da narrativa, aclamados e inflamados por discursos emocionais, 

pudessem escolher? A quebra da hierarquia militar corresponde à metáfora da quebra da 

estrutura brasileira, monárquica e escravista. A guerra fornece o cenário perfeito para 

essa teatralização do impasse brasileiro. O sonho ilustrado de Taunay sabe que sem os 

Lopes do sertão não há um país. No entanto, quer nos mostrar que apenas com eles, 

"desprotegidos" e abandonados pela razão vigilante, nenhum país "civilizado" poderia 

tampouco existir. 

Mas não era apenas o sertanejo que estava na mira de nosso militar ilustrado. 

Também seus companheiros de jornada, oficiais quase tão aptos à civilização quanto o 

próprio narrador, passam pelo crivo judicioso. O principal deles talvez seja o inseguro 

Coronel Camisão, um dos comandantes da tropa. Enquanto Lopes é simples e decidido, 

mesmo quando insiste em seus erros, o bom Coronel é essencialmente a personagem 

que hesita sempre. Ricardo Salles, que estudou a fundo as questões políticas e militares 

que envolveram o conflito com o Paraguai, escrevendo sobre A Retirada da Laguna, toma 

Camisão e Lopes como os protagonistas principais da epopéia: 

"O primeiro atormentado por uma angústia que 

acentua ausência de um perfil marcial e seu 

deslocamento na vida militar (. .. ) O guia, o ponto 

de contato com a natureza, ele mesmo quase 

que uma criatura dela que aos olh os do 

espectador civilizado provocava eruditas 

reminiscências literárias." 26

Salles toca, até certo ponto, em algumas das questões levantadas até aqui, e 

as resume, pensando sempre na caracterização da formação da nação operada por 

Taunay: 

26 

SALLES, Ricardo. "Memórias de guerra. Guerra do Paraguai e narrativa nacional", mimeo., 1997, p. 19. 

Agradeço ao autor a gentileza em me ceder o texto ainda antes de sua publicação. 
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"Há uma naturalização dos soldados, mas num 

sentido de ressaltar uma certa inferioridade. 

Apesar de sua abnegação, sua natureza é fraca, 

são valetudinários. Ao passo que os oficiais estão 

mais avançados em uma escala que vai da 

natureza à civilização. Estes são os verdadeiros 

personagens do drama lírico que carregam em si 

a nação (civilização),personagem central da 

epopéia". 27 

Mesmo que isso proceda, é necessário observar mais de perto e ver que Taunay, 

mesmo crente na "superioridade" do oficialato diante dos civis, também os coloca sobre 

o crivo da dúvida razoável. Taunay sempre nuança a posição e atitudes dos brasileiros,

busca a conciliação. Mas uma análise de outras personagens, e especialmente da 

personagem Camisão, pode mostrar como nem mesmo nossos oficiais e soldados podiam 

passar imunes ao desnudamento de sua herança bárbara que o drama da guerra 

escancarava. 

Numa passagem, ficamos sabendo que Camisão relutou em atacar os 

paraguaios na Sexta-Feira Santa, pois "uma ação sangrenta no dia da morte do Salvador 

repugnava a um coração religioso como o do nosso chefe, escravo de todos os nobres 

sentimentos e propenso a exagerá-los até a contradição" (87). A religião é civilizada, mas 

atrapalha. É uma paradoxo bem típico do distanciamento de Taunay. Camisão, de certa 

forma, agia como bárbaro ao render-se a imposições místicas, estranhas à urgência que 

a guerra impõe. Por outro lado, isso mostra sua devoção e confiabilidade. O bom-senso 

deveria guiá-lo, assim como a todo o projeto civilizador. Assim como Taunay, em seu 

distanciamento e julgamento moral das ações, o faz. 

27 

Idem, p. 21. Em seu ensaio, o autor trata de comparar o fundo ideológico que move duas narrativas sobre a 
guerra: a escrita por Taunay e a obra de Dionísio Cerqueira Reminiscências da campanha do Paraguai. Nesse 
ponto, nota uma grande düerença entre os autores. Em Cerqueira os soldados representam o "povo" de uma nação 
que ainda está por se formar. Já em Taunay o povo está "ausente ou naturalizado" (p.22). 
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Já foi dito que podemos pensar o livro pela idéia de "fronteira". O mesmo 

pode-se dizer da idéia de "profanação". Profanar corpos, moralidade, ética civilizada, 

território, mérito, autoridade, são temas-chave para a compreensão da saga. O fantasma 

profanador também se chama "Paraguai", que é capaz de desacatar tudo aquilo. A começar 

por símbolos religiosos (p. 45). Do mesmo modo, seguindo a escala do barbarismo que 

Taunay reitera, também os índios brasileiros, são traiçoeiros. Gauicurus e Terenas eram 

indolentes na luta, mas excitavam-se na hora do saque e da pilhagem do derrotado (p. 

94). Também eram tomados por furor bárbaro ao mutilarem os cadáveres dos inimigos. 

Precisavam de vigilância: "O coronel censurou com violência os índios que haviam 

cometido esta profanação, ameaçando-os inclusive com a pena capital, se doravante 

desrespeitassem novamente os mortos" (p.125) A civilização tem de estar sempre atenta. 

Taunay é ambíguo quando toca o tema da violação dos corpos e das regras da 

guerra e da civilidade, que não deixa de ser também uma questão religiosa. A barbárie 

contra um desertor, traidor da pátria, por exemplo, não é motivo de comentários ou 

digressões morais. É secamente descrita, o que, tratando-se de Taunay, significa muda 

aprovação. Ao encontrar o corpo de um "trânsfuga" brasileiro relata não ter sido "possível, 

apesar dos esforços dos oficiais, subtrair os restos deste miserável ao furor dos soldados, 

que, uns após os outros, à medida que passavam desferiam-lhe golpes de sabre ou de 

baioneta" (132). A barbárie dos índios, antes compreendida como expressão da atitude 

egoísta do mundo primitivo, ganha honra e altivez quando repetida por soldados em 

nome da preservação de um ideal maior: a pátria28
. 

A coisa muda de figura quando se trata de soldados tomados pela fúria de 

uma batalha terrível. Pouco depois de um vigoroso ataque da infantaria paraguaia, Taunay 

descreve a seguinte cena: "O campo estava coberto de moribundos e feridos do inimigo: 

vários soldados nossos, exaltados pela pólvora e pelo fogo, dispuseram-se a acabar com 

eles; nossos oficiais, tomados de horror, tentaram em vão arrancar-lhes as vítimas das 

mãos, reprovando-lhes a indignidade de tal carnificina". A ética da guerra permite a 

28 

"Morte e degola" é o destino reservado aos desertores. Ver A Retirada ... , op. cit., (p.255). 
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reprovação por parte da razão civilizada, a mesma reprovação que a narrativa sem 

comentários negou ao desertor. 

Se a barbárie já assolava os soldados, o que dizer dos índios? "Felizmente", 

diz o autor, "os índios ainda estavam sob efeito das ameaças do coronel", e assim 

"abstiveram-se de tocar em qualquer forma humana, animada ou inanimada. Foram, por 

isso mesmo, mais cruéis com os cavalos, não poupando um só". As ameaças e indignações 

dos representantes da civilização não foram capazes, entretanto, de evitar a pilhagem, da 

qual participaram mascates, acompanhantes e mulheres, pessoas que estavam além da 

ética militar. Taunay não dignifica jamais um civil, a exceção seria o guia Lopes, não 

estivesse ele a serviço da empreitada militar em função destacada. Seu hino ao herói 

comum das armas pode sobrepor-se até mesmo à sua implicância bem estudada contra 

a nação guarani. Logo a seguir, descreve a visão do cadáver de um jovem soldado, "um 

rapaz de formas atléticas", em cujo rosto caíam gotas de sangue em forma de lágrimas. 

Para Taunay, esse era o "emblema comovente da passagem exterminadora da guerra 

sobre sua valente nação, sacrificada por um chefe impiedoso" (pp. 145-146) 

Essa descrição simpática dissipa-se logo. Quando da chegada à fazenda de 

Lopes, já no fim da trágica jornada, Taunay descreve cena de pura "barbárie". Ao notarem 

covas recém criadas para enterrar soldados brasileiros, os paraguaios as violam, "retirando 

delas os cadáveres para despojá-los, para se apropriar de alguns miseráveis trapos que a 

seguir disputavam violentamente entre si; vários até se apressaram em vesti-los". Este 

espetáculo foi presenciado a distância, graças a um invento da técnica civilizada, o binóculo. 

Essa poderia ser uma boa metáfora para se visualizar a posição do narrador, ora 

aumentando, ora centrando o foco, que observa tudo como quem espiona com a máquina 

do progresso as ações de seus "objetos". Outro meio técnico de que dispúnhamos para 

controlar a selvageria que nós mesmos praticávamos em outras ocasiões, eram canhões 

que lançaram contra os violadores, dissipando-os. Mas desse meio Taunay nunca nos diz 

utilizar-se 

É o abandono de corpos de soldados o momento decisivo na desordem moral 
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da guerra, o ápice da profanação ética. Cria-se aí uma profunda crise entre dever e 

necessidade: "a que ponto o senso moral desaparecera sob a pressão da necessidade do 

momento!"(p. 207). A primeira crise é do médico, Dr. Gesteira. Este restringiu-se ao 

silêncio pois encontrava-se paralisado diante da contradição entre seu juramento de 

médico, que o impediria de tomar a decisão de abandonar enfermos, "e sua consciência 

de funcionário público" (p. 207). A segunda veio do comandante, a quem cabia a decisão 

final. Quando decide por abandonar os doentes, não sem antes hesitar, Taunay choca-se 

por ver prontamente acatada, até mesmo com alívio, a terrível decisão por parte da 

tropa. Aqui evidencia-se uma sutil distinção, pois quando são os paraguaios a cometer 

"atrocidades" há uma interferência direta do narrador-moralista, que permite-se divagar 

sobre as origens bárbaras do povo guarani ou esbravejar contra a tirania à qual esse povo 

se vê enredado por culpa do tirano que governa e ilude. Nesse momento, o binóculo 

civilizado está com a lente aberta e bem posicionada. Já quando trata dos brasileiros, o 

narrador assume tom penoso e estupefato, pesando o ato sem censurá-lo, creditando o 

desfavor às penúrias da guerra. Aqui, o binóculo foi baixado. 

Há método no "bom-senso" do narrador,.um método que sutilmente escamoteia 

contradições com o discurso da compreensão e o efeito do distanciamento e julgamento 

"neutro". A certeza de que a índole dócil do povo brasileiro desfaz e justifica qualquer 

exacerbação, guia a moral da história. A terrível desgraça, a contradição que marca o absurdo 

das ordens e poderia por em xeque o próprio sentido do conflito, esvazia-se e apazigua-se 

diante da honrosa e pacífica "alma brasileira". Como? Os próprios doentes, os mais 

interessados e necessitados de salvação, consentem, conformados e obedientes, o destino 

que a decisão lhes atribuiu. A crise ética que não se perdoa no inimigo dissipa-se diante 

deste "desapego fácil da vida que é próprio dos brasileiros e os torna tão depressa excelentes 

soldados. Pediram todos apenas um favor: que lhes deixássemos água" (p. 208). O povo a 

se contentar com pouco e com as agruras do destino decidido por quem _capitaneia o 

poder, parece ser o horizonte ideal da concepção imperial de civilidade para os pobres. A 

penúria e o sacrifício, além de sua "índole" gentil, definem seu destino. 
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O narrador encontra-se consternado, é claro. Mas o peso terrível das provações, 

das quais a cólera parece ser a mais poderosa metáfora, só toma ares assombrosos não 

pelo cruel abandono dos soldados feridos, mas quando Lopes comunica a morte de seu 

filho (que antecede a morte do ·próprio guia, um pouco adiante) levado pela febre. Só a 

partir daí Taunay pôde escrever com pesar, voltando ao tom assustador: "A cada momento, 

tudo ficava ainda mais sombrio à nossa volta" (p. 209). Isso anunciava a desgraça que 

estava por vir, ou seja, o retorno dos fantasmas do pesadelo brasileiro: os terríveis e 

enigmáticos paraguaios. 

Enquanto a coluna afastava-se dos companheiros que abandonou, ouviam-se 

tiros. Um massacre, que o narrador diz não ter certeza se realmente efetivou-se (o que 

deixa a questão da culpa e do arrependimento em suspenso), anunciava-se. Coléricos 

tentavam fugir. O binóculo não poderia enfocar tal cena. A Taunay só cabe, uma vez 

mais, tentar minorar a desgraça, insinuando uma ligação afetivo-patriótica entre os 

abandonados e os homens que os abandonaram: "ninguém nos alcançou, ou por fraqueza 

fisica, ou por crueldade do inimigo; nossa coluna, entretanto, diminuíra instintivamente 

a velocidade da marcha, como que para esperá-los" (pp. 210-11). Trata-se de uma terrível 

contradição, docemente exposta para que se escondesse. Se o instinto era de salvação, 

qual a razão do abandono? Quem cometera a pior das crueldades? O inimigo paraguaio 

ou o "instinto" que só se deixa revelar depois da barbárie consumada? O sentimentalismo 

de Taunay diz muito de uma atitude que a "elite" brasileira que se formava, não apenas a 

militar, tomara desde sempre: miseráveis são abandonados com lamúrias, mas sempre 

são abandonados. 

A dúvida, as atitudes desencontradas, as hesitações são personagens, mais do 

que tema, do livro e configuram uma grande parte de graça e da força dessa narrativa. A 

presença da cólera e suas conseqüências - a dor terrível, a aproximação com a morte ( em 

complemento com a guerra), as alucinações, os impasses morais que a doença impõe 

(como o abandono de coléricos), a morte dos oficiais (do comandante e do guia Lopes), 

a desconfiança que opõe homem contra homem e até mesmo contra a comida que os 
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alimenta - acentua o impasse e caracteriza mais fortemente a presença da dúvida. 

Um trecho no fim do livro é significativo desse recurso à instabilidade que o 

narrador configura e transita. Quando o comandante, à beira da morte e sofrendo de 

delírios, ainda encontra forças para dar ordens, Taunay relata: "O comandante, do próprio 

couro onde jazia quase agonizante, ainda dava ordens; umas, é certo, inocentes e 

inexeqüíveis, mas outras lúcidas e práticas" (219). Essa atitude pendular entre o possível 

e o impossível, entre a realidade e o delírio, é parte forte na estrutura da narrativa e diz 

muito da atitude cética e compreensiva que o Visconde cultua. A doença é uma agravante 

que esclarece e acentua a atitude hesitante que Taunay mais censurava nos brasileiros, 

especialmente no comandante Camisão. A cólera, o mal que não hesita e que não deixa 

dúvida quanto ao caminho que persegue, mata o comandante inseguro e força uma 

negociação para sua substituição, que Taunay acompanha com atenção. 

No jogo político, quando praticado pelos "bons", pelos mais civilizados oficiais, 

a razão ressurge em sua plenitude e as agruras da guerra parecem desmoronar diante 

deste ensaio de democracia entre a elite: 

"Essa sucessão no poder, regida pela razão e pelo 

direito, e habilmente subtraída ao jogo das 

paixões que podiam eclodir, teve completa 

sanção na aprovação de todo o corpo do 

exército" (p. 228). 

Trata-se do oposto da alegoria política que foi a aclamação de Lopes, do 

homem do povo, e sua contraditória "democracia popular". Aqui o exército e sua ordem, 

evidentemente quando não pressionado pelas agruras da batalha, aparece como a 

instituição perfeita. É o limite da democracia na visão do Visconde monarquista. 

Inteligência militar, civilidade a partir dos pressupostos da caserna aliados à 

razão científica e aos pincípios garantidos pela imagem do Imperador, esses parecem ser 
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os elementos centrais da moral histórica que o Visconde ensaia em sua narrativa. Nossa 

inteligência militar, assim civilizada, era o oposto da astúcia selvagem republicana que o 

Paraguai representaria: "para melhor nos enganar, os paraguaios haviam feito uma 

distribuição discreta e irregular de pólvora, com o minucioso cuidado e os cálculos astutos 

do selvagem que prepara seus malefícios" (p. 258). Aqui o artifício não é sinônimo de 

inteligência, mas de astúcia bárbara. Barbárie também significa inteligência pérfida, 

contrária ao auto-sacrifício e à obediência plena. Por outro lado, os paraguaios vão além 

da astúcia, convertendo-se em fantasmas que assombram e põe à prova o sonho da 

civilização brasileira (p. 259). Se os paraguaios não fazem a boa guerra, jamais poderão 

edificar a boa nação, eis a lição. Esse momento antecede a última vista do exército 

paraguaio, o fim da retirada. Mas os malignos não se vão sem antes perpetuar mais 

violências, como a deixar sua sombra em nossa memória: 

"esse foi o adeus dos paraguaios, a derradeira 

demonstração do seu ódio contra nós. Sem nos 

abandonar, tomavam o cuidado de só se mostrar 

quando estavam fora de alcance ( ... ) era um 

triunfo, estar ainda de pé e não ter sucumbido a 

um inimigo tão perfidamente disposto a nos 

arruinar" (259-260). 

Quando o bárbaro abandona a terra brasileira, as forças miraculosas e 

misteriosas do solo pátrio ressurgem, como no início da narrativa, como o despertar de 

um pesadelo: "O rio oferecia-nos banhos magníficos para as nossas abluções; todos 

aqueles lugares podem ser denominados terra das águas formosas" (p. 263) 

Era o fim ou o recomeço, o despertar do pesadelo. A narrativa termina 

bruscamente, como cabe a uma relato de passagem, com uma nota oficial agradecendo 

a saga (ou seria o livro?). Diz a nota que era tal a "desorganização da natureza que ela 

parecia conspirar contra vós" (p.264). A natureza da guerra, a natureza paraguaia, a 

desconhecida terra brasileira, o perigo da aclamação popular, o nosso tortuoso caminho 
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para a razão militarizada? O bom senso do Visconde já havia especulado sobre tudo, já 

havia, entretanto, deixado tudo embaralhado. O que o Imperador sonhava unir com a 

guerra, a própria guerra ousava separar. O Brasil já não podia ser o mesmo. 

Ili 

Uma visão do país e de seu destino vai se formando ao longo dessa poética 

riscada por um sentimento difuso da condição nacional, que combina furor e melancolia 

quanto às origens e possibilidades de instauração do mundo civilizado em nossas terras: 

''toda a beleza pictórico-dramática da narrativa 

de A Retirada da Laguna, ( ... ) reside talvez nessa 

melancolia recortada por cerrados insalubres que 

não conseguem firmar limites internacionais, esse 

não-lugar das bandeiras, dos emblemas e das 

divisas, esse anticlímax de uma fuga que se 

prolonga nela mesma, tomando fantasmagóricos 

os marcos distintivos da nacionalidade"29 
• 

A Retirada pode ser lida como um canto de derrota da civilização, que perde 

uma batalha mas não a guerra. Mas, e isso é muito significativo, tal atenção é dedicada à 

natureza que esta acaba por tomar a oposição entre civilização e barbárie sensivelmente 

mais complexa: 

29 

idem p. 299. 

"Era um extenso planalto que se levantava 

abruptamente de um baixio onde corria um 
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riachinho. Um outro planalto, um pouco mais 

alto e voltado para o sul, ligava-se a um campo 

imenso, aquele mesmo que Lopes, numa primeira 

incursão, chamara de Campo das Cruzes, ao 

fundo do qual estava nosso ponto de referência, 

o morro da Margarida. Possui o perfil deste pico

qualquer coisa de notável em sua elegante 

regularidade; já o avistáramos uma vez de Bela 

Vista, e agora saudávamos como a um velho 

amigo" (p. 194) 

As privações e provações da luta quase nada se devem aos paraguaios, que 

surgem e ressurgem fantasmagoricamente na narrativa. A ênfase, Ricardo Salles concorda, 

está "no papel da natureza e das privações a serem vencidas: 

"E a natureza que faz uma ligação com a narrativa 

épica mais geral do Império. Império que 

valorizava a natureza americana como forma 

de ressaltar sua civilização e suas raízes, bem 

como a originalidade da trama em que ele estava 

envolvido, sua vocação: erigir a civilização nos 

trópicos, incorporar à primeira sua natureza 

transformando-a de obstáculo em fonte 

dadivosa. Esta natureza faz parte da formação 

de uma memória coletiva e de pertencimento e 

elo com a memória histórica nacional e 

coletiva."30 

A grandeza épica das paisagens atenua o peso da derrota, relativiza as forças. 

A natureza brasileira, ninguém acreditou nisso mais que Taunay, é nossa grandeza, talvez 

nosso bem maior. Somos superiores porque a temos e não somos completamente 

bárbaros, somos heróicos descendentes de europeus, ainda que remotos e perdidos nas 

30 

SALLES, Ricardo. op. cit., p. 16. 
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imensidões dos sertões, temos nosso quinhão garantido de civilidade. Os paraguaios, os 

guaranis, são primitivos, estão de tal maneira próximos da natureza que podem ser vistos 

como parte dela. Sua vitória, nessas condições, num primeiro momento, é compreensível. 

Mas - o iluminismo um tanto tosco de Taunay assim acredita - a civilização define-se 

justamente por poder conhecer e dominar a natureza, os instintos. Do mesmo modo 

como ganhávamos as terras "amigas", decifrávamos o enigma do território, estávamos 

condenados a vencer os paraguaios (inclusive aqueles "paraguaios" que trazíamos dentro 

de nós) mesmo quando acuados por eles: a ideologia da civilização transformava a derrota 

em prenúncio da vitória. Era essa a estratégia da retirada. 

Com todas as nossas terríveis contradições, éramos os heróis civilizadores. 

Taunay podia nos apresentar como bravos combatentes europeus e nossa guerra como 

um capítulo da conquista do ocidente. O que Taunay mais queria era falar para o publico 

francês, ou pelo menos para os corações e mentes de uma francofilia idealizada. Humaitá 

é comparada à Sebastopol, o porto ucraniano que resistiu ao ataque combinado de França, 

Inglaterra e Turquia durante a guerra da Criméia, dez anos antes do início da Guerra da 

Tríplice Aliança. Quando descreve assentos de cavalo para transporte, diz que são 

"semelhantes àqueles que o Exército francês usou na Argélia e que foram inventados 

por Larrey no Egito" (p. 50). É freqüente a comparação com as campanhas francesas na 

Argélia, o que evidencia, certamente, a cultura francófila de nosso autor. Mas não apenas 

1SSO. 

A &tirada completa, por assim dizer, o projeto de Machado. Escrito em francês, 

a língua da civilidade oitocentista, termina por propalar a grandeza e a humildade da 

civilização contra a barbárie. Os prefaciadores franceses, providencialmente, vieram ao 

encontro desse projeto. Eles forneceram o aval do civilizador. Um deles, E. Aimé, no 

prefácio da terceira edição francesa, relaciona A &tirada, com um clássico épico de guerra, 

a Retirada dos Dez mi� de Xenofonte. E, surpreendentemente, decreta: 

"Atualmente, feita a comparação, é com a mais 

perfeita convicção que, sob o duplo ponto de 
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vista do interesse da narrativa e do heroísmo 

das tropas, proclamamos a Retirada da Laguna 

superior à que foi chefiada e narrada por 

Xenofonte"31 

Aimé trata também do heroísmo dos soldados de Taunay, comparando-o à 

covardia dos franceses durante a guerra com a Prússia: 

"Se nossas tropas tivessem mantido o indômito 

espírito de disciplina que admiramos nesses 

heróis brasileiros ( ... ) como o bravo Lopes, que 

sacrificou tudo - casa, família e vida para repelir 

o invasor -, a França não teria essa história

manchada por humilhações desconhecidas para 

seus ancestrais". 

Definitivamente, com o aval francês e a grandeza dos clássicos, entrávamos na 

civilização com nossa guerra privada. A lição foi tão bem feita, que repercute até hoje. 

Jean Soublin, no prefácio da mais recente edição francesa de A Retirada da Laguna, volta 

a aclamar nosso belo escritor como "um Xenofonte brasileiro"32
. Da França nos vinha 

( e ainda vem) a lição: do mesmo modo que os franceses durante a sua Revolução se viam 

"como uma Roma ressureta"33
, no quinhão que nos cabia de heroísmo, poderíamos nos 

imaginar revivendo a grandeza fundadora do ocidente, dos heróis do Peloponeso ... Com 

orgulho desmedido para a causa imperial, até mesmo nosso caboclo virtuoso e semi

bárbaro acabou por humilhar não apenas nossos intelectuais de plantão mas os próprios 

pares da civilização que mais admirávamos. Teriam os prefaciadores acreditado mais no 

Brasil Imperial de Taunay que o próprio autor? 

31 

A Retirada da Laguna (10ª ed.), São Paulo, Melhoramentos, 1935, p. XV 

32 

"Un Xenophon brésilien", inLa Retraite de Laguna, Paris, Phébus, 1995, p. 13. 

33 

BENJAMIN, W.: "Sobre o Conceito da História" in Obras Escolhidas, v.l, São Paulo, Brasiliense, 1986, p. 230. 
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Seja como for, nas letras pelo menos, nossa vitória estava garantida. Mas o 

que diria o bárbaro derrotado? A esse respeito, podemos tomar um artigo originalmente 

publicado no jornal paraguaio El S emanario, comentando os mesmo "fatos" presenciados 

por Taunay, intitulado ''A invasão do Norte"34
. 

Nesse artigo ufanista e vitorioso, escrito para estimular as forças paraguaias 

em guerra, funciona, como não poderia deixar de ser, como contraponto à narrativa de 

Taunay, mesmo antes dela existir. Pode-se ver no relato paraguaio as óbvias discordâncias 

quanto aos resultados das batalhas, quanto à selvageria das ações infames, as ênfases 

distintas de ponto de vista, etc; poder-se-ia comparar também o que nos discursos é 

familiar a ambos os casos, como a defesa da "civilização" ( que cada lado arvora representar) 

ou o barbarismo imputado ao outro. Mas há pontos mais sutis, que dizem mais das 

diferenças ideológicas. O principal deles, é a ênfase dada pelo relato anônimo paraguaio 

à condição latino-americana do combate e das origens dos combatentes. Esse latino

americanismo seria impensável para Taunay como para o Império brasileiro, cuja idéia 

de civilização passava longe de uma relação construtiva com os vizinhos de continente e 

companheiros de processos colonizatórios semelhantes em diversos pontos. 

O diferencial mais significativo da narrativa paraguaia é que esta não defende 

um ideal de "civilização" em abstrato, ou de caráter genérico, mas firmemente a localiza, 

definindo-a como "liberdade americana" (p.268), em oposição ao Império que intentaria 

"escravizar um país cristão e livre!" (p.276). A função desse discurso latino-americanista 

é definir um consenso sobre a idéia de liberdade, cuja evocação choca-se frontalmente 

com a chaga secreta do império: a escravidão. 

"O desastre desse exército repercutirá como um 

golpe terrível sobre o ambicioso Imperador, que 

vê assim desfeitas uma � suas maiores esperanças, 

e dar-lhe-á uma nova convicção de que seus éscravos 

jamais conquistarão a terra dos livres" (p.279). 

34 

O artigo encontra-se reproduzido em apêndice na edição de A Retirada ... de 1996 (São Paulo, Companhia das 
Letras). Originalmente publicado em E/ Semanario, Asuncion, 13 de julho de 1867, nº 690. 
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Mas não era na América que Taunay queria pensar, muito menos nas contradições 

de sua civilização onde cabia a escravidão. Isso assombraria seu bom sono. Ele queria 

esquadrinhar a história, com suas certezas e seu inabalável bom-senso, para encontrar a 

miragem de uma pátria. A tônica do livro, sua beleza cativante, está no desejo de apresentar 

os caminhos que englobam os enganos humanos, os erros nem sempre calculados, os 

delírios que as paixões nos reservam, delírios que o próprio autor tentava escapar. Sua 

certeza, além das graças da ciência e dos mistérios da natureza, residia no dever diante da 

"Honra" e da ''Pátria", essas "alucinações necessárias, persistentes", essas divisas "da 

civilização francesa marcada em sua bandeira nos dias difíceis", como escreveu certa vez 

Lucien Febvre. Taunay traz essa nústica para os campos do Brasil e do Paraguai. Ele 

relativiza tudo, menos honra e pátria. Elas eram suas mais caras alucinações; os paraguaios, 

seu pior pesadelo. 

Seria essa narrativa sóbria a única maneira de Taunay não enlouquecer? O 

livro é antes de tudo um estudo da razão "civilizada" em seu confronto ameaçador 

contra a loucura "bárbara", muito mais que da memória contra o esquecimento. Note-se 

que o autor nunca se apresenta trabalhando. Ele não é nem mesmo o "nobre guerreiro". 

Seu trabalho é o trabalho da razão que arrazoa, que balança, observa e registra. Sua 

posição, nesse sentido, tange à situação do homem do Império em sua acepção ideal 

mais bem realizada: não trabalha, estuda, observa com seu binóculo racional, escreve, 

corrige e anota os dilemas da moralidade, buscando colocá-los na balança dos trunfos 

que podem vir a construir a civilização brasileira. 

Assim, a guerra foi quase uma necessidade, pois era imperativa para justificar 

a diferença brasileira diante da América do Sul e a necessidade do equilíbrio do poder 

mediado pela ordem monárquica, paternalista e antidemocrática. Sem a guerra não 

teríamos uma Retirada da Laguna, não porque não haveria episódios patrióticos a serem 

relatados, mas porque seus pressupostos não se justificariam tão convenientemente. 

A guerra foi a maior ameaça à "fantasia da civilização" (a expressão é de 

J effrey N eedell) que a elite imperial brasileira cultivou desde o Segundo Reinado. A &tirada 
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é um documento do perigo pelo qual esse sonho passou. A par dos interesses econômicos 

no comércio e domínio do Prata e da necessidade de criar estabilidade política 

especialmente no Rio Grande do Sul, inventou-se uma guerra para realizar o sonho da 

hegemonia brasileira não apenas para o resto da América do Sul, mas também para que 

o próprio Brasil pudesse internalizar definitivamente seu desejo civilizador, simpático

porém autoritário e antidemocrático, como o próprio Taunay o foi. O confronto com 

uma república, a forçosa necessidade de aliar-se com duas outras, de recrutar soldados 

entre escravos, o encontro com o sertão do país e com o fantasma guarani, tudo isso 

abalou como um pesadelo o cérebro dos vivos. Taunay foi a testemunha privilegiada 

desse abalo, o cronista do grande medo. Quando a coluna se retirava, era a ameaça de 

que as quimeras desmoronassem o maior inimigo. Tratava-se da retirada do direito ao 

sonho da civilização, de um forçoso despertar. Taunay ainda pôde defender-se 

escondendo-se por entre a natureza dadivosa, requerendo a proteção de seus mistérios. 

Era evidente que desde então o Brasil poderia não mudar totalmente ( o que de fato 

aconteceu), mas certamente não poderia mais continuar o mesmo. 
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PARTE 2 

CIVILIZAÇÃO E -BARBÁRIE 

DE FORA PARA DENTRO, 

DE DENTRO PARA FORA 
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Capítulo 1 - EXPILLY NÃO GOSTOU DO BRASIL 

Quem procurar por Charles Expilly no famoso Dicionário Literário Brasileiro de 

Raimundo de Meneses encontrará o seguinte: 

"N. em Salon, Bouches-du-Rhône, 1814. 

Jornalista e romancista. Partidário das doutrinas 

liberais, exaltado, declamatório, melodramático, 

abandonou a França após o golpe de Estado do 

presidente Luís Napoleão, em 1851, e veio para 

a América do Sul. Foi diretor de uma fábrica de 

fósforos no Rio de Janeiro. Adversário tenaz da 

escravidão negra, daí a sua insatisfação no Brasil. 

Tencionava fundar um estabelecimento de 

educação profissional para os filhos pobres dos 

funcionários públicos. Não realizando seu 

intento, por falta de competência legal, zangou

se e regressou à França. Lá não cessou de publicar 

livros sobre o Brasil, revoltado e furioso. Foi 

nomeado comissário adjunto de Emigração no 

Haure e em Marselha. Faleceu em Tain, Rhône, 

em 1886. 
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Ref biblio: Dr. João Antonio Pinto Jr. O charlatão 

Carlos Expilfy e a verdade sobre o conflito entre o Brasil, 

Buenos Aires, Montevidéu e o Paraguai. São Paulo, 

1866. 

Moré,João C. Reflexões sobre a brochura de Expil!J, 

''l..,e Brisi!, Buenos Ayres, Montevideo et le Paraguay 

devant la civilization': .. Porto Alegre: Typ. Rio

Grandense, 1868. 

· Câmara Cascudo. Antologia do Folclore Brasileiro,

p. 125."1 

Antes de mais nada, deixemos anotado que o verbete é um resumo 

desavergonhado, reproduzindo quase literalmente (mas com significativas omissões) 

a apresentação feita por Luís da Câmara Cascudo em sua Antologia do Folclore Brasileiro. 

Numa das frases omitidas, Câmara Cascudo admira-se que o escritor, "adversário 

tenaz da escravidão negra", explicasse "por esse elemento todos os aspectos 

desagradáveis do país". O espanto do simpático folclorista diante dessa obsessão 

anti-escravista do exaltado liberal francês talvez tenha-lhe influenciado à compor 

infelizes metáforas, porque logo adiante, irritado com as opiniões de Expilly, diz que 

seus livros acabariam "pintando de negro" a terra que "lhe dera uma filha". 

Entendamos que "pintar de negro" o Brasil seja apenas uma má metáfora sem 

conotações racistas, e lembremos em favor do antologista que ele não omite os 

principais livros do autor, nem mesmo aqueles escritos a respeito da guerra da Tríplice 

Aliança e em fayor do Paraguai2 . 

Uma antologia organizada por Câmara Cascudo foi, sem dúvida, algo que 

marcou algumas gerações de um certo tipo de pesquisador da "cultura brasileira". Mas é 

1 

MENESES, RAYMUNDO DE. Dicionário Literário Brasileiro. São Paulo, Saraiva, 1969. 

2 

CASCUDO, L. da C. Antologia do folclore brasileiro. São Paulo, Ed. Martins, 3ª ed., 1965, p. 125. 
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certo também que sua antologia não possui a marca indelével de um dicionário que se 

propõe a resumir toda a literatura brasileira ou os estudos sobre o Brasil. Diante disso, o 

que restaria a um leitor que se informa por dicionários e gostaria de aprender algo sobre 

o escritor francês? O retrato de um personagem um tanto ridículo, "exaltado, declamatório,

melodramático"; incompetente para administrar uma fábrica de fósforos que, entre 

"revoltado e furioso", mostra-se pronto a difamar o Brasil no exterior, graças a sua 

personalidade agressiva e seu fracasso profissional. Foi-nos dito que era ''liberal exaltado" 

quase como uma virtude negativa. 

A qualificação parece pesar, pois o que zangou o francês teria sido menos o 

referido desprezo pelo escravismo do que sua intenção frustrada de empresário, ansioso 

por fundar "um estabelecimento de educação profissional para os filhos pobres dos 

funcionários públicos" ( coisa que o próprio Câmara Cascudo classificava como "excelente 

iniciativa", abortada por uma misteriosa "falta de competência legal"). Um liberal, mas 

um liberal deslocado da única realidade que conhecia, incapaz de compreender a natureza 

política e cultural da terra em que quis enriquecer com "boas intenções", rancoroso o 

suficiente para difamar o país que tentava conciliar liberalismo, escravidão e Império -

ainda que não se possa negar, embora o verbete não o reconheça, que nada seria mais 

natural a um liberal, mesmo que não tão exaltado. 

Seja como for, o verbete não nos ensina nada a respeito do conteúdo das 

críticas do escritor francês ao país dos escravos e nem informa sequer sobre o fato de 

que entre essas obras sobre o Brasil encontram-se estudos em que se compara, para 

nosso prejuízo, o império escravista com o república do Paraguai, produzidos no calor 

da guerra entre ambos. Muito ao contrário, a imagem agora eternizada pela aura respeitosa 

de um verbete de dicionário é toda tramada por informações retiradas de seus críticos, 

justamente daqueles que se levantaram em defesa do Império, conforme veremos adiante. 

Seus livros, suas traduções para o português, sequer são citados para justificar as 

informações e os juízos ou, pelo menos, para dar sentido a sua inclusão num dicionário 

literário "brasileiro"3
• Tudo isso diz muito. O verbete é um recado que o passado manda 
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ao presente. 

Diga-se em favor do Dicionário... que não é apenas nele que definições 

preconcebidas e silêncios significativos sobre a obra de Expilly, especialmente a que 

compara Brasil e Paraguai, acontecem. No varejo internacional ecoavam as mesmas 

falas. O prestigioso, e facilmente encontrável em qualquer biblioteca, Handbook of Latin 

American Studies, nos idos de 1935, um momento em que os críticos da guerra contra o 

Paraguai andavam em baixa, já consagrava para consumo no mercado das idéias prontas 

um produto parecido. Comentando a edição brasileira de Mulheres e Costumes no Brasil, 

aparecida nesse mesmo ano, sentenciava: "I t is a caustic and at times unfair account of 

social conditions under the empire"4 

Gilberto Freyre talvez tenha sido o autor de maior prestígio a utilizar-se 

largamente de algumas obras de Expilly sobre o Brasil. Em Sobrados e Mucambos, baseia

se nas descrições ácidas do francês, no seu livro Le Brésil te! qu 'il est, a respeito da moda e 

do comércio de produtos de "luxo" ("alianças de cobre e zinco eram vendidas como 

ouro"; "o cobre branco da Alemanha passava por prata"). Segundo o autor, tentando 

sempre fugir do "mau gosto" português, o Brasil acabou por depender do refugo comercial 

francês. Isso leva Freyre a detectar entre nós um verdadeiro processo de "mistificação 

em larga escala"5
. 

Debatendo com o escritor francês a respeito dos significados dos hábitos do 

cafuné e dos banhos entre mulheres e mucamas, agora citando Mulheres e Costumes no Brasil, 

Freyre acredita que Expilly, nesse caso, porta-se como "europeu escandalizado com o 

costume brasileiro volutuosamente oriental". Para o escritor francês, tais hábitos revelavam 

uma tendência aos prazeres ou sensações de fortes conotações lés bicas entre as mulheres 

3 

Diga-se de passagem, que Expilly já era lido no Brasil muito antes do período da Guerra do Paraguai. Marlyse 
Meyer, em seu belo estudo sobre o folhetim literário, garimpou uma novela do autor publicada em partes, no início 
da década de 1840, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Cf. MEYER, Marlyse. Folhetim: uma história. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1996, p. 283. 

4 

Handbook of Latin American Studies: 1935, Gainsville, Uníversity ofFlorida Press, Edited by Lewis HANKE, 
1963, p. 141. 

5 

FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. Rio de janeiro, José Olympio, tomo I, 1961, p. 339. 
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brasileiras. Isso se devia ao fato de nossa sociedade patriarcal delimitar fortemente o lugar 

dependente e submisso das mulheres, ceifando-lhes qualquer outra possibilidade de prazer, 

exatamente como ocorreria no oriente. Gilberto Freyre concorda com a origem oriental 

desse comportamento e sua relação com o patriarcalismo da sociedade colonial. Entretanto, 

para o sociólogo pernambucano, essas práticas eram formas de suavizar e amolecer a 

rigidez patriarcal, formas, portanto, tipicamente brasileiras6 
. 

Tais debates talvez demonstrassem a utilidade das observações e análises do 

escritor francês sobre as estruturas da sociedade brasileira. Entretanto, nem mesmo como 

uma espécie de proto-brasilianista francês ele acabou sendo consagrado. Mario Carelli, 

em seu abrangente estudo sobre as relações entre França e Brasil, da colonização à 

fundação da Universidade de São Paulo, menciona-o apenas em uma perdida nota de pé 

de página, ilustrando uma breve citação extraída de Le Brésil tel qu'il est, não lhe dedicando 

maiores atenções7
. A opinião corriqueira sobre o autor repete sempre a cantilena sobre 

o empresário frustrado, daí suas observações sobre o Brasil tendem a ser menosprezadas.

Isso quando, aqui e ali , alguma referência a suas obras aparecem. Quando muito, as 

citações referem-se costumeiramente a Expilly como mais um viajante europeu de visão 

rasa e apressada. Também essa é a posição de Wilson Martins, para quem Expilly deve 

ser entendido como um crítico "vinagrento"8 e "agrumoso"9
, repleto de impressões 

"sombrias" 1º sobre o Brasil. 

O que se verá a seguir é uma leitura do menos conhecido de seus livros, 

6 

Idem, tomo II, pp. 468-469. A esse debate com Expilly perpassa a discussão de Freyre com o antropólogo francês 
Roger Bastide, que por sua vez também cita largamente as observações de seu compatriota. Cf. BASTIDE, R. 
Psicanálise do Cafuné e estudos de Sociologia Estética brasileira. Curitiba, Ed. Guaíra, l 941, pp. 55-57. 

; CARELLI, Mario. Culturas Cruzadas: intercâmbios culturais entre França e Brasil. Campinas - SP, Papiros, 
1994, p. 132. Diz a nota: "Charles Expilly (1814-1886) teve uma vida muito agitada. Autor de romances, folhetins, 
casou-se em 1849 com uma professora brasileira em Paris, com quem se exila no-Brasil, onde viveu durante dois 
anos. Esta estada inspira-lhe, quando de sua volta, várias obras sobre este país, entre as quais Le Brésil te! qu 'i/ est
(Paris, Dentu, 1862) e Lesfemmes et /e moeurs du Brésil (Paris, Charlieu et Huillery, 1864)". É curioso que escape 
ao historiador as criticas que Expilly fazia à situação política e social do Brasil, principalmente no que tange à 
instituição escravista. 
8 MARTINS, W. História da Inteligência Brasileira. São Paulo, Cultrix/EDUSP, 1977, v. 3, p. 98. 
9 

idem, p. 172. 
1º idem, p. 204. 

89 



justamente aquele que trata de comparar o Brasil e o Paraguai: Le Brésil, Buenos Ayres, 

Montevideo et !e Paragur,ry devant la, civilization11 , publicado em 1866. Ainda que trate em suas 

páginas da situação argentina e uruguaia, é para o confronto crítico entre o Brasil e o 

Paraguai que as atenções do autor se concentram. Sua originalidade deriva de vários 

aspectos. É uma obra rara na medida em que, escrita por um liberal europeu "exaltado", 

apresenta o Brasil como "bárbaro" e revela aspectos da organização paraguaia de modo 

a poder definir a nação guarani como "civilizada" peculiarmente, em oposição ao nosso 

não tão peculiar barbarismo. Nesse percurso, e o importante aqui é perceber como isso 

acontece, o autor acaba por expor motivos para se colocar em questão até mesmo aquilo 

em que ele aparentemente tanto acredita: a existência segura de uma civilização européia 

avançada e progressista. 

Em seus argumentos, imagens que os ideólogos brasileiros criaram para 

representar a barbárie paraguaia voltam-se contra o Império, num jogo curioso e cheio 

de significação, senão para compreender a realidade paraguaia, pelo menos para esclarecer 

os impasses e as omissões sobre a realidade brasileira. Impasses que marcaram nossa 

história e nossa memória sobre a Guerra, sobre nossa herança escravista e imperial, 

sobre nossas relações tensas com a imagem sonhada da nação civilizada à moda européia 

e aquela "outra", que nossos vizinhos latino-americanos, e até mesmo um civilizado 

liberal francês, nos obrigavam a revelar para nosso terrível incômodo. O medo era que o 

barulho da guerra e os sons do falatório sobre seu sentido nos despertassem de um sono 

que não queria ter fim. Expilly, com seus interesses e contradições, fez esse papel: quis 

interromper o sono e o sonho dos quais não queríamos abrir mão, interpelando nossas 

fantasmagorias obscuras. 

11 

Le Brésil, Buenos Ayres, Montevideo et /e Paraguay devant la civi/ization. Paris, H. Williems, E. Dentu, 1866. 
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Quando retorna a França depois de suas andanças pelo Brasil e pelos países do 

Prata, Charles Expilly começa a escrever sobre suas experiências. Fosse apenas isso, sua 

trajetória não seria muito diferente da de outros "viajantes" com os quais é freqüentemente 

comparado. Entretanto, suas intenções eram significativamente maiores, ou mais ambiciosas, 

do que a prática do relato de viagens permitiria. Se, de um lado, tocava sua vida aproveitando

se dos conhecimentos adquiridos na experiência sul-americana (trabalhando com comércio 

ou escrevendo artigos para jornais), por outro, ambicionava formar uma obra consistente, 

critica e opinatl\-a, sobre a situação latino-americana e seu destino. Nesse processo, especularia 

não apenas a respeito de uma parte do mundo que a intelectualidade e os homens de 

negócio europeus pouco conheciam, segundo acreditava, mas também repensaria as bases 

éticas e culturais que fundaram e agiam sobre o velho mundo. Ao mesmo tempo, acreditava 

poder influenciar tanto o comércio europeu com a América quanto algo que ele acreditava 

necessário mas de difícil realização: a imigração da Europa para a América do Sul. Como se 

isso fosse pouco, Expilly se esforçaria ainda por demonstrar a situação política e cultural 

que acreditava estar reservada ao continente americano e que só poderia ser interrompida 

caso o modelo brasileiro se impusesse, por exemplo, após a vitória contra a mais progressista, 

nos seus termos, das nações latino-americanas: o Paraguai. 

Resumidamente, eram essas as pretensões nada modestas de nosso autor. De 

fato, organizou cuidadosamente suas obras de modo a tentar dar conta desses problemas. 

A primeira etapa foi entender e criticar o Brasil que, no seu entendimento, ocupava o 

centro do problema latino-americano. Daí surge Le Brésil te! qu'i! est12 , em 1862, e Les 

femmes et !es momrs du Brési/'3, em 1864. Esses dois trabalhos, como se explica no prefácio 

12
Paris, Librarie de la Société des Gens de Lettres, 1862. 

13 Paris, Charlieu et Huillery, 1864. Tradução brasileira: Mulheres e costumes no Brasil. Tradução prefácio e notas
de Gastão Penalva. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1935. 
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do livro de 1864, foram pensados como uma única obra, ou seja, deveriam no seu conjunto 

dar conta da visão do autor sobre o país no qual viveu dois anos. 

Le Brésil te! qu'il est marca a diferença do projeto de Expilly e sua aparente 

originalidade. A proposta do livro era se afastar da apresentação "otimista" do Brasil da 

maneira como, segundo nosso autor, faziam os "viajantes". Logo no início, ataca o que 

entende como visão oficialista que contamina as obras de autores como, entre outros, o 

príncipe Maximilien N euwied, Lindley, Saint-Hilaire, John Amitage. Eles são acusados de 

retratar o país oficial, do ponto de vista dos brancos e do Império, de negligenciar a ignorância 

à qual a massa era submetida, de relevar "o orgulho desmesurado dos brancos, os modos 

pouco evangélicos do clero, e mesmo os efeitos desastrosos do escravismo"14
. Aqui surge 

forte a idéia dos "dois Brasis", mais do que a do "país dos contrastes". Um ''Brasil" era 

falso, uma imagem criada por escribas que só eram sensíveis às benesses que o Império 

lhes oferecia. Expilly quer dar voz a um outro ''Brasil", que na verdade seria sua essência 

sistematicamente falsificada, um país que só se vê quando se olha para o mundo do trabalho 

forçado, da pobreza urbana, da miséria, do calor sufocante que "nenhuma chuva podia 

acalmar"15
. Um país onde pragas, como cupins, destroem livros ... Um canto dos trópicos 

onde as luzes, de que Expilly se acreditava defensor, não dão sinais de que podem vingar. 

O quase sempre ácido Wilson Martins assusta-se com a acidez da inversão proposta 

por Expilly e tenta desqualificá-la. Acredita que o autor fala daquilo que não tem conhecimento 

e que sua experiência brasileira é muito inferior àquela dos viajantes que critica. Também não 

teria sabido reconhecer o alto grau de "refinamento" que a tão ridicularizada Corte do Rio de 

Janeiro havia conseguido, e que Expillly ignorava talvez por excessos "vinagrentos": 

14 

Le Brésil ... op. cit., p. VII. 

15 

idem, ibdem. 

''Bem entendido, no que se refere aos viajantes 

estrangeiros, Expilly exagera para os efeitos da 

argumentação, sendo certo que a maior parte 

deles, ao contrário do que aconteceu com ele 

mesmo, viajou longamente pelo interior, 
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conhecendo-lhe as duras condições de 

existência. Contudo, se o ambiente em que 

viveram no Rio era tão bom e confortável quanto 

ele diz, então a sociedade brasileira já havia 

alcançado um nível de refinamento que por si 

mesmo lhe desmente as palavras"16 

E o que provaria essa civilidade alcançada na vida da Corte e que desmentiria 

o tom "agrumoso" que lhe era conferido? As "atividades teatrais que são, em certos

aspectos, o luxo das sociedades educadas"17
• 

Deixe-mos de lado essa fantasia ''liberal", muito característica de nosso 

"modelo" peculiar de liberalismo, de que o grau de civilidade de uma sociedade pode ser 

medido pela oferta de espetáculos para sua elite e anotemos a inversão que o crítico 

omitiu. Le Brésil te! qu 'il est, com esse título de tão taxativa certeza ( que Expilly diz ter sido 

sugerido pelo editor), quer ser não um estudo das grandezas do Brasil, nem mesmo um 

arrazoado de dados. Também não almeja a literatura, a poesia da experiência que as 

viagens trazem. Bem ao gosto de um iluminista tardio, nosso autor acredita poder dissecar, 

como o legista de um cadáver que ninguém sabe que morreu, a cultura do país, vista do 

ângulo de seus costumes e sociabilidade, para encontrar aí a chave de sua organização 

política, de seus procedimentos éticos, de sua "moral": 

16 

MARTINS, W. op, cit., p. 172. 

17 

'd 'bd 1 em, 1 em. 

''É menos uma monografia que uma fisiologia 

o que tentei produzir. E o meu livro O Brasil tal

qual é justifica plenamente o seu título, se cuida

dos costumes, das instituições - da vida moral

do povo brasileiro"18
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É como moralista que se crê dotado de certezas retiradas de conceitos

universalizantes que Expilly procurou desvendar, melhor seria dizer denunciar, a base de 

uma possível cultura brasileira, arquitetada de cima para baixo. Do retrato sarcástico da 

Yida na Corte, em Le BrésiL.., o autor chega à figura da mulher, do escravo e do povo das 

províncias, agora em Les ftmmes ... , como as mais sintomáticas para compreender a extensão 

da cultura que via materializar-se no Brasil, aquela que, segundo ele, seus antecessores 

não teriam sido capazes de retratar. Falando de si como quem fala de outro, explica: 

"Nas Mulheres do Brasil, ao contrário, o autor 

propõe-se reproduzir a vida de província e, 

sobretudo, a existência que levam, no fundo dos 

engenhos e das fazendas, os grandes proprietários 

de escravos. (. .. ) Não me empenhei em esboçar 

apenas os hábitos luxuosos e despóticos dos 

senhores. É toda uma sociedade que se apresenta

aos nossos olhos com os seus estúpidos 

preconceitos, os seus excessos detestáveis, as 

torpezas, os vícios e os crimes engendrados por 

uma instituição anti-social. A escravidão empolga

e absorve o pensamento do escritor."19

Diz isso primeiro sobre o Brasil para, logo em seguida, estender seu julgamento 

para além das fronteiras brasileiras: 

''As nossas críticas, visando a sociedade brasileira, 

atingem virtualmente a Espanha colonial e os 

estados secessionistas da União Americana. Vão 

além. Combatem em regime execrado pela 

religião, pela moral, pela civilização e pela 

humanidade"20 

18 

Mulheres e costumes no Brasil. op. cit, p. 16. 

19 

idem, p. 17. 
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"Escandaloso". É assim que o tradutor de Mulheres e costumes no Brasil define o 

livro e seu autor. Sabia ele que a palavra explicava perfeitamente a reação que à época 

teve a obra, e que marcou o nome de seu autor, como pode-se ver pelo teor do verbete 

a ele destinado no Dicionário Literário Brasileiro. "Despeito", "desfavor da nossa raça", são 

termos que Gastão Penalva recolhe para deixar mais clara a recepção do livro, bem 

como a necessidade de justificar sua tradução. Nada mais dificil para justificar do que um 

livro que atacava nossas "tradições" em plena ditadura Vargas, às portas da malfadada 

"Intentona Comunista", dois anos antes do golpe do Estado Novo. Prudente, Penalva 

antecipa-se aos brados de repúdio e diz que Expilly anunciava, com suas "duras verdades", 

o mesmo Brasil triste e melancólico que Paulo Prado retrataria nos anos 20 em seu

clássico R.etrato do BrasiL Além disso, por se tratar de "um libelo contra a escravidão", 

suas críticas podiam ser matizadas, pois estavam confinadas num passado mais ou menos 

remoto. Seja como for, adverte que o livro só poderia ser apreciado com o leitor 

"desprevenido de falsas patriotadas"21
. É uma observação de coragem, dadas as condições 

históricas, mas a verdadeira intenção de Penalva ao escrever sua breve introdução parece 

ter sido afastar-se do problema que criou, evitar a força do material que sua tradução 

liberava. Seu diplomático afastamento conclui-se dessa maneira: 

20 • _, 'bd 1uem, 1 em.

21 "Ao Leitor", inMulheres ... , op. cit.

"Como ficou dito, o único intuito dessa tradução 

( e os editores o reconheceram de pronto) reside 

no seu valor documentário. Bem ou mal 

considerado, o que apenas buscamos conservar, 

reproduzido em vernáculo, é o material que 

reflete o nosso passado social e histórico, se bem 

que contemplado por uns olhos algumas vezes 
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sensatos, outras deformados por consciente 

estrabismo"22 

Se era tão custoso justificar a publicação de um livro que descrevia 

impiedosamente nossa vida social, mas que poderia, como o foi, facilmente ser refutado, 

conforme os interesses ou à luz de diversas outras obras, o que dizer de um livro que 

comparasse esse país da tristeza, do cinismo e da miséria imperial com seu maior inimigo, 

aquele inimigo com quem se faz uma guerra de sangue? Nada. Pois o livro sobre o Brasil 

e o Paraguai nunca teve que descobrir um tradutor que, mesmo desculpando-se de 

trabalhar, tenha tentado trazer-lhe à luz. 

li 

Le Brésil, Buenos Ayres, Montevideo et le Paragur,ry devant la civilizatiorPpercorre um 

duplo trajeto: no calor da hora critica tanto as visões sobre a guerra, especialmente 

aquelas criadas no Brasil, como também o próprio jornalismo francês, "tanto parisiense 

quanto provincial", em sua ignorância diante dos eventos do Prata e da situação política 

da América do Sul. Um tanto "napoleonicamente", como se verá, Expilly chama a França 

22 'd ibd 
1 em, 1 em. 

23 

Le Brésil, Buenos Ayres, Montevideo et /e Paraguay devant la civilization, op. cit. Daqui em diante os números 
entre parêntesis indicam as páginas relativas a essa edição. 
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à suas obrigações civilizacionais. Assim, não apenas o Brasil era seu alvo, mas também as 

fracas luzes de sua pátria. 

Um exemplo são os grandes jornais, que pretensamente "combatiam pela 

liberdade e pela civilização" (p.8), mas acreditavam que o Paraguai não se prestava "a 

uma discussão séria". Eles ignoravam a "ambição malsã do Brasil, a ameaça a liberdade 

comercial, a violação de tratados pelos quais a França interveio, a extensão do escravismo 

sobre todo o estuário do Prata" (p.9). Os defensores da civilização francesa eram acusados 

de tramarem, com seu silêncio, contra seus pressupostos e atitudes civilizacionais. Eram 

bárbaros em sua ignorância. 

Fundamentando essa inversão provocadora, o autor demonstra haver uma 

pequena guerra interna nos jornais franceses, que oscilam entre a ignorância da 

problemática da guerra e, quando o assunto é trazido a tona por seus artigos em jornais 

de Marselha, um feroz debate sobre as opiniões de nosso autor. Isso, de uma certa 

forma, denuncia um debate entre Paris, capital política e cultural da "civilização" francesa 

e Marselha, porto comercial ligado ao resto do mundo, menos ilustrada mas, devido a 

sua posição estratégica na economia francesa (e mundial), mais aberta às oscilações 

internacionais. Há, evidentemente, um choque entre pressupostos civilizatórios e um 

mal estar crescente na Meca da cultura francesa, na medida mesma em que o capitalismo 

se internacionaliza. O que nos interessa, entretanto, é que, do ponto de vista do autor, 

no final das contas, os parisienses podiam ser mais bárbaros que os marselheses, no 

mínimo por resistirem a compreender os imperativos econômicos, políticos e culturais 

de uma nova fase de internacionalização do capital e das idéias24 . 

Porém, nada pode representar melhor a barbárie moderna que o Brasil, o 

"Império Escravagista", o "traficante de carne humana". Todos os argumentos de Expilly, 

seja contra os franceses em sua ignorância arrogante quanto ao resto do mundo, seja 

24 

Esse tema nos levaria muito adiante das questões que nos interessam por agora. Entretanto, para uma análise 
abrangente e inovadora das transformações do capitalismo em suas recorrentes reordenações internacionais, 
consultar ARRIGHI, Giovamú. O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. São Paulo/Rio de 
Janeiro, UNESP/Contraponto, 1996. 
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contra os brasileiros, que se aferram a um modelo imperial despótico e a um regime de 

trabalho desumano, partem de uma interpretação literal e radical de pressupostos tomados 

da Revolução Francesa de 1789. 

O Brasil é o pior dos combatentes, porém não está sozinho: Flores é chamado 

de '1udas" que vendeu seu país; Buenos Aires é vista como opressora de suas províncias. 

Mas o centro do problema é o Brasil, definido como um Império "que se corrói com a 

lepra da escravidão e que aspira se estabelecer em Montevidéu a fim de propagar essa 

lepra social e fechar ao comércio as portas do Prata, como fez com "as embocaduras do 

Amazonas" (p.10). Para ele o Brasil e a Tríplice Aliança eram a barbárie consumada: "os 

incivilizados, os bárbaros, nesse conflito cruel, são os brasileiros, os soldados de Mitre e 

os 'colorados' de Flores" (p.25). Peculiarmente fatalista, profetiza que seriam dois os 

resultados da guerra com a vitória brasileira: 

"o esmagamento do Paraguai produzirá como 

conseqüências fatais: a extensão da escravidão 

sobre o estuário do Prata, o entravamento 

momentâneo, senão, o completo confisco, em 

proveito do Brasil e de Buenos Aires, da liberdade 

de navegação". 

Mas nem toda a desconfiança quanto ao Brasil e seu sistema político tira de 

Expilly uma certa admiração pelo imperador Pedro II, a quem se orgulha de ter conhecido 

pessoalmente, que nos é apresentado estrategicamente, em breve veremos porquê, como 

uma espécie de pequeno Napoleão em potencial, um homem "de espírito elevado", 

amante das ciências e possuidor de "senso de progresso". Embora veja a escravidão 

como a chaga que corrói o Império, saúda os "esforços perseverantes de Dom Pedro II 

para introduzir nos Estados a civilização européia" (p.39). Aos poucos, o autor vai nos 

mostrando que não é exclusivamente a República seu intento ou seu "índice" civilizacional, 

mas determinados aspectos, primeiro ligados vagamente às lumieres e, depois, à liberdade 
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comercial (e dentro desse conjunto ideológico, o fim do trabalho escravo). 

Mas se até aqui Expilly aparentemente preservava até certo ponto a imagem 

construída no Brasil do ''Bom Imperador", sutilmente introduz idéias que acabarão por 

relativizar a admiração diplomaticamente expressa. Assim, cita artigo publicado em E!

Pueblo, de Buenos Aires, em 20 de outubro de 1865, dando conta de episódios da tomada 

de U ruguaiana: 

CC d d , .. . eu or em para que sa1ssem os corpos sem 

armas, cada um saía pela frente, e eram 

conduzidos para diante do Imperador. Quando 

os corpos chegavam em sua presença eram 

dizimados. A cavalaria os arrebatava atropelando

os". 

O que, entretanto, seria ainda mais chocante para o defensor da civilização 

européia e da causa do Paraguai? A presença no massacre "de um príncipe francês, o 

conde d'Eu". E como explicar esse corpo estranho na barbárie?: "influência detestável 

da escravidão. Essa influência afeta pouco a pouco as naturezas jovens e generosas, 

como os nobres, os carateres valentes!" (p. 95). 

É por isso, para evitar essa contaminação e defender a civilização do Império 

escravagista, que Expilly se anima a escrever. Mas preocupa-o, antes de tudo, proteger e 

esclarecer o comércio francês ( donde o interesse dos jornais de Marselha) da "perturbação 

dos negócios" na bacia do Prata (p.48): 

"a principal dessas causas é a situação crítica em 

que se encontra a agricultura brasileira, por 

conseqüência da supressão do tráfico de carne 

humana e da recusa, razoável, de imigração 

européia de se estabelecer nas costas pouco 

hospitaleiras do Império" (p.48). 
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Expilly percebe que a guerra foi feita, antes de tudo, para evitar o 

desmembramento do Império. Entretanto, não explica detidamente as razões dessa 

derrocada iminente. É bastante provável que esteja, nesse ponto, citando as conclusões 

do geógrafo Elisée Reclus, que por essa mesma época escrevia artigos na Revue des Deux

Mondes divulgando tais idéias, das quais Expilly parece ter tomado muitos de seus 

argumentos (como se verá adiante). A Europa deveria repreender o Brasil por ter se 

lançado a "uma aventura funesta", que só servia a seus interesses, e que ameaçou "cobrir 

de ruínas a América do Sul e de retardar assim o povoamento, quer dizer, a completa 

civilização de suas belas regiões" (p.56)25 . 

Tomando emprestada uma expressão de Alberdi, outro escritor que, como 

veremos, foi de definitiva influência para o escritor francês, acredita que o Paraguai é a 

"China da América" (p.81). Mas, para ele, tal definição não tinha qualquer caráter 

"bárbaro". Significava que o Paraguai possuía uma estrutura em muitos aspectos diferente 

do resto da América, e mesmo do resto das nações "civilizadas", mas não se fechava à 

"civilização européia". A prova seriam os tratados de "amizade, comércio e navegação 

com os Estados do velho e do novo continente"(p.84). 

Demonstrando ainda esta vez seu apego a determinados aspectos do 

liberalismo revolucionário francês pós-napoleônico, diz genericamente que "os oprimidos 

possuem toda nossa simpatia" (p.81) e sua pretensão é "marchar com os soldados do 

direito e da civilização conta as armas da inquietude e da barbárie" (p.82). E essas armas 

eram fortes. O jornal Les Débats, para orgulho de Expilly, denunciou os atos dos soldados 

da Tríplice Aliança como sendo "mais dignos dos iraquianos e dos apaches que de povos 

que se pretendam civilizados" (p.88). O mais impressionante, comenta o autor, é que 

tratava-se de um jornal favorável ao Brasil. Acrescenta, ironicamente, que tal afirmação 

é injuriosa em relação aos apaches, pois esses "selvagens torturam seus prisioneiros ( ... ) 

mas respeitam sua alma, eles assassinam mas não degradam sua vitimas"(p.88). 

25 

Além de sua experiência própria, que foi curta, em terras brasileira, as principais fontes do autor são Le Brésil, 
de Ferdinand Dems, e L 'Empire du Brésil, de M. le compte de Latume. Do primeiro toma como exemplo o 
problema das crises de imigração e o massacre dos irlandeses e do segundo a descrição da crise da agricultura 
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Tratava-se, é claro, de uma aproximação para o que viria depois. A pergunta 

que preparava era: "o que dizer desse retorno à barbárie relatado pelo Dián·o do Rio de 

Janeiro"? 

"Uma nova remessa de cinco jovens paraguaios 

chegou a Santana do Livramento para serem 

dados: um ao Dr. Francisco Pinto Barreto, outro 

ao tenente Cypriano da Costa Ferreira, o 

terceiro ao capitão Antonio Mendez de Oliveria 

e os outros ao Sr. Antonio Thomaz Martins. 

Os dois últimos serão primeiramente 

endereçados um a São Gabriel e o outro a 

Pelotas, para serem doados ao Sr. Galignano" 

(p.88)26. 

Nesse ponto já se torna mais clara uma das estratégias de ação de Charles 

Expilly. O autor cita trechos retirados de jornais brasileiros, traduz e divulga como 

panfleto contra a escravidão brasileira. Ao proceder dessa maneira, cria uma contradição 

entre a imagem do Imperador racional e humanista com a realidade brutalizante e 

atrasada. Torna-se, assim, uma espécie de proto-teórico da explicação da contradição 

dual brasileira. A imagem da superficie, em seus pontos mais altos, é a da civilização, 

enquanto o núcleo da sociedade, a sociedade de fato, organiza-se pela barbárie em 

estado puro, ou seja, a escravidão ( e, no caso do exemplo citado, pela escravidão também 

criada a partir da pilhagem humana do guerreiro vencido). Reduzir os paraguaios a 

escravos é o grande objetivo do Império, o horizonte moral de sua ação. O Brasil é 

como uma laranja estragada que contamina todo o bolo de boas laranjas, num exemplo 

de época citado (p. 94). Militares argentinos e paraguaios estariam, ·por influência da 

nossa ''lepra", escravizando paraguaios presos. Com cinismo, Expilly revela a designação 

26 

Transcrito da edição de 14/10. Não consta o ano, mas provavelmente deve ser 1865. 
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eufemística para essa escravização informal: "serviços particulares" (p. 93)27 • 

Toda essa acuidade no que tange à avaliação certeira das contradições da 

sociedade brasileira apresenta-se, entretanto, problemática e dificultosa para o autor, 

quando ele se depara com o problema da participação do Conde d'Eu, um legítimo 

nobre francês, nesse contexto. Num primeiro momento, o autor se arma de argumentos 

tortuosos e noções sobre o valor e nobreza do conde, dito defensor "dos princípios de 

nossa imortal Revolução" (p.96). Tudo para negar sua participação nos massacres de 

U ruguaiana. Era demasiado doloroso para sua fé política ter que imaginar um francês 

participante da barbárie alegada, podemos pensar. Entretanto, com uma sinceridade 

surpreendente, reconhece em longa nota de pé de página, escrita depois do texto pronto, 

em que também reproduz artigo publicado em E! Pueblo, que tanto o Conde quanto o 

Imperador são seriamente suspeitos de omissão diante do banho de sangue. 

Assim, num primeiro momento, Expilly sustenta sua ingênua defesa do "espírito 

francês", dos ideais de civilidade conquistados, da confiança em um monarca esclarecido. 

Mas a seguir a nota do jornal, a seu ver inegável, o desmente. Então vê-se obrigado, como 

bom liberal-esclarecido que se acreditava, a reconhecer o baque: "Que diríamos nós da 

civilização do Brasil, de Buenos Aires e de Montevidéu se tomarmos por critério dessa 

civilização os atos atrozes cometidos em U ruguaiana? (p. 97). É talvez a pergunta central de 

seu panfleto. Diante do fato, entretanto, uma outra parece estar oculta: o que pensaríamos 

da própria civilização francesa, representada na barbárie por um de seus nobres? 

Seja como for, note-se que Expilly se usa de um ardil, de uma encenação, 

nessa questão. Ele age como imagina que seus leitores agiriam diante das denúncias de 

seu livro, de seus ataques contra um pretenso "senso comum" que jogaria a favor do 

império do monarca esclarecido contra uma pequena república, supostamente governada 

por um ditador que subjugava um povo ainda em estado de barbárie. Primeiro nos diz 

acreditar, por princípio, nos conceitos estabelecidos: tanto um nobre francês quanto um 

27 

A inversão entre civilização e barbárie vai se procedendo na mesma medida em que a ironia vai tomando o 
relato. Na página seguinte dirá: "et, alors, si les vainqueurs d'Uruguayana sont des Huns et des Vandales, ou bien 
des nations civilisées se faisent gloire d'être chrétiennes! Dira-t-on que ce n'est pas là de la barbarie? (p.94). 
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monarca esclarecido jamais poderiam compactuar com ações bárbaras ( como massacres 

e escravização de derrotados). Depois, forçado por outros "fatos" - não mais preconceitos, 

pois baseados em relatos incontestes - é obrigado a reconhecer a extensão do problema, 

a negar suas crenças imediatas em função da "realidade". Ardilosamente, e demonstrando 

com isso seus dotes de excelente panfletista, que tanto irritaram os críticos brasileiros, 

Expilly recria ou encena, no movimento de seu próprio pensamento, as inversões de 

ponto de vista que direcionam suas críticas. Por isso as denúncias contra os pretensos 

barbarismos de U ruguaiana são decisivas, mais do que tudo, para marcar a hora da 

mudança: "o relógio de Uruguaiana anuncia a última hora da escravidão" (p. 97). 

Os crimes de Uruguaiana e a própria guerra são denunciados como "abuso 

cínico da força". Mas não era só do Brasil, de seu monarca e de seu príncipe francês, que 

brotava esse cinismo bárbaro. Suas fontes também poderiam ser encontradas num escritor 

como Faustino Sarmiento, defendendo a guerra como purificação, em artigos para jornais 

como Les Messager de Province, ao qual Expilly levanta críticas, caracterizando o Paraguai 

como uma nação que esperava pela salvação no sangue derramado no teatro da batalha: 

"Os paraguaios são um povo de valetes, o 

rebaixamento dos caracteres é tal no Paraguai; 

o embrutecimento das massas é tão profundo

que o povo não pode nem mesmo ter consciência 

de seus direitos" (p. 97) 

Aqui surge outro de seus inimigos, um pensador argentino influente cujas 

idéias estão na mira de Expilly e fundamentam algumas das opiniões que ele se propõe 

combater. Para Sarmiento, a civilização não poderia vingar no Paraguai, um país 

"governado por uma família na qual se 

encontram jovens que estiveram na França e 

trouxeram o vício dos governos fortes, o espírito 

militar, o amor ao fausto e ao absolutismo 

brilhante, já que ali encontram um povo inocente 
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de toda idéia de garantias e formas regulares de 

governo, e uma tradição do servilismo, da 

obediência cega, herdada do guarani, da teocracia 

do jesuíta e o terror do quarenta anos do Dr. 

Francia"28
.

E, dando um toque mítico, completa: 

"Como os hebreus que morreram todos com 

Moisés, antes de entrarem na terra prometida, 

assim os paraguaios que hoje vivem não 

conhecem nada que não seja terror ( ... ) Aceitam 

o que lhe dão, e obedecem a quem manda. Para

sua emancipação ( ... ) necessitam de uma longa 

guerra que os devolva a si mesmos"29 

O maior problema é que o Estado domina os indivíduos e os transforma em 

massa. Nessa circunstância, a guerra purifica, tem um caráter civilizatório. Como os 

brasileiros, que justificam a guerra em favor do povo guarani para retira-lo de seu estado 

de empatia com a tirania, Sarmiento faz da guerra um evangelho purificador, mas aqui 

em favor da "pureza" liberal. A guerra é um choque de civilização porque é um choque 

de liberdade, no sentido da liberdade dentro dos padrões do liberalismo de então, do 

fortalecimento da "nação" contra o "Estado". Os sobreviventes se levantariam dos 

escombros redivivos, enriquecidos com a descoberta de si próprios, capazes de cultivar 

cada um seu jardim voltairiano e constituir uma sociedade desligada do Estado (mas não 

das leis civilizatórias). O Paraguai tornar-se-ia, com a benção da Tríplice Aliança, o mais 

liberal dos países graças à purgação das armas. A isso Expilly responde de maneira direta 

28 

SARMIENTO, D. F. "Questões Americanas", in Leon Pomer (org) Sarmiento. São Paulo, Ática, Col. Grandes 
Cientistas Sociais, 1983, p. 119. 

29 

"bd Idem, 1 em. 
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e inequívoca: se o massacre do inimigo, a escravidão brasileira, etc., são índices de 

civilização, então qual o critério civilizacional em jogo? 

Mas argumentaçõe� como a de Sarmiento trazem outro problema para 

nosso liberal exaltado: como entender, dentro dos critérios revolucionários de 1789, 

a ditadura de Francia, nomeado ditador temporário em 1814 e vitalício em 1816? 

Para nosso autor, "a ação opressora do ditador paraguaio teve um lado útil para seu 

país" (p. 99). 

A América Hispânica teria sido varrida por uma espécie de anarquia residual 

necessária e imanente às revoluções que combateram e venceram o domínio espanhol. 

As crises políticas que se seguiram (por exemplo, a luta das províncias, do Paraguai 

inclusive, contra o domínio de Buenos Aires) e a profunda crise econômica, teriam forçado 

Francia a aceitar a ditadura. Aqui parece ficar claro que, falando do Paraguai de Francia, 

Expilly está transpondo sua visão da França de Napoleão30 . 

Reconhece o desconforto, mas justifica o absolutismo pela excepcionalidade 

da situação, especialmente pela formidável pressão argentina: "a opressão pesa sobre o 

pensamento, mas a ordem material estabilizou-se pouco a pouco, sem violência, sem 

choques fratricidas, à sombra do poder absoluto" (p.103). Faz as contas para argumentar 

que Francia mandou matar "apenas 52 prisioneiros políticos", o que dava uma média de 

2 por ano. Aqui Expilly racionaliza, apresenta dados para comprovar, dentro de uma 

lógica civilizacional, a violência do Estado, ainda que mitigada. 

Conclui afirmando que podemos criticar os abusos mas devemos "reconhecer 

a ação relativamente civilizadora desse homem" (p. 107, grifo original). Aqui o novo é 

a introdução da relatividade. O importante é que, "quando da morte de Francia, a 

nacionalidade paraguaia estava fundada" (p. 107). O Paraguai estava pronto: 

30 

Voltado às comparações que servem para dar legitimidade histórica à ditadura paraguaia, compara Francia aos 

grandes vultos acusados de despotismo, mas cujas obras resultaram em ganhos civilizacionais: Luís XI, que era 

freqüentemente comparado ao ditador paraguaio, "que preparou a unidade francesa"; Richilieu "que consolidou a 
obra daquele rei"; Pedro o Grande, "que fundou o Império Russo". Curiosamente, Napoleão Bonaparte está 
escondido ou subsumido. 
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"uma sociedade fortemente constituída sob essa 

dupla base de ordem e trabalho, gozando de 

grande prosperidade material; pronta enfim para 

operar sua evolução para a idéia moderna de 

igualdade dentro da liberdade" (p. 108)31 • 

O argumento central para os ataques ao governo paraguaio vinha de jornais 

franceses ( que divulgavam falsas informações, como por exemplo, a acusação de crimes 

tais como o massacre de irlandeses e alemães, segundo o autor na verdade praticados 

pelo Brasil) ou de ideólogos como Sarmiento, e versava sobre o papel do Estado na 

economia, seu excessivo intervencionismo. 

Eram medidas que assustavam a política do !aissezfaire e com as quais, seria de 

se esperar, Expilly tivesse discordâncias. Mas é justamente contra esse liberalismo 

exacerbado que se levanta nosso autor, ele também um liberal que mantém vínculo com 

certos ideais da Revolução Francesa através da ideologia napoleônica, que se permitia 

um estado forte e interventor. Contra argumentando, diz que a única atividade realmente 

monopolizada pelo estado era a produção da erva-mate. Mas devolve a crítica e lembra 

que o exemplo veio da própria Franç,:1.: 

"a exploração exclusiva do tabaco pelo governo 

francês deu a idéia ao governo paraguaio. Esse 

monopólio pode, portanto, ser considerado 

como uma importação francesa " (p.113). 

Mais uma vez, a lógica civilização /barbárie é invertida de volta à matriz 

européia. E essa importação tinha razão de ser, pois os paraguaios, por aqueles anos, 

enviavam jovens cada vez mais cedo à França, Inglaterra e Alemanha para que voltassem 

31 

Como não poderia deixar de ser, esse é um tema ainda hoje muito controverso na historiografia paraguaia. Uma 
parte da esquerda do país tende a ver as coisas por um ângulo bastante diverso do otimismo de Expilly. Para alguns 
autores, os anos de Francia não consolidam nada senão uma tradições autoritária na vida social paraguaia. A esse 
respeito consultar: ALCALÁ, Guido Rodriguez. Ideologia autoritária. Asunción, RP Ediciones, 1987; e do mesmo 
autor Justicia penal de Francia. Asunción, Expo Libro/RP Ediciones, 1997. 
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e difundissem "as idéias generosas, liberais, que aprenderam com os ensinamentos 

europeus" (p.114). A manutenção de monopólios estatais em áreas estratégicas era um 

ganho na escala civilizacional, no caso paraguaio, na construção e consolidação da 

economia nacional. Uma lição que o liberalismo francês ensinou, pois utilizou-se dela 

quando era de seu interesse. 

Como poderia agora censurar o governo paraguaio por aplicar o mesmo remédio? 

Ao constatar e denunciar uma tal "contradição" na política econômica internacional de 

seu próprio país, não estaria Charles Expilly retratando a maneira com que se organizava 

o poder e o imperialismo econômico entre os países fortes e os dependentes?32

O fundamento da nação paraguaia, e consequentemente sua distinção do 

modelo brasileiro, se dá na idéia de educação. Segundo dados que Expilly não explica de 

onde saíram, a par do crescimento comercial e agrícola, o Paraguai proporcionava 

"educação gratuita" (grifo original) para 25.000 crianças em 500 escolas primárias. Na 

década de 60 o Paraguai contava com mais de 1.500.000 habitantes, mais que toda a 

Argentina". A causa seria a "fecundidade extraordinária das mulheres" (p. 11 O), 

fundamentais na estruturação do país porque agentes da organização familiar, basicamente 

solidária, na visão do autor. 

O resultado dessa espécie de matriarcado de base33 e de um processo agressivo 

de educação pública, seria a formação de uma população "mais humana que os Anglo

Saxões" (que massacraram "os indianos") ou os brasileiros "que nada fazem para trazer 

à civilização as hordas selvagens" (p.111). Os paraguaios, ao contrário, faziam dos índios 

32 

Sobre esse ponto consultar HOBSBAWM, Eric. "Perdedores", inA Era do Capital. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1982. Sobre a consolidação do Imperialismo no fim do século XIX, portanto depois do fim da Guerra do Paraguai, 
ver do mesmo autor: A Era dos Impérios. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991. Sobre a Guerra do Paraguai e os 
esquemas de dominação do imperialismo internacional, e mais especificamente sobre o papel britânico, ver o 
recente debate entre AMAYO, Enrique. "Guerras Imperiais na América Latina: a Guerra do Paraguai em 
perspectiva histórica" e BETHELL, Leslie. "O imperialismo britânico e a Guerra do Paraguai", inA Guerra do 
Paraguai - 130 anos depois, Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1995. Uma outra posição foi defendida por Moniz 
Bandeira, para o qual o papel da Inglaterra não foi tramar contra o Paraguai mas sim obter vantagens que 
agravassem a "dependência" brasileira, atrasando seu "esforço de industrialização". Cf. BANDEIRA, L.A.Moniz. 

O expansionismo brasileiro e a formação dos Estados na bacia do Prata. São Paulo/Brasília, Ed. Ensaio/UNB, 
1995. 
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cidadãos e isso seria a chave para se compreender o humanismo progressista de Carlos 

Antonio López. Resultado: "todos os soldados sabem ler e escrever e poucos entre eles 

não sabem nem escrever nem contar; quantos Estados europeus poderiam dizer o mesmo? 

(p. 111), pergunta, lançando de volta à civilização as acusações e os impasses de praxe. 

Mas a grande conquista das ditaduras paraguaias, especialmente de Francia, 

era recuperar o atraso histórico legado pela colonização, que significava a construção da 

nação, não de uma qualquer, mas da "nação paraguaia", fruto original de um encontro 

de civilizações: a branca européia, a vermelha indígena e a negra africana. Uma nação na 

infância, cuja formação, dados o caráter original de sua composição racial e cultural, 

seria um avanço dentro da Civilização (mesmo a européia ... ). O Paraguai, pela obra e 

graça de seu déspota esclarecido, colocou-se a caminho de criar, na harmonização das 

raças, uma civilização nova, um novo capítulo no processo civilizacional. 

O interesse e a antecipação que essa idéia traz é visível, talvez mais do que a 

qualquer outra "nação", aos brasileiros. Afinal, trata-se do mesmo argumento da sonhada 

"civilização brasileira", mestiça e tropical, como irão definir, nas três primeiras décadas 

do século XX, ideólogos como Batista Pereira ( conforme veremos no capítulo a ele 

consagrado adiante) e, pouco depois, Gilberto Freyre, para ficar no caso mais consagrado. 

Por agora, ano.temos que Batista Pereira nega essa originalidade, que entretanto enxerga 

inteira no Brasil, aos Paraguaios. Os contemporâneos da guerra também, e só podiam 

ver nos paraguaios a barbárie resultante do "rebaixamento" da raça, como dizia Sarmiento. 

Naquele momento era contra esse "rebaixamento", contra essa "mistura" racial, que 

estava lutando a nossa civilização, acreditando, pelo menos para seus ideólogos da segunda 

metade do século XIX, ter as coisas no lugar: negros eram escravos, brancos eram cidadãos 

(ainda que o esquema fosse furado pela realidade que lhe impunha matizes). 

33 

É curioso notar que essa apologia de um possível matriarcado-como sendo a originalidade do mundo primitivo 
sul-americano e, ao mesmo tempo, sua força para sair do círculo de influência colonizatório da civilização 
européia, também encontrou um grande defensor, em nosso século, na figura de Oswald de Andrade. Tanto em seu 
famoso Manifesto Antropófago (1928), quanto, posteriormente, em sua para muitos malograda tentativa de tese 
acadêmica em filosofia, A crise da filosofia messiânica, esse tema é fundamental. Cf. ANDRADE, Oswald. Do 

pau-brasil à antropofagia e às utopias. "Obras Completas de Oswald de Andrade". Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, v. 6, 1978. 
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Mas, algumas décadas depois, os argumentos usados pelos defensores do 

Paraguai para inverter a oposição civilização/barbárie, serão os mesmos usados pelos 

ideólogos do "caráter nacional brasileiro" para proceder outra inversão, essa a favor do 

Brasil, agora representante principal da nova civilização mestiça latino-americana34 . Desse 

modo, a vitória na guerra nos propiciou uma outra anexação, não no campo territorial, 

mas no cultural: o Brasil passou a ganhar o direito de se representar, tomando emprestado 

o lugar do derrotado, como a mais "original" civilização dos trópicos sul-americanos.

Vale notar uma contradição a ser explorada. Expilly acredita sinceramente diz 

que "civilização" já está melhor qualificada como "civilização européia" (p.117), que é 

para onde caminha o Paraguai. Mas como unir aquela idéia das três raças harmonizadas 

e postas em funcionamento numa síntese criativa, da importância, revolucionária, mesmo 

para os padrões europeu, da mulher na sociedade, etc., com essa idéia de que a "civilização 

européia" é a essência da idéia civilizacional? Expilly não responde a essa objeção, 

envolvido que estava em sua guerra particular. Digamos, para início de conversa, que o 

problema acabou nas mãos de outro francês seu contemporâneo, igualmente interessado 

nos destinos sul-americanos, e com o qual Expilly travou um diálogo sem referências 

diretas, mas repleto de conexões: o grande geógrafo Elisée Reclus. 

34 

Para um balança critico da "ideologia" do "caráter nacional", ver LEITE, Dante Moreira. O caráter nacional 
brasileiro. São Paulo, ed. Pioneira, 1969; MOTA, Carlos Guilhenne. Ideologia da cultura brasileira. São Paulo, 
Ática, 1978. 
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Ili 

Resta ainda entender pelo menos uma das fontes de Expilly para analisar a 

situação sul-americana e brasileira, pelo menos para poder demarcar mais claramente sus 

origmalidade. Pelo que foi visto, pode-se perceber que, para nosso autor, seria, curiosamente, 

o Paraguai a mais apta nação para aplicar as teorias governamentais de Alberdi, que

propunham "aclimatar na América a liberdade inglesa, a civilização francesa Oembra, em 

mais de uma oportunidade que foi no Paraguai que fundou-se uma colônia francesa, "Nueva

Burdeos"), a atividade dos homens da Europa e dos Estados Unidos" (p.115). 

Juan Bautista Alberdi, que foi ministro argentino em Paris e Londres, é sem 

dúvida a principal influência de Expilly. Até sua morte, o autor trocou com o pensador 

argentino uma grande correspondência, dando conta da proximidade e da influência 

mútua35 
. Nele encontrou apoio para sua sensação de que o Brasil não iria libertar seus 

escravos e que seria necessário um duro golpe, vindo de fora, para faze-lo: 

"Quem emanciparia seus escravos? O governo? 
Não são sua propriedade, pertencem a 
particulares.( ... ) O governo não tem nem direito 
nem poder para emancipar os  
escravos( . .. )Certamente o único caso em que se 
poderia dizer que 'a propriedade é um roubo', e 
sua abolição um ato santo, ainda que fosse por 
um golpe de estado."36

Para Alberdi, o Brasil "tem a chave do pacífico". É "o chefe da reação/ 

35 

Cf. o detalhado estudo de MAYER, Jorge M. Alberdi y su tiempo. Buenos Aires, Editorial Universitário de
Buenos Aires, 1963, pp. 677-690. 

36 ALBERDI, J.B. E/ Imperio dei Brasil ante la dem
�

eAmérica, Paris, A. E. Rochette, 1869, p. 231.

�



ultramarina contra a América do Sul"37
• O monarquismo brasileiro nada tem a ver com 

as monarquias constitucionais européias que o autor admira, como Inglaterra, Bélgica e 

Holanda. Ele se assemelha antes de tudo, "não obstante sua corte européia", com as 

"monarquias asiáticas e africanas", seguindo a definição de Montesquieu. Isso porque 

fundado sobre a escravidão "civil e doméstica"38
, que, como tal, só pode sobreviver 

exportando seu modelo para outras regiões. 

Para ele o Brasil é um país de bárbaros, governados por uma 

"espécie de senhores feudais que fazem desse 

país uma federação de opressores e oprimidos. 

Esse país no qual o clima e a lei dão as mãos 

para produzir a fome, é ele que se queixa dos 

orientais que lhe abastece da carne que come. 

(. .. ) Necessitam saquear os náufragos para comer, 

se pretendem saqueadores daqueles que lhes 

fornece a carne de que vivem."39 

O objetivo do Império brasileiro é "conseguir resultados territoriais que 

permitam esconder os vícios e defeitos de sua legislação colonial de terras, que, fazendo 

de quatro quintos do solo do Império monopólio de uns poucos fidalgos privilegiados, 

cria o paupensmo"40
• Como não é um país liberal, nem sequer no sentido do liberalismo 

monárquico, é concentrador de terras e de poder para um grupo restrito e baseia esse 

estado de poder na escravidão, a tendência da política brasileira só poderia ser o 

expansionismo territorial, o fechamento dos rios, a exportação de seu modelo, a fome, 

etc. Para Alberdi, aqui claramente defendendo também suas posições a favor das províncias 

argentinas contra o domínio de Buenos Aires, coisa que lhe consumiu a vida, só a união 

J7 

Idem, p. 176. 

J8 

Idem, p. 179. 

J9 

Idem, p. 9. 

40 

Idem, p. 54. 
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platense e latino-americana poderia opor-se ao expansionismo brasileiro, que tinha como 

um de seus objetivos promover o desaparecimento do estado paraguaio, ato "necessário 

para os monopólios do Brasil"41 
. Essa sanha destruidora representa o "ataque à liberdade 

fluvial"42
. Mas essa união via-se em dificuldade diante dos problemas raciais que o racismo 

nada escondido do autor detectava: 

''A solidariedade geográfica pode arrebatar do 

Brasil o que ele intenta tirar dos povos do Prata. 

É mais fácil que o Rio-Grande e Mato- Grosso 

deixem de ser brasileiros para serem 

independentes, que Montevidéu deixe de ser 

independente para fazer-se português de sangue 

e idioma. A paz exige deixar a cada clima sua raça 

histórica e moral. Aceite o Brasil a nobre e cáridosa 

missão que lhe dá a zona tómda de embranquecer 

pelo cruzamento a raça negra, escravizada para 

sua comodidade( ... ) O Cristianismo, a Ciência, não 

menos que as necessidades da zona tórrida, farão 

desaparecer a raça negra, no obséquio da mesma 

raça branca que ganhou no fisico por essa mescla, 

o que em moral ganhou o mundo romano

mesclando-se com o bárbaro setentrional"43 

O que Alberdi não podia ver era que a monarquia que ele tanto temia estava 

em crise dentro do país, e que a guerra não era o ato fundador de seu projeto expansionista, 

mas o último suspiro de sua política. Porque as estruturas por ele percebidas - escravidão, 

concentração de terras e renda, favorecimento político - sobreviveram e se acomodaram, 

ou melhor dizendo, formaram a República44 • 

41 
Idem, p. 36. 

'
2 

Idem, p. 161. Ver também p. 167, sobre o mesmo assunto. 

�J Idem, p. 56-57. 

44 
De certa forma, isso foi percebido por um outro interlocutor ativo de Alberdi, também ele francês e interessado 

nos mesmo problemas, o geógrafo anarquista Elisée Reclus, conforme se verá no ensaio seguinte. 
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Mas não havia dúvida para o escritor argentino que o Paraguai caminhava 

para a civilização: 

Ao contrário do Brasil, 

"Seja qual for o sistema interior de seu governo, 

na presente luta conspira o Paraguai por entrar 

na família das nações civilizadas, em que se 

regeneram e educam sem esforço os povos 

novos. Aos que o chamam China da América, lhes 

responde derrubando muralhas de seu antigo 

isolamento, que eles, os liberais, se empenham 

em manter e, se possível, construir mais altas."45

"O Paraguai representa a civilização pois luta 

pela liberdade dos rios contra as tradições de seu 

monopólio colonial; pela emancipação dos países 

mediterrâneos; pelo nobre princípio das 

nacionalidades; pelo equilíbrio, não só do Prata 

mas de toda a América do Sul( ... ) Cada vitória 

do Paraguai é a vitória de todas elas (as 

repúblicas), cada triunfo do Brasil é perda na 

balança do poder Americano."46 

Essa última citação talvez revele, mais do que as outras, as verdadeiras 

preocupações de .Alberdi. Talvez possa ser lida como uma espécie de ato falho político, 

no momento em que o autor deixa o discurso ideológico genérico e os princípios para 

falar da questão que realmente lhe interessava, pois tocava diretamente o debate interno 

argentino, onde o tema da in_dependência regional dava a tônica. A questão de fundo era 

45 

ALBERDI, J.B. E/ Imperio dei Brasil ante la democracia de América, op.cit., p. 38. 

46 

"bd Idem, 1 em. 
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mesmo o equilíbrio, ou melhor, a disputa pelo poder na América, mais do que qualquer 

luta pela "justiça", "progresso" ou "civilização"47.

Aqui podemos voltar a nosso escritor francês. Como tanto para Alberdi quanto 

para Expilly, civilização é sinônimo de comércio livre e próspero, o Paraguai representa 

a civilização e sua defesa é o mais importante. A diferença, seria melhor dizer, o esforço 

complementar que se pode ver entre Expilly e Alberdi, toma-se mais clara. Expilly apanha 

o discurso e compra, por assim dizer, as idéias políticas de Alberdi (menos o racismo que

embasa o escritor argentino), de maneira mais ou menos genérica. A diferença é que o 

francês busca criar uma espécie de "teoria cultural", ou seja, explicitar a norma civilizacional 

a partir dos pressupostos econômicos e políticos dados pelo argentino. 

Outro ponto que une Expilly e Alberdi, mas destaca-se como proposta 

principalmente no primeiro, é a especulação sobre a possibilidade de criação da chamada 

"Confederação Pratense". O destino da civilização que a República Paraguaia vinha 

construindo seria a constituição da "Confederação", que se estenderia ao sul desde a 

embocadura do Prata até as fronteiras meridionais do Pará, abarcando as regiões de 

Mato Grosso e as províncias argentinas de Corrientes e Entre-Rios, além de todo o 

Uruguai. Esse estado confirmaria as previsões de Alberdi. A "solidariedade de interesses" 

que ligaria essas regiões acabaria por abarcar os Andes até o Pacífico. O resultado conjunto 

da paz e da prosperidade advinda desse novo e solidário estado seria o 

"desenvolvimento incessante do comércio; 

negócios regulares e mais freqüentes com a 

Europa, prosperidade das cidades, povoamento 

de territórios pela imigração ; em uma palavra, a 

organização definitiva das repúblicas latinas sobre 

essa tríplice base: ordem, trabalho, liberdade" 

(p.125). 

47 

Para um estudo sobre as noções de "progresso" e "civilização" em Alberdi e Sarmiento, consultar PERSICO, 
Adriana Rodriguez. Um huracan llamado progresso: utopia y autobiografia en Sarmiento e A/berdi. Washington, 
OEA, col. "Interamar", 1993 . 
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A Confederação representaria, do mesmo modo que o México no Norte na 

visão do autor, a "sentinela da civilização" (p.126) (sem deixar claro se tratava-se do 

.i\féxico ocupado pelos franceses ou não ... ). Seu lema e sua missão seriam a realização 

aclimatada dos princípios revolucionários franceses ao sul do Equador: "livre 

desenvolvimento da atividade humana na concórdia e na justiça; tolerância religiosa ( coisa 

que ele mesmo acredita ser dificil até mesmo para a "civilização européia"); apelo aos 

deserdados do velho mundo, guerra implacável à opressão; proteção aos oprimidos" 

(p.126). Esse será o papel do "Paraguai liberal" (o grifo é dele): realizar o que nem as 

potências liberais européias puderam fazer. Aqui, no Sul da América, o liberalismo radical 

se realizaria melhor que em sua matriz. 

Mas se a guerra se firmar, e Brasil e Argentina forem vencedores, a utopia se 

reverterá e a miséria se abaterá sobre os vencidos em proveito da prosperidade dos dois 

estados que teriam, entretanto, que amargar conflitos crescentes entre si. O resultado 

seria a "extensão da lepra" escravista associada à "exploração implacável das províncias 

argentinas; embaraços crescentes ao comércio e uma "desordem nas idéias" que, somados, 

levariam à "guerra, quer dizer, à devastação, ao extermínio e à ruína do país" (p.125) 

(não apenas do Paraguai, mas também dos vencedores). O medo do autor e daqueles em 

que se baseia (Alberdi e M. Poucel48) é que o Brasil repita no Prata o que teria feito na 

Amazônia, dominando e taxando o comércio pelos rios. 

É fundamental compreender que para o autor o comércio organiza tudo, 

civiliza, cria conflitos progressistas e promove esperanças. Sua definição de civilização e 

o sentido da guerra se explicam totalmente por isso: a guerra é "contra a civilização

porque atenta contra os tratados e a liberdade comercial" (p.129). Aqui, sua utopia encontra 

o ideal de unidade de Bolívar e acrescenta a idéia de latinidade como ponto de união sul

americana e que pode ainda englobar a Europa, especialmente a frança latina ( e 1farselha 

�s Em relação a esse último autor, a principal referência de Expilly parece ter sido: POUCEL, Benjamin. Le 
Paraguay moderne et J 'interet généra/ du commerce fondé sur Jes /ois de la géographie et sur Jes enseignements 
de J 'histoire de la statistique et d'une saine économie politique: avec une carte du Paraguay nouvellement 
publiée. Marseille, Typ. VM.Olive, 1867, ccxiii, 336p.
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é onde isso seria certamente mais compreensível). Assim, Expilly deixa claro que sua 

utopia agregacionista pretende mais que a simples união americana: pretende a união de 

todos os povos latinos. Como foi dito no começo, suas pretensões não eram poucas. 

O livro se levanta contra a guerra como um atentado essa civilização utópica. 

A razão de ser da obra é o engajamento na questão e o esclarecimento e incitação para 

que as antigas e mais bem estabilizadas civilizações, Inglaterra, França e Estados Unidos 

( este último por sua importância central na própria América e por ter passado, ele também 

por uma guerra interna), intervenham contra a Tríplice Aliança, indo mais além, 

propiciando o início de uma nova guerra, uma guerra a favor da nova civilização49 . 

Tudo estava pronto para que Expilly declarasse seu brado de guerra. Depois 

de citar vários artigos de jornal para reiterar as barbaridades da Tríplice Aliança no teatro 

de batalha, retoma textos publicados em jornais argentinos que indicam a utilização de 

jovens soldados paraguaios presos como escravos para grandes famílias em Buenos Aires 

e Montevidéu, tudo com o acordo de Flores e Mitre. 

A partir daí, o autor propõe uma espécie de Guerra Santa pela civilização 

contra os escravistas da América: 

"Que a França, a Inglaterra e os Estados Unidos 

se proclamem altivamente os soldados armados 

da civilização, que em nome da justiça e da 

solidariedade dos povos, essas três potências 

intimem a Espanha e o Brasil a emancipar seus 

escravos; se necessário, que eles exijam a 

reparação devida, portando a flama acesa na mão 

de seus canhoneiros, e veremos se sua ordens 

não serão prontamente obedecidas" (p. 142)5º . 

49 

Entre seus "aliados" cita Ferdinand Denis, Martin de Manssy, Sir Woodbine Parish, Florencia Varela, M. 
Benjamin, Pourcel e, acima de todos, Alberdi. 

50 

Irônico, aceita a jocosa definição que lhe fora atribuída de "o paraguaio francês" (p.145). Talvez em resposta, 
nomeia a união dos civilizados contra a Tríplice Aliança de "Liga Humanitária"(p. 146). 
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Critica as duas visões políticas que seriam contra esse ato reparador da civilização 

européia: aquela que se apoia em conceitos gerais dos direitos das nações ( solidariedade 

dos povos, "cada um cuida da sua casa, cada um por si") e a outra, que ele considera 

horrível mas menos hipócrita que a primeira, a do "materialista feroz que se esconde atrás 

de uma pretensa ciência antropológica, declarando candidamente que o negro é uma criatura 

inferior e que, assim, está fatalmente destinado à escravidão" (p. 143). Esse descaso, essa 

indiferença, seria provocada por esse racismo, o mesmo que orientava o império brasileiro? 

De certa forma, sim. Para ele, a indiferença que ameaça condenar o Paraguai à escravidão 

se deve, antes de tudo, por sua raça de cor "ocre e bistre". 

Daí por diante, passa a discutir o tema do racismo na civilização européia, de 

maneira bastante inconveniente para seus conterrâneos, pois seria este um dos grandes 

motivos para a ignorância quanto a importância do conflito. Aqui, uma vez mais, Charles 

Expilly vai criando nós, organizando motivos para por em xeque aquilo que ele mesmo 

tanto acredita: a existência de uma civilização européia avançada e solidária. Ridicularizando 

a teoria das raças, usa-se dela para justificar sua proposta de guerra pela civilização. 

Também é interessante notar sua atenção para a constituição mestiça do Brasil, pois é 

um argumento que ele reserva ao Paraguai. 

Segundo o sistema de hierarquia racial ao qual queria se antepor, 

"os ingleses e suecos são superiores aos 

franceses, e estes aos italianos; os espanhóis aos 

mouros e árabes. Assim, os franceses deverão 

ser escravos dos ingleses, os italianos dos 

franceses, os árabes dos espanhóis (. .. ) A verdade 

é que, em virtude dessa mesma lógica, os 

brasileiros, cor de couro, cor de cobre, 

azeitonados, cor de terra, Deus sabe o que! são 

inferiores às populações européias, devendo 

submeter-se ao chicote dos espanhóis, franceses, 

alemães, suecos e cossacos" (p.143). 
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Sua tática de guerra é, ela também, baseada no Bloqueio N apoleônico (ver p. 

114). As nações civilizadas devem bloquear politicamente e economicamente os estados 

escravistas. Não vendendo e não comprando, em pouco tempo esses estado faliriam. O 

autor reconhece que isso criaria um grande abalo na própria economia mundial, mas 

essa pequena crise seria compensada com o fim da escravidão, também no sentido 

econômico, na medida em que os ex-escravos tornariam-se consumidores. 

Promovendo inversões de argumentos, vai ficando mais claro que Expilly, ao 

defender o Paraguai, acaba atacando a civilização que acalanta. Na questão "cultural", a 

base da noção de "civilização", isso é ainda mais evidente. A certa altura, lembra que os 

paraguaios são acusados de misticismo e irracionalismo, símbolos de seu estado de barbárie. 

Como conhece bem o Brasil, enfileira exemplos de culto a objetos, crença em mau-olhado, 

etc., dizendo que, afinal, esse também é mais um elemento da cultura latina51 . Tanto assim, 

que simbologias e superstições podem ser encontradas, entre outras, na cultura francesa, 

nas relações amorosas, de amizade, ou na religião. Elas fazem parte das ''luzes da alma", 

suprimi-las seria retirar da "terra toda a sua poesia" (p.149). Aqui, definitivamente, nosso 

racionalista romântico se rende à idéia de relativismo cultural e tolerância, ainda que do 

ponto de vista do burguês ilustrado aventureiro que era o seu. Como vimos antes, o bom 

Visconde de Taunay temia, mais que tudo, o "Paraguai" que trazíamos dentro de nós. 

Expilly temia exatamente que este Paraguai secreto, que poderia ser até mesmo a nossa 

salvação, submergisse ou fosse engolido pelos vícios do império. Ou, pior ainda, morresse 

antes de nascer, com a colaboração da própria civilização européia, que assim perderia a 

grande chance de se mirar no espelho que a nação guarani lhe oferecia. 

Talvez por temer tanto que esses pesadelos o despertassem de seu sonho 

bom, Charles Expilly encerre seu livro dando notícias que lhe chegaram do teatro da 

guerra, reproduzindo artigos de jornal que tratavam do conflito. Em sua opinião, tratando 

dos eventos do início do ano de 1866, o Paraguai seria vitorioso por sua bravura. Poderia 

ainda, dormir bem. Essa foi, talvez, a maior de suas ilusões. 

51 

Cf. Mulheres e Costumes no Brasil, op. cit., onde essas observações são mais detidamente discutidas pelo autor.
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Capítulo 2 - Elisée Reclus 

Elisée Reclus é uma das mais fascinantes personalidades intelectuais da segunda 

metade do século passado. Para muitos, esse anarquista de formação protestante, 

companheiro de Bakunin e Kropotkin, opositor de Marx e Engels na I Internacional1

( ele que, entretanto, acreditava ser necessário incorporar a crítica "dialética" ao estudo da 

geografia), é o fundador da chamada "geografia social". Bem mais "exaltado" do que 

Expilly, foi mais de uma vez exilado da França. Desde dos anos 50 envolveu-se em todas 

as revoltas e manifestações importantes, principalmente no período da Comuna de Paris, 

após a qual acabou preso e exilado por décadas. Sua prisão ocasionou um grande 

movimento envolvendo militantes operários e intelectuais a favor de sua libertação e 

pela comutação de suas penas. 

1 

Apud COLE, G.D.H. Historia dei pensamiento socialista; marxismo y anarquismo, 1850-1890. México/Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, v.2, 1956. 
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Seu caminho até chegar a América Latina começou antes da Comuna, e é 

decisivo para a formação de suas idéias e seu radicalismo político. Após o golpe de Luís 

Napoleão, em 1851, contra o qual engajara-se, refugia-se na Inglaterra, fixa-se por um 

tempo na Irlanda e daí, acompanhando o processo migratório, chega aos Estados Unidos. 

Na América do Norte, viajou pelos estados do sul, entrando em contato com o sistema 

escravista. Filho de pastor, conheceu aí os compromissos da Igreja protestante com o 

escravismo. Nesse momento, rompe com sua formação religiosa e passa a especular 

sobre os mecanismos da escravidão e o destino histórico do Novo Mundo . 

Em 1855 já se encontra viajando pela América do Sul, estabelecendo-se na 

Colômbia onde pretendia organizar colônias de imigrantes europeus. Interessa-se cada 

vez mais pela realidade da América Latina, passando a ver no Império do Brasil um 

equiYalente àquela mentalidade e estrutura de dominação que conheceu no sul dos Estados 

Unidos. Ao Brasil voltará ainda em 18932
• Durante todo esse período colhe material para 

artigos em diYersas publicações européias, entre elas a &vue des Deux Mondes, a mais 

importante publicação para os interessados na situação mundial e, talvez, o mais bem 

acabado produto do imperialismo europeu, embora tenha sido, ao mesmo tempo, um 

espaço privilegiado também para os intelectuais anti-imperialistas. Nas páginas dessa 

reYista, deve ter sido lido por Expilly, embora nenhum dos dois comente nada sobre o 

outro. O maior ponto em comum era a presença, para ambos muito próxima, de Alberdi. 

Reclus chegou mesmo a traduzir para o francês um longo ensaio do pensador argentino 

intitulado 1...as disenciones de las Repúblicas dei Plata y las maquinaciones dei Brasil 3. Um texto 

que se pode ler quase confundindo o autor com o tradutor. 

Reclus pensou a América de norte a sul, seguindo linhas que acompanhavam 

as latitudes e as longitudes, os meridianos e os paralelos. Dos anglo-saxões do norte aos 

2 

ANDRADE, Manuel C. de. "Atualidade do pensamento de Elisée Reclus", in Elisée Reclus. Grandes Cientistas 
Sociais. São Paulo, Ática, v. 49, 1985. 
3 

ALBERDI, J. B., (RECLUS, E, trad.). Les dissentions des republiques de la P/ata et les machinations du Brésil. 
Paris, E. Dentu, 1865. O texto original encontra-se em Obras Completas de Juan Bautista Alberdi, Buenos Aires, 
Imp. Lit. y Enc. de "La Tribuna Nacional", v. VI, 1866, pp. 267-307. 
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as latitudes e as longitudes, os meridianos e os paralelos. Dos anglo-saxões do norte aos 

latinos do sul, das repúblicas ao império brasileiro, do escravismo ao trabalho livre, do 

frio ao calor e daí ao clima temperado, observava essas continuidades em seus choques e 

oposições, tentava nos esquadrinhar com seus instrumentos de geógrafo experimentador 

e de ativista reYolucionário. Em seu maior ensaio, escrito poucos anos antes da guerra 

contra o Paraguai, "Le Brésil et la colonisation I et II", publicado na Revue des Deux

Mondes em 1862, tentou entender os problemas americanos aplicando esse método 

ousado4
. 

Nesse estudo, Reclus deixa claro que escreve no contexto e sob o impacto da 

Guerra Civil Americana e que seu modelo para entender a América e, principalmente, a 

questão da escravidão e suas conseqüências, é a república norte-americana: 

"no momento em que uma luta terrível 

provocada pela escravidão dos negros atormenta 

os Estados Unidos, não podemos deixar de 

pensar, com verdadeira ansiedade, sobre todos 

os países da América onde a escravidão ainda 

existe e, principalmente, sobre o império do 

Brasil, que forma um conjunto notável com a 

grande república americana."5 

Seu olhar de geógrafo-historiador parte sempre do norte para o sul. Primeiro 

mostra as semelhanças morfológicas, as proporções continentais que desenham de maneira 

similar os territórios da grande república do norte e do império do sul. Passa a seguir às 

semelhanças "históricas", pontuando os contrastes entre as populações latinas e anglo-

4 

RECLUS, E. "Le Brésil et la colonisation I e II". Revue des Deux Mondes, tomo XXXIX, Paris, pp. 930-959 e 
375-414, 15 juin et 15 juillet, 1862. O texto poderia ser definido como uma resenha ensaística baseada nas
seguintes obras: "Reise durch Süd-Brasi/ien im Jahre 1858; Reise durch Nord Brasilien im Jahre 1859, von Dr.
Avé-Lallemant; 4v. Leipzig, 1859 et 1860. - Deux années au Brésil, par M.F.Biard; Paris, 1862. - Brasilianizche

Zustoend und Aussichten im Jahre 1861, Berlim, 1862". A numeração das páginas é descontínua e corresponde à
encadernação de diversos exemplares da Revue existente no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de

São Paulo.

5 

Idem, ibdem, p. 930. 
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saxônicas, entre as instituições monárquicas e republicanas. Uma significativa semelhança 

é a matança dos indígenas para poder penetrar o interior do território. Uma segunda é a 

utilização do trabalho escravo. Como conseqüência, em ambas as nações 

"formou-se uma aristocracia de plantadores cujo 

poder repousa sobre o monopólio de um 

pequeno número de mercadorias e, sob a pressão 

dos mesmos motivos, o feudalismo brasileiro 

pode ter de experimentar, cedo ou tarde, as 

formidáveis conseqüências experimentadas hoje 

pela confederação escravista."6 

O desenlace para o qual estava destinado o escravismo brasileiro seria uma 

guerra que oporia os interesses das duas partes essenciais do Brasil: os que ganhavam 

com a escravidão e aqueles que poderiam ganhar com seu fim. No império, a escravidão 

era de interesse vital para o sudeste do país, partindo do Rio de Janeiro e passando por 

Minas Gerais, e a maior parte do nordeste, onde se localizam as grandes cidades 

(Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro), onde vivem "quase todas as populações brasileiras 

mais ou menos civilizadas"7
. Os que tinham seu futuro comprometido pelo escravismo 

seriam as novas e promissoras regiões temperadas de Mato Grosso e São Paulo em 

direção ao sul ( que serão abordadas na segunda parte de seu estudo) e as regiões do 

extremo Norte, em torno da bacia amazônica, objeto de estudo mais detalhado nesta 

primeira parte do trabalho. 

Sendo a parte setentrional (Ceará, Paraíba, Maranhão) "quase deserta", Reclus 

nota que o movimento civilizatório vai se refreando: "a civilização européia expande-se 

com extrema lentidão, e parece parar à entrada do magnífico estuário onde escoam as 

6 

idem, p. 931.

7 

idem, p. 932.

8 

idem, ibdem. 
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águas do Tocantins e do Amazonas"ª. Mas nesse momento, quando a civilização, na 

forma que o império brasileiro criava, parece tropegar, é que se abrem grandes 

possibilidades . .A bacia amazônica destaca-se então por ter poucos escravos, muitos índios 

e "mamelucos" e fortes possibilidades, graças ao sistema fluvial, de integração com as 

repúblicas andinas. 

O geógrafo descreve o Amazonas com espanto e imagens poéticas. Suas 

grandezas parecem "fazer parte dos domínios da fábula"9
. A morfologia dos rios e da 

floresta parece desenhar o paraíso na terra, mas as doenças, o calor, os insetos são 

obstáculos terríYeis ao "povoamento e à cultura": "a atividade prodigiosa, a grandeza 

dos fenômenos naturais que se manifestam na bacia do Amazonas restringem 

consideravelmente o domínio da civilização". Nessa abundância incontrolável, tudo é 

demasiado. Além do calor e das chuvas torrenciais, o rio gigante, as distancias abissais, 

até a fertilidade particular do solo, afugentam o colono europeu, que preferirá os equilíbrios 

temperados meridionais. Mas outra causa se une à essa, a escravidão: "os escravos negros 

formam apenas uma pequena parte da população amazônica, são entretanto suficientes 

para desonrar completamente o trabalho"10
. 

O trabalho, o povoamento, a transformação da natureza em cultura são 

vilipendiados pela instituição escravista, organizadora do Estado monárquico. Sua primeira 

vítima são os índios, corrompidos e mal tratados pelo Estado. A educação pública lhes é 

negada. Só lhes restam as migalhas de um assenso civilizacional impossível e mal 

remediado. Suas vidas se despedaçam mas o "progresso" e o "melhoramento" não 

chegam11
. Ainda assim, o encontro entre o branco colonizador e o índio amazonense 

pode ter criado uma espécie de redenção para essa catástrofe contínua. Uma saída que se 

projeta dos territórios do extremo norte brasileiro e estende-se para dentro do continente, 

nas regiões que lhe são contíguas. Como o solo, o clima, as distâncias, tornam impossível 

9 idem, p. 933.
'º idem, pp. 935-937.
11 idem, 945.
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a transposição pura e simples de populações européias para essas paragens, o progresso 

ali terá seu agente na figura original dos "mamelucos"12, meio-brancos, meio-índios,

filhos da terra 

"que não são obrigados a sofrer as duras e fatais 

provações da aclimatação fisica e moral. Sem eles, 

toda a civilização importada sobre as margens 

do rio brasileiro não será mais que uma civilização 

de passagem ( ... ) Os mestiços do Amazonas já 

formam os elementos de um povo: a iniciativa 

européia provará sua virtude ( ... ) reunindo-os 

para lhes dar uma vida nacional"13 

Uma "vida nacional", mas não como parte da nação brasileira. O Amazonas 

deveria ser livre como os mares. A navegação fluvial uniria por interesses comuns as 

populações amazônicas e andinas num corpo único. O resultado seria o progresso para 

todos. No caso brasileiro, restaria ainda conseguir o desenlace para o pior de seus males: 

a escravidão, "fatal ao progresso do Brasil". Mas essa também se esfacelaria com a abertura 

do Amazonas para o resto da América. Com a liberação dos rios, os ribeirinhos brasileiros 

romperiam "toda a solidariedade com seus compatriotas do Sul", podendo libertar seus 

"raros escravos" e levar a instrução aos índios", desenvolver seu território e conquistar o 

sonho do "Eldorado que tantos conquistadores encontraram a morte querendo, por 

tanto tempo e tão valentemente, encontrar"14. A liberdade dos negros, nessas paragens,

dependeria da liberdade do grande rio. 

12 

Durante o Estado Novo, a figura do "mameluco", especialmente em sua versão bandeirante e paulista, será 
recriada por ideólogos autoritários interessados em buscar as "origens" do "verdadeiro" homem brasileiro, célula 
básica da unidade nacional. Cf. RICARDO, Cassiano. Marcha para o oeste. Rio de Janeiro, Ed. José Olympio, 
1940. É claro que, em Reclus, a noção indicava um sentido completamente diferente. O mameluco não poderia ser 
o brasileiro "puro" porque simplesmente não era brasileiro. Ao contrário, estaria mais próximo dos povos andinos
ou pratenses do que das populações litorâneas ou planaltinas.

13RECLUS, E. "Le Brésil et la colonisation I", op.cit., pp. 954-955. 
14 

idem, ibdem, p. 959. 
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Na segunda parte de seu estudo, publicada em número posterior da mesma 

&vue des deux mondes, na qual acrescentou o subtítulo ''As províncias do Litoral, os negros e 

as colônias alemãs"15
, Reclus utiliza pela primeira vez o termo "contraste", uma imagem 

consagrada pelas definições do Brasil no século XIX. Para quem viaja pelo litoral a idéia de 

contraste é a mais persistente. De uma região rica porém quase deserta (a amazônica), 

chega-se à uma zona onde a civilização está relativamente "avançada". O que explica a 

origem primeira desses contrastes é, antes de tudo, uma situação geográfica16. Os ventos, as 

correntes marítimas, o curso dos rios próximos, tudo leva primeiro ao sul do equador. As 

cidades litorâneas, nossas grandes cidades (Recife, Salvador e principalmente o Rio de 

Janeiro) são belas paisagens naturais, dotadas de algumas "obras de civilização". Essas 

obras, porém, mal escondem a sujeira, a pobreza do povo, a precariedade das condições. A 

beleza do Rio de Janeiro "deve pouca coisa ao bom gosto e à indústria de seus habitantes"17
. 

Reclus é um geógrafo que quer ver além das paisagens. E além das belezas da 

natureza está a penúria e as carências do povo confinado nessas paisagens contrastantes. 

As "razões secretas" das revoltas no Brasil são "os antagonismos dos interesses 

provinciais", compreensíveis e inevitáveis diante da vastidão e contrastes do território e 

do regime de trabalho. Mas os antagonismos se solidarizam em torno de "um mesmo 

perigo" que a todos ronda: a escravidão, 

"essa chaga que corrói mais ou menos todas as 

porções da sociedade brasileira , criou uma 

comunidade de interesses entre os senhores que 

lhes força a negligenciar a política local para se 

precaver do perigo que os ameaça a todos ( ... ) 

Os proprietários do solo se reconciliam pelo 

15 

"Le Brésil et la colonisation II", op. cit. Aos livros comentados e usados como fontes, acrescenta nessa segunda 
parte: "Historisch-geographisch-statistisch skizze der brasilianischen provinz Rio Grande do Sul, von Woldemar 

Schultz, Berlim 1860. - Brésil pittoresco, Charles Ribeyrolles". 

16 

Lembremos sempre que para o geógrafo, o Brasil "não é mais que uma aglomeração de territórios quase 

completamente distintos" ("Le Brésil et la colonisation II", op. cit., p. 380). Para o determinismo de Reclus, a 
unidade territorial, que envolve homogeneidades naturais (de clima, de relevo, etc.), é um dado decisivo na 

formação de um todo nacional coerente e perene. 

17 

idem, p. 377. 
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temor aos negros e aos mestiços". 

É esse temor e essa instabilidade, essa "guerra surda", que "distingue o Brasil 

de todos os países da América do Sul"18
. Os interesses podem se solidarizar diante da 

necessidade de se manter o regime de trabalho forçado, mas não podem resolver as 

instabilidades provocadas pelos diferentes "interesses provinciais". A escravidão, a única 

coisa que une nossa classe dominante, é o que mais a aproxima da divisão. A cobiça 

desmesurada de nossos senhores é seu maior pecado. Ele bem poderia dizer que o Brasil 

era, mais do que tudo, o império da cobiça. Não à toa, Paulo Prado o cita em seu Retrato

do Brasil justamente no capítulo dedicado ao tema da cobiça 19•

Quanto mais o olhar do crítico caminha pela plagas litorâneas, mais evidentes 

e centrais vão se mostrando as conseqüências de uma sociedade criada sob o signo da 

escravidão. Nesse ponto, é necessário voltar à comparação com a república norte

americana. Segundo seus números, os Estados Unidos tinham oito homens livres para 

cada escravo enquanto o Brasil tinha um escravo para cada três homens livres. Embora 

acreditasse que as condições de trabalho nas plantações norte-americanas eram "bem 

mais cruéis" que nas brasileiras, percebe existir na república norte-americana um debate 

constante sobre os estatutos morais e legais da escravidão. Ainda que as opiniões e os 

julgamentos cedessem sempre aos interesses imediatos, isso ao menos testemunharia 

"uma certa necessidade de justiça que as instituições podiam perverter, mas que não 

haviam completamente suprimido"20 
.

No Brasil ocorre o oposto. Aqui a escravidão é um fato indiscutível, "tão 

natural, tão pouco repreensível". O Estado, os religiosos, os médicos e cientistas, todos 

compram e vendem escravos, tratando-os como sua "propriedade sagrada". Tudo se 

passa com uma naturalidade aparentemente calma e contente de si mesma. Em 1862, 

1
� Idem, pp. 383-384. Conferir os breves comentários ao tema tecidos por CARELLI, Mario. Culturas Cruzadas:
intercâmbios culturais entre França e Brasil. Campinas/SP, Papiros, 1994, p. 129. 

19 

PRADO, Paulo. Retrato do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1997, p. 126.

20 

"Le Brésil et la colonisation II", op. cit., p. 385. 
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esse radical republicano não podia entender como uma sociedade que ambicionava 

encaminhar-se à civilização poderia manter e estabilizar tamanha contradição em seu 

núcleo: "eles (os brasileiros) não se vêem obrigados, como seus camaradas da América, 

a inventar para o negro um novo pecado original, nem erigir em sistema a distinção 

absoluta das raças, nem de colocar uma intransponível barreira entre os descendentes de 

escravos e os homens livres". Não precisávamos "descobrir nenhuma filosofia" que 

justificasse nosso apreço à escravidão21
. Se não precisávamos de uma "filosofia", bastava

nos referendar nossa "cultura" particular. 

No Brasil a escravidão e sua barbárie eram escamoteadas por hábitos e relações 

que, ao contrário dos Estados Unidos, não se encontravam plenamente normatizadas. 

Assim, aparentemente, a instituição escravista brasileira podia flexibilizar-se através de 

acordos entre senhores e escravos, através da educação ( que aqui, diferentemente dos 

Estados Unidos, não seria proibida aos negros), da possibilidade legal de reconhecimento 

de filhos, das práticas de favor. Mais do que tudo, os brasileiros não criaram nenhum 

impedimento que fortemente constrangesse o cruzamento entre brancos e negros, de tal 

forma que Reclus pode imaginar próximo o dia "em que o sangue dos antigos escravos 

correrá nas veias de todos os brasileiros"22
. 

Dessa forma, ainda que a instituição escravista permaneça, poderia-se imaginar 

que mestiços ocupassem postos cada vez mais destacados, no Estado, na ciência, no 

exército. Entretanto, é tamanha a confusão e o oportunismo na ordem "racial" que nada 

impede que em certas situações, homens de pele apenas "sombreada" possam ser 

reconhecidos como brancos. Daí conclui que, "no Brasil, não é a cor que faz a desonra, 

é a servidão". Nada disso, entretanto, diminui a barbárie comprometida com a instituição 

escravista. Por mais que aponte as diferenças e especificidades, Reclus não deixa de 

21 

idem, 386. Muito ao contrário, o raciocínio que imperava foi resumido nessa frase lapidar de Roberto Schwarz, 
escrita mais de cem anos depois da observação de nosso geógrafo, com a qual coincide admiravelmente: "Uma vez 
que não se referem à nossa realidade, ciência econômica e demais ideologias liberais é que são, elas sim, 
abomináveis, impolíticas e estrangeiras, além de vulneráveis". SCHWARZ, R. "As idéias fora do lugar", inAo

vencedor as batatas. São Paulo, Duas Cidades, 1981, p. 13. 

22 

RECLUS, E. "Le Brésil et la colonisation II", op. cit., p. 388. 
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afirmar que a natureza da exploração do trabalho escravo, em que pese suas formas 

suavizadas por nosso patriarcalismo, "é idêntica à 'instituição divina' dos Anglo

Americanos"23. Nossos senhores de escravos não são mais liberais, apenas são mais 

"vaporosos" e, por isso mesmo, cínicos. 

O cenário da barbárie escravista só tende a piorar, acredita nosso geógrafo. 

As medidas inglesas, paradoxalmente, agravam a situação pois, ao proibir o tráfico, tornam 

ainda mais brutal a vida para os negros já anteriormente aprisionados, tanto no Brasil 

quanto nos Estuados Unidos. Ainda assim, 

"certos otimistas acreditam ingenuamente que 

a servidão involuntária acabará por extinguir-se 

por si mesma no Brasil. O mal não morre assim; 

sua natureza é piorar incessantemente, pouco a 

pouco corromper tudo a sua volta, 

desaparecendo apenas em conseqüência de uma 

crise violenta onde todas as forças vitais se 

reunam para expulsá-lo"24
. 

Seria exatamente esse desenlace violento e decisivo que, naquele mesmo 

momento, se apresentava na forma da Guerra Civil Americana. Essa intensificação das 

contradições impostas pela escravidão num mundo que exigia o trabalho livre, 

impulsionadas pela pressão inglesa contra ela, no caso brasileiro, levaria fatalmente à 

guerra, não apenas interna, mas por força dos antagonismos específicos da América do 

Sul, também contra as repúblicas vizinhas25 . 

" 

-- idem, ibdem. 

24 

idem, p. 392. 

25 

Continuando a ligeira comparação entre nosso geógrafo anarquista e um grande critico literário um século mais 
novo, Roberto Schwarz escrevia em seu célebre ensaio: "impugnada a todo instante pela escravidão a ideologia 
liberal, que era a das jovens nações emancipadas da América, descarrilhava" ("As idéias fora do lugar", op.cit., p. 
15). Esse mesmo descarrilhamento forçaria, segundo Reclus, a guerra contra essas "jovens nações emancipadas da 

América". 
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Entretanto, a elite brasileira parecia não perceber essa iminência, que para 

Reclus era evidente, contente que estava com sua bem montada sociedade de aparências. 

Tudo no Brasil se esgota numa falsa imagem, como aquela sugerida pelas belas paisagens 

naturais, que não representa sua essência. A Constituição brasileira, por exemplo, lhe 

parece ''bastante liberal". A imagem que o Brasil projeta, aos olhos da legalidade nacional, 

é de uma nação moderna em construção. Entretanto, o poder está todo assentado numa 

"feudalidade territorial"26
, em uma espécie de nobreza latifundiária e escravista que domina 

os meios parlamentares e as instituições do Estado, agindo conforme seus interesses, 

como um poder paralelo oculto sob a capa da civilização27. Fica evidente nesse ponto, o 

quão aguda acaba sendo a visão do geógrafo das estruturas de maquiamento da sociedade 

brasileira. Reclus percebe o jogo das aparências e sua fundação na divisão de terras e no 

trabalho escravo. 

As conseqüências econômicas do nosso regime serão cada vez mais terríveis. 

Reclus acredita que a concentração da produção agrícola em poucos produtos de 

exportação irá redundar numa péssima ocupação do solo, desgastado pela intensividade. 

Mais e mais as culturas destinadas ao bem estar da população serão postas de lado em 

função da econoniia exportadora. Os negros serão cada vez mais exigidos e os lucros 

concentrar-se-ão nas mãos dos poucos proprietários de latifúndios, que assim sairão 

mais fortalecidos na exata proporção em que o resto da população ( especialmente os 

homens livres e pobres) cairá na miséria. 

Mas as conseqüências sociais desse estado de coisas seriam ainda piores e, por 

isso, mais relevantes. Reclus admira a formação do Quilombo dos Palmares e sua 

capacidade de resistência, mas não crê, dadas as circunstâncias, que as revoltas escravas 

26 

Não é o caso aqui de opor comentários à utilização, hoje evidentemente equivocada, que Reclus fazia do conceito
de "feudalismo" aplicado à realidade brasileira. Basta lembrar que ele apenas transpõe para o Brasil o modelo 
europeu que conhecia. Era tentador e simples demais para os estudiosos do século passado identificar 
imediatamente os senhores de escravos com o nobres medievais, assim como os escravos com os servos da gleba. 
Note-se que essa homologia só foi superada, no Brasil, quando Caio Prado Jr. demonstrou nosso papel específico 
como colônias dependentes dos negócios do capitalismo moderno em formação. Cf. PRADO Jr., Caio. Formação

do Brasil Contemporâneo. São Paulo, Brasiliense, 1989. 
27 

RECLUS, E. "Le Brésil et la colonisation II", op. cit., p. 392. 
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poderiam acirrar-se a ponto de provocar uma mudança violenta no regime. 

O que lhe parece a pior conseqüência da cultura da escravidão é a "desonra do 

trabalho livre", cujo desdobramento cultural ele formula através de uma questão que 

toca em um ponto realmente crucial: "a ignorância geral do Brasil não tem uma explicação 

natural neste desprezo que a classe dominante professa pelo trabalho dos escravos?"28
• 

O império escravista não tinha como não ser também o império da ignorância. Para 

comprovar esse destino inglório, apresenta, em nota de rodapé, uma estatística de 185 7 

mostrando que no Brasil havia um estudante para cada 90 habitantes. Note-se aqui, que 

cifras e questões como essa são exatamente as mesmas manipuladas por Expilly em sua 

comparação com a consistência do sistema educacional no Paraguai de Solano López. 

As opressões, a cultura do cinismo e da violência nutrida nos séculos de 

escravismo e desmando senhorial estendem-se a todas as relações de sociabilidade. O lugar 

da mulher na sociedade, tema fundamental também para Charles Expilly como sabemos, 

do mesmo modo, é vitimado por essa cultura escravocrata, permitindo ao autor formular 

outra questão lapidar, que de certa forma já fora formulada por Expilly: "o estado de 

inferioridade no qual encontra-se a mulher não provem dos hábitos de déspota contraídos 

pelo marido?"29
. Tudo em nossa formação cultural aparece irremediavelmente deformado 

pelas conseqüências do escravismo. Por mais que a sociedade se modernizasse e enriquecesse 

em sua aparência civilizada, para Reclus (aqui citando uma carta de Victor Jacquemont), 

"São Domingo está mas próximo que o Brasil da civilização"30
. 

lvíesmo quando se pensa na questão da introdução do trabalho livre de 

imigrantes europeus, o que move o império na verdade "são os embaraços e não os 

horrores da escravidão" 31
. Nem mesmo a necessidade de povoamento e de aumento da 

28 'd 
1 em, p. 395. 

29 

idem, ibdem. Além de ter escrito longamente sobre o papel da mulher na sociedade brasileira em Mulheres e 

Costumes no Brasil, é fundamental para Expilly, especialmente na obra em que compara o Brasil e o Paraguai, 
confrontar os papéis destinados às mulheres no império brasileiro e na república paraguaia. 

30 

RECLUS, E. "Le Brésil et la colonisation II", op. cit., p. 396. 

31 

'd 'bd 1 em, 1 em. 
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produção é suficiente para fazer com que os grandes plantadores e senhores de escravos 

abram mão do trabalho servil. Ao  contrário, seu ardil é submeter o trabalhador livre à 

mesma teia de dependência criada a partir do trabalho escravo32• E é para desvendar esse 

ardil que Reclus passa a fazer um apanhado das armadilhas preparadas contra os imigrantes 

pelo sistema de parceria. 

Para consumo e esclarecimento das forças progressistas européias, segue-se uma 

extensa narrativa das barbaridades sofridas por imigrantes pobres, especialmente das colônias 

alemãs (objeto do livro do Avé-Lallemant que lhe serve de fonte) na região do rio Mucury. 

Essas colônias não passavam de "carnificina" de brancos, meras extensões das senzalas 

dos negros. Em tom quase épico, apresenta os esforços de Avé-Lallemant para salvar 87 

colonos famélicos, abandonados e à beira da morte e a indignação aparente do Imperador 

diante desses fatos. Mas as tais estruturas, das quais a suposta indignação civilizada do bom 

imperador fazia parte, entram em funcionamento. A assembléia absolve os administradores 

da colônia e ainda lhes oferece crédito suplementar. É o momento para Reclus voltar a sua 

explicação das conseqüências político-culturais dos anos de escravidão na formação brasileira: 

"num país de escravidão, tais fatos fazem parte 

da natureza das coisas e não devemos nos 

espantar que plantadores habituados a agir 

arbitrariamente aos olhos de seus trabalhadores 

negros ensaiassem também os efeitos do 

despotismo sobre seus trabalhadores brancos".33

Os brancos nunca serão livres, embora tenham a cor da liberdade, "porque 

a posse do solo, esta primeira garantia de liberdade, lhes é praticamente proibida". A 

questão da terra é a questão central: "quatro quintos do solo do imenso império brasileiro 

n Para essa questão, consultar FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. São 
Paulo, Ática, 1974. 
33 

RECLUS, E. "Le Brésil et la colonisation Ir', op. cit., p. 404. 
34 

idem, p. 405. 

131 



se encontram mas mãos de particulares, e cmco ou seis mil ricos proprietários de 

escravos açambarcam a metade do Brasil" 34
• Dá como exemplo dramático dessa pesada 

estrutura de desigualdade a figura de um certo Francisco Thomas da Silva, que teria 

sido apresentado ao imperador. Ele pertencia a uma família composta de 263 

descendentes de quatro gerações sucessivas que jamais haviam possuído um metro 

quadrado de terra. 

Por tudo isso, o único caminho possível para os colonos era o sul do Brasil, os 

planaltos que se estendem paralelos ao mar, e, adiante, o sul da América do Sul. Entretanto, 

mesmo nos planaltos salubres de São Pàulo, o relativo sucesso da empreitada se devia 

exclusivamente ao clima, porque ali também imperava o mesmo regime de parceria. Foi 

por isso que muitos bascos e italianos acabaram partindo para a região do Prata, para 

tornarem-se cidadãos.Já no Sul, distante das zonas de influência maiores da escravidão, 

Reclus admira-se de, ao visitarmos algumas colônias, podermos "pensar estar na 

Alemanha"35.

No extremo sul, com razoável distância dos centros de gravitação e da inércia 

escravista, torna-se possível o encontro das culturas e sua mistura criativa, num 

florescimento semelhante ao das plantas em consonância com o bom clima. Lá, a 

imigração civiliza e civiliza-se. A secular cultura européia, a cultura dos homens simples 

e empreendedores do campo, desde muito massacrados pela opressão "civilizada" 

existente em suas terras de origem, pode-se acomodar e crescer junto com as 

potencialidades do Novo Mundo. Quando chegam, os alemães são "grosseiros" e sem 

iniciativa, acostumados que estavam à disciplina "burocrática" e autoritária de seu 

país. Mas depois de algum tempo aclimatando-se, "sobretudo aqueles que pertencem 

a geração nascida no solo brasileiro", perdem a lembrança da antiga opressão, tornando

se "decididos e corajosos"36. 

35 

idem, p. 407. 

36 

idem, ibdem. 
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De todas as colônias alemãs, a que mais lhe encanta é "Dona Francisca", 

origem da cidade de Joinville, em Santa Catarina, a mais "germanizada", produtiva e 

culta37 . Tão bem sucedida que parece transbordar do Brasil . Tanto e de tal maneira, que 

o geógrafo se anima em profetizar: "Joinville será um dia o centro onde o comércio e o

progresso social se irradiarão em direção ao Paraguai". E fornece números para provar 

essa segunda imigração38
, que fatalmente ocorrerá, pois as estruturas escravocratas 

brasileiras não permitiram o pleno desenvolvimento das potencialidades liberadas por 

esse libertador encontro entre culturas. Tudo está preparado para se chegar ao Paraguai . 

Certamente por esse motivo, não tardará, também, a hora do conflito entre o império e 

essa futura nação. 

O que Reclus se esforça em demonstrar é que formava-se no Brasil a mesma 

linha divisória entre duas porções da nação, como ocorrido nos Estados Unidos: a 

escravista e a livre. Lá como cá, mas ao inverso. No Brasil o Norte escravista opunha-se 

cada vez mais ao Sul de imigrantes livres. Reclus não vê possibilidade de que os 

escravocratas acordem de seu sonho de riqueza predatória ou que civilizem-se a ponto 

de perceber a injustiça do regime de trabalho forçado. A guerra exterior, contra as 

repúblicas progressistas vizinhas, e a guerra interna, que redundaria na fragmentação do 

território, fatalmente virão. Mas o que estava em jogo, por fim, era mesmo a idéia de 

"civilização", de "civilização brasileira": 

"( os escravistas) terão talvez a honra de ser os 

últimos civilizados que se dão o direito de 

comprar, vender e açoitar seu semelhante. Eles 

37 

Joinville foi objeto do desejo de muitos franceses interessados no comércio com o Brasil e na fundação de 
colônias de imigrantes. As terras de "Dona Francisca" pertenciam ao príncipe de Joinville, exilado da França, 
\'ivendo em Hamburgo, que as recebeu como dote por seu casamento, em 1843, com a princesa Francisca Carolina, 
filha de D. Pedro I. Alguns franceses acreditavam ser essa a mais adequada colônia brasileira para "afrancesar-se" 
com mais facilidade. Cf. AUBÉ, Léonce. La province de Sainte-Catherine. Rio de Janeiro, 1861; DUTOT, S. 
France et Brési/. Notice sur Dona Francisca par M Aubé. Paris, Librarie de Guillaumin et Cie., 1857. 
38 

RECLUS, E. "Le Brésil et la colonisation II", op. cit., p. 411, nota 1. 
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aprenderão às suas custas que a verdadeira 

civilização não consiste na fundação de vastas 

cidades, na inauguração de estradas de ferro e na 

grande exportação de mercadorias; uma imensa 

catástrofe lhes provará que a justiça é o único 

fundamento durável das instituições e dos 

império s"39
. 

Muitos anos passaram, muitas catástrofes se acumularam (a guerra contra o 

Paraguai foi apenas uma delas), o Brasil, entretanto, manteve a unidade física que Reclus 

acreditava condenada. Mas certamente não se pode dizer que as deformações de nossa 

visão de civilização, conforme o geógrafo anarquista percebeu, não se concretizaram. 

Num artigo posterior, intitulado "Les republiques de l' Amérique du Sud -

leurs guerres et leur projet de féderation", publicado na Revue des Deux Mondes, em 186640, 

onde era colaborador freqüente, Reclus volta à idéia da fragilidade do Brasil, agora mais 

otimista com os rumos dos primeiros momentos da guerra, aparentemente a favor do 

Paraguai. A guerra seria um desastre para a economia e para a estabilidade política do 

Império, pois traria uma profunda crise de crédito. Por outro lado, acirraria o conflito 

entre as oligarquias do Norte e do Sul do Brasil, da forma com que já havia previsto em 

1862, na medida em que a guerra só interessava aos últimos. 

Sua crença irrestrita, do mesmo modo que Expilly, nos valores do progresso, 

capitaneado pelas liberdades comerciais, pelo favorecimento geográfico e pela composição 

"racial" do povo, faziam com que Reclus não duvidasse do destino vitorioso do Paraguai. 

�
9 

idem, ibdem, p. 414. Era, sem dúvida, uma advertência, que não deixava de indicar a atenção extremada que 
Reclus dispensava aos destinos do Brasil. Seja como for, parece clara a missão a que, como Expilly, ele se propõe. 
Em suas palavras: "A missão daqueles que se interessam pelos destinos da raça latina na América está claramente 
traçada. Instruídos pela guerra civil que desola os estados anglo-saxãos, outrora unidos, não devem cessar de 
advertir o Brasil e de indicar a grossa nuvem de tempestades que se forma ao longe no horizonte" (p. 414). É uma 
metáfora, catastrofista mas generosa, de um geógrafo ilustrado e revolucionário à espera da mudança redentora. 
40 

"Les republiques de 1' Amerique du Sud - leurs guerres et leur projet de féderation". Revue des Deux Mondes, 
tomo LXV, pp. 953-980, 15 octobre 1866. Trata-se de ensaio bibliográfico baseado em Union /atino-americana, 
pensamiento de Bolivar, por J.M.Torres Caiedo (Paris, Rosa y Bouret, 1865); Proyetos de tratado para fundar una
liga sud-americana presentados por los p/enipotenciarios dei Ecuador, de Bolivia, de Chile, dei Peru, de los 
Estados Unidos de Colombia, etc. 
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Essas mesmas forças seriam responsáveis pela derrocada do império brasileiro, condenado 

a amargar as contradições inerentes à sua formação, das quais não podia escapar. 

Na análise pioneira de Reclus o problema da colonização, mesmo que seja 

a luta por território e hegemonia entre Estados pós-coloniais, é tratado como uma 

forma de dominação de caráter imperialista e não como uma expansão necessária ao 

progresso e à "causa" da civilização, muito embora, como já foi dito, essa não fosse 

uma questão isenta de controvérsia em sua obra41 . Mesmo assim, é certo que "da 

obra de Reclus se pode retirar uma contrageopolítica dos povos tutelados em favor 

da libertação" .. 2.

Mas o que estava em jogo era principalmente uma luta por modos de absorção 

e integração das populações à ordem social. O que mais diferenciava a cultura do império 

da de seus oponentes hispânicos, especialmente o Paraguai, eram exatamente essas formas 

de composição que, a princípio, tanto para Reclus quanto para Expilly, tomavam a imagem 

da integração racial, para, por fim, desdobrarem-se nas formas de integração dos pobres 

na sociedade dinâmica. O sistema brasileiro, baseado nas relações escravistas, era 

impermeável a uma integração saudável dos "primitivos" (mas não "inferiores"), do 

mesmo modo que aos homens pobres e sem propriedades. A realidade da América 

Hispânica ( exceção feita a Buenos Aires) seria outra. 

A principal conquista da América do Sul, sua contribuição à civilização, é 

a mistura do indígena com o ibérico. Os espanhóis fizeram isso melhor que os 

portugueses. O maior contraste entre essas diferenças colonizatórias pode ser visto 

justamente entre o Brasil e os povos andinos e pratenses. Diferimos em tudo, na 

geografia e na "etnologia" 43
. Aqui os brancos são minoria e os negros são escravizados. 

É impossível, nesse ponto, não ressaltar que tanto Reclus quanto Expilly omitem, 

�
1 

Apud. LACOSTE, Yves. "Géographicité et géopolitique: Elisée Reclus, in Herodote, Paris, 22: 14-56. jul./set. 
1981. 
42 

ANDRADE, M.C. de. op. cit., p. 22. 
43 

"Les republiques de l' Amerique du Sud", op. cit. 
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para justificar suas idéias, qualquer reflexão ou menção sobre os processos de 

genocídio das populações andinas e pré-colombianas por parte dos colonizadores 

espanhóis. A violência, para ambos, está restrita aos portugueses e seus descendentes 

brasileiros44 . Se alguma mitologia pode ser criada a partir de suas obras, teria 

certamente a imagem do "homem cordial" hispânico. 

Reclus ignora qualquer discurso sobre a capacidade de assimilação brasileira, que 

será tão discutida no século seguinte. Para ele, éramos muito mais assemelhados a América do 

Norte. Os norte-atnericanos, como os ingleses, "são o povo que menos sabe associar-se a 

raças diferentes da sua". ''Audaciosos e perseverantes", eles, entretanto, são incapazes "de 

compreender as idéias e a maneira de pensar dos estrangeiros com que travam contato". Dá 

o exemplo dos índios americanos, assassinados e isolados em reservas: "quão grandes serão

as dificuldades de uma fusão entre as diversas populações da república, se os Estados Unidos 

um dia anexarem o México". Os Estados Unidos e seus "brancos orgulhosos da liga

americana", estavatn condenados ao conflito e opressão aos índios, aos negros (que teriam 

para sempre negado o seu direito às ''liberdades civis"), aos mexicanos e cubanos (sic)45• 

Reclus guarda todos os seus elogios e esperanças ao mundo hispano-americano, 

formado "pela mistura de raças, vantagens do clima e abundância de produtos"; um 

povo dotado de capacidade de assimilação cultural, força, vigor e inteligência que mesmo 

aos europeus é mais que admirável, é invejável: "os hispano-americanos diferem de seus 

vizinhos do norte pela origem, língua, hábitos, espírito nacional: eles representam um 

44 

Segundo o geógrafo Manuel Correia de Andrade, Reclus, em seus estudos sobre o processo de colonização, "não 
omite informações sobre massacres de nativos por tropas inglesas e por colonos, seus descendentes, corno os 

ocorridos nos Estados Unidos". Mas, no caso dos espanhóis na América do Sul, omite. Curiosamente, o geógrafo 

brasileiro, autor de urna boa introdução a obra de Reclus, ao selecionar artigos que este havia publicado justamente 

na Revue des Deux Mondes, não menciona nenhum dos escritos sobre o Brasil e os conflitos do Prata. Apud. 
ANDRADE, Manuel Correia de (org.). Elisée Reclus. op. cit., p. 32. 

45 

"Les republiques de I' Arnerique du Sud", op. cit., pp. 973-974. 

46 

idem ibdem, p. 975.Mesmo a historiadores brasileiros, em certos momentos, essa idéia de superioridade guarani 
foi sedutora. Edmundo Zenha escreveu muitas páginas para elogiar essa "cultura" da América· meridional, cujo 
melhor exemplo seriam os índios e mamelucos criados na região paulista e mesmo no Paraguai.: 
"indiscutivelmente o guarani foi dotado de qualidades superiores, sendo dificil explicar o atrazo (sic) material de 
sua cultura", diz creditando, é claro, o "atrazo" apenas aos paraguaios ... Cf. ZENHA, Edmundo. Mamelucos. São 
Paulo, Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais, 1970, p. 271. 

47 

"Les republiques de I' Arnerique du Sud", op. cit., p. 979. 
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gênio distinto"46
• O "vaqueiro" das solidões sul-americanas é superior em inteligência e 

em dignidade ao nosso rude camponês"47
. 

Ao império brasileiro, na iminência de uma derrota, só restará perpetuar-se se 

puder imitar essa capacidade de assimilação, que levaria à constituição da nova "raça sul

americana". Só lhe restaria sanar seus vícios aceitando a mistura entre negros e brancos, 

buscando dessa forma conquistar algo desse "gênio distinto", que nações como o Paraguai 

aparentemente haviam alcançado. Claro está, nessa altura, que o "gênio" a que Reclus se 

refere não se esgota numa suposta assimilação de caráter "étnico" ou racial. Ele é tributário 

de uma ordem social que as jovens nações republicanas da América haviam podido 

alcançar, uma ordem que podia fazer a cidadania liberal funcionar, até melhor que na 

Europa, nessas novas terras. 

Por isso, a parte hispânica da América do Sul desenha um novo capítulo na 

História da Civilização, mas "sua unidade, tão bem indicada pela natureza e pela origem, 

não está ainda definitivamente realizada politicamente". Após explicar o meio, a 

conformação "racial" e a história do sul da América do Sul e suas formas de 

entrelaçamento e tensões, Reclus passa a escrever como jornalista de guerra, dando notícias 

favoráveis, enquanto decorria o primeiro ano do conflito, ao Paraguai, ridicularizando os 

fracassos, diminuindo os ganhos e as pretensões dos aliados. Exatamente como fazia 

Expilly. Em sua reportagem engajada, o Brasil e a Europa haviam-se unido para atacar o 

projeto de união das repúblicas latino-americanas (é o caso da invasão e da restauração 

monárquica no rvféxico, promovida pela França e a interferência do Brasil, ao lado de 

Flores, contra a "Banda Oriental"). Caberia às forças progressistas combater também 

essa guerra. 

:Mas seu tom não é o do otimismo aberto, que caracterizava Expilly. Ele gosta 

da representação do teatro de guerra, do jogo de estratégias. Quer encenar uma análise 

"imparcial", baseada no estrategismo militar geopolítico. Suas análises terminam sempre 

por alertar, ou ameaçar, os aliados das imensas dificuldades de ação no solo paraguaio. 

Vitórias parciais, como Tuiuti, são avisos de derrotas futuras. Sua ciência é sua arma para 
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desmobilizar o otimismo que o gigantismo das forças aliadas traziam: "em todo o caso, 

os enormes sacrificios que deverá se impor o Brasil serão de maiores proporções do que 

os fatos até aqui e não poderão ser compensados nem mesmo pelo produto da pilhagem 

do Paraguai inteiro."48

Sua certeza da vitória dos paraguaios e das forças que a eles deveriam juntar

se vinha sobretudo da coesão nacional e da capacidade desse povo de absorver as técnicas 

européias e maneja-las sozinhos (a mesma suposta capacidade que horrorizou Taunay), 

isolados que estavam do mundo ocidental pelos bloqueios. A tenacidade nacional e essa 

capacidade de aprender, de dar "saltos" na escala dos meios da civilização, mostravam 

que o Paraguai era capaz de construir uma nova civilização, a civilização sul-americana. 

Por isso seria inevitável que a república guarani se unisse à Bolívia e ao projeto de uma 

"liga americana", mais ou menos como também sonhava Expilly, criando através dos 

Andes e do "mar do sul" uma nova via de comunicação com o mundo que tornaria inútil 

o bloqueio dos aliados. Cedo ou tarde, as outras repúblicas perceberiam a necessidade de

apoiar o Paraguai contra os interesses do Império e de Buenos Aires: 

-18 idem, p. 966.

�
9 

idem, pp. 972-980. 

"São os filhos dos guaranis que, nessa luta 

suscitada pelos proprietários de escravos, tomam 

em suas mãos a causa da república usurpada; são 

eles que mantêm contra as ambições do império 

vizinho o princípio de livre abertura dos rios; 

fizeram de seu país, tão pequeno, a poderosa praça 

forte dos estados hispano- americanos contra a 

monarquia escravista do Brasil ( ... ) Enquanto na 

velha Europa erigimos em lei providencial a futura 

absorção dos pequenos estados pelos grandes 

reinos, as repúblicas do Novo Mundo tomam 

outro princípio, mais confortr1e a justiça, aquele 

da federação entre povos livres"49
. 
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Era esse o sonho de Elisée Reclus. 

Reclus dedicará ainda um último grande trabalho (ou esforço de guerra), na 

mesma Revue des deux mondes, à guerra no Prata e à situação do Brasil e, especialmente 

agora, da Argentina: ''L'élection présidentielle de la Plata et la Guerre du Paraguay"50
• 

Mas já estávamos no ano de 1868, a guerra ia longe e o otimismo de antes encontrava 

dificuldades em se sustentar. Logo no início esse abatimento relativo se manifesta e 

Reclus confessa um "profundo sentimento de tristeza" com os eventos do Prata. Mais 

cético e decepcionado, lhe era dificil entender como essas nações tão ricas ainda não 

puderam "sair da barbárie guerreira"51
. Pior, talvez, era constatar que a Europa civilizada 

não havia tomado as posições que ele acreditava necessárias e que lhe valeriam o respeito 

dos defensores do avanço social. 

Menos como o crítico social de antes e mais como jornalista engajado, vai 

descrevendo os horrores nos campos de batalha do Paraguai, insistindo sempre na culpa 

do Brasil por conta de sua ingerência nos assuntos do Prata, especialmente a cólera que 

se expande desgraçando os rios, ameaçando "o país que pode ser o mais salubre de todo 

o mundo"52
. 

Entretanto, acredita que uma nova saída política poderia vislumbra-se no 

horizonte. A eleição recentemente ocorrida na Argentina poderia por fim à guerra, caso 

o substituto de Mitre assim o quisesse. Acompanhando as eleições argentinas, as disputas

em torno de Sarmiento e Urquiza, crê que o país, assim como acreditava que ocorreria 

com o Brasil (mas por motivos bem diversos), corria sério risco de dividir-se 

irremediavelmente entre Buenos Aires e as províncias. 

A guerra arrastou a Argentina para uma crise política enorme. O tradicional 

50 

RECLUS, Elisée. "L'élection présidentielle de la Plata et la Guerre du Paraguay", in Revue des deux mondes, 
XXXVIIIe. anée, 15 aout, 1868, pp. 891-910. 

51 

idem, ibdem, p. 891. 

52 

idem, p. 892. 
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embate entre as províncias e a cidade de Buenos Aires teria se tornado ainda mais perigoso 

à manutenção da unidade federativa argentina, em função das disputas e da ingerência 

brasileira. A trágica aliança com o império representava perigo para a própria legitimidade 

nacional argentina. Reclus acredita que a diplomacia brasileira foi hábil o suficiente para 

modificar, segundo os interesses da guerra e de Buenos Aires sob Mitre, a própria legislação 

e assim "enfeudar" (inféoder/3 a própria sociedade. A força do sistema legal, não apenas da 

Al:gentina mas de todas as nações pratenses, viria, na opinião do anarco-federalista que era 

Reclus, justamente da autonomia dos estados, ligados uns aos outros apenas por um tênue 

''laço federal". Esse sistema que respeitaria as diversidades regionais estaria prestes a ser 

"substituído por um código centralizador como o do Brasil ou o da França imperial"54
. 

Tudo isso tornava-se cada vez mais plausível na medida em que avançavam as 

vitórias da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Ora, pergunta Reclus, que vantagem levariam 

os argentinos ao vencerem a guerra? Nenhuma, pois perderiam, entre outras coisas, suas 

liberdades duramente conquistadas, suas leis progressistas. Sua nobre legislação a favor 

das mulheres e dos imigrantes estrangeiros (os que mais preocupavam nosso autor) seria 

dinamitada pelos canhões do império escravista e por sua moral despótica e patriarcal55
. 

Agora mais que antes, talvez por não vislumbrar muitas outras alternativas, Reclus quer 

aterrorizar os agentes da Tríplice Aliança. Segundo seus argumentos, sair da guerra significa 

sair da zona de influência do império brasileiro, significa manter a identidade nacional. 

Tratava-se de uma sutil estratégia para provocar as forças sociais descontentes das 

províncias e mesmo de Buenos Aires (o que era mais dificil). 

Uma estratégia de desespero, pode parecer. Mas o autor, em sua guerra de 

idéias, não pode deixar baixar o ânimo da tropa que acredita influenciar com seus artigos. 

Assim, parte a seguir para uma descrição cerrada, cheia de detalhes e lances pitorescos, 

;J idem, p. 899.

�
4 

idem, ibdem. 

55 

A comparação entre os sistemas legais do Brasil e da Argentina é toda ela baseada, segundo citação do próprio 

Reclus, numa brochura de Alberdi que ele havia lido há pouco: EI proyeto de código civil para la Republica 

Argentina y las conquistas dei Brasil, cf. p. 900, nota 1. 

140 

_; 



que retratariam o andar tropegante da guerra. As enormes forças brasileiras lutando com 

os aguerridos patriotas paraguaios, pequenos mas decididos. Todas a vitórias e derrotas 

parciais, todos os detalhes dos territórios litigiosos, das forças em conflito, do teatro de 

horrores e heroísmos. Tudo isso até chegar à grandeza comovedora das mulheres 

paraguaias enfileirando-se de espontânea vontade com os homens na batalha56. 

Ao mesmo tempo, não perde a oportunidade de, numa derradeira tentativa, chamar 

à responsabilidade as forças democráticas das repúblicas andinas, da Inglaterra ( que, para seu 

horror, mantinha um diplomata responsável pelos assuntos do Prata que não escondia acreditar 

que López não passava de um "déspota bárbaro"), da França (que poucas esperanças lhe 

causava diante de suas atitudes na invasão do México), os Estados Unidos ( que mais do que 

todos, por ter vivido uma guerra que contrapôs os filhos da pátria uns contra os outros, 

deveria tomar atitudes enérgicas para por fim ao conflito). Mesmo o pequeno Uruguai é 

chamado à razão. Mais ou menos como a Argentina, porque ele também só teria a perder, 

mesmo com a vitória na guerra. Segundo Reclus, além de aprisionar-se definitivamente à 

zona de influência do Brasil, a economia uruguaia encontrava-se em crise, com taxas de juros 

elevadas e, coisa inaudita para esse outróra "paraíso dos trabalhadores", desemprego. 57

Mesmo o Brasil é alertado. Reclus acredita poder falar às forças progressistas 

que resistem dentro do império, ou que, pelo menos, poderiam enxergar a crise que se 

avizinhava. Afinal, como ele mesmo já profetizara anteriormente, também o grande 

império ameaçava ruir. Talvez nem tanto, segundo suas previsões anteriores, pelo seu 

esfacelamento político, mas certamente pelo seu esfacelamento econômico. Que futuro, 

ele pergunta, teria uma nação obrigada a gastar em um ano, em função das despesas com 

a guerra, "quase três vezes o que arrecada" 58? Uma terrível "dificuldade" que obrigava o 

56 

"Quatro mil mulheres e moças tomaram a defesa de Tebicuari sob as ordens do brigadeiro-general, a inglesa 
Eliza Lynch, outras estavam acampadas em Villa-Rica, em Cerro-Leon, nos fortes de Assunção"; idem, ibdem, p. 
907. 

57 

idem, ibdem, p. 908-909. 

58 

Reclus não cita suas fontes e, é claro, em função da urgência do momento, seus dados podem ser cuidadosamente 
alterados segundo seus interesses. Mas é fato que a guerra provocou uma enorme crise financeira no império. Seus 
efeitos foram estudados por GRANZIEIRA, Rui Guilherme. A guerra do Paraguai e o capitalismo no Brasil: 
moeda e vida urbana na economia brasileira. São Paulo, HUCITEC/UNICAMP, 1979. 
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gabinete Zaccarias ( que, lembre-se, não resistirá até o fim do conflito59) a pelo menos 

reconhecer a crise. E também dava oportunidade a Reclus de levantar, uma vez mais, 

suas armas: "quanto ao tremendo problema da escravidão, que mereceria também ser 

considerado uma 'dificuldade', a solução ficou indefinidamente adiada"60
• 

A par dessa crise econômica que ameaça a estabilidade imperial, Reclus 

enxerga uma crise política análoga, baseado em alguns "acenos quase republicanos" 

saídos da câmara dos deputados. Como última provocação, transcreve trechos de 

discursos de Felício dos Santos e de Christiano Ottoni. Este último prediz a catástrofe, 

a ponto de Reclus reconhecer nessas palavras um "alerta profético": "é impossível que 

o Brasil possa existir se a luta continua ... O Paraguai é nosso México". Felício dos

Santos, por sua vez, ataca a "arrogância e desprezo" do Brasil, portando-se como uma 

"nação monarquista e decrépita", diante das jovens nações americanas. O deputado 

brasileiro antecipa as críticas que surgirão com o advento da república à triste aventura 

guerreira do Prata (como veremos adiante). Para alegria e espanto de Reclus, discursa 

num tom que deve ter soado ao geógrafo como uma transcrição de seus pensamentos: 

"se continuarmos com essa política anti-americana, a guerra do Paraguai não será de 

modo nenhum um fato isolado na história; ela não será senão o prólogo da grande 

conflagração americana". 61 

Mas nada disso era suficiente, e já não havia mais nada a dizer. Aqui, o sonho 

de Reclus parece começar a amanhecer num pesadelo sem volta, de triste despertar. 

O anarquista Reclus, como geógrafo e como militante, preocupou-se 

fundamentalmente, com o processo de expansão do capitalismo europeu para o mundo, 

mais ou menos como Expilly, embora ambos divergissem, em diversos pontos, quanto 

aos significados e efeitos dessa expansão. Entretanto, estavam bastante próximos quanto 

59 

Para uma aguda análise dos conflitos parlamentares que levaram à queda do gabinete Zaccarias, cf. COSTA, 
Wilma P. A espada de Dâmocles. São Paulo, HUCITEC, 1997. 

60 

RECLUS, E. "L'élection présidentielle de la Plata et la Guerre du Paraguay'', op. cit. p. 910. 

61 "d "bd 1 em, 1 em.
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ao papel que poderiam desempenhar as pequenas repúblicas da América nesse contexto. 

Para ambos, o fundamental era saber como as jovens nações sul-americanas poderiam 

conseguir uma posição de destaque nesse processo, ao mesmo tempo em que 

resguardassem suas originalidades nacionais, de fundo "racial" e político, verdadeiros 

ganhos civilizacionais. O fato de serem novas nações, nascidas de revoluções anti-coloniais, 

mestiças, aclimatadas a um meio privilegiado, poderia dar-lhes a possibilidade de um 

desenvolvimento diferenciado: seja como jovens nações capitalistas "humanizadas", como 

queria Expilly, seja como solo em que se ergueria o novo indivíduo, dotado de uma força 

moral desconhecida ao homem civilizado europeu "puro", como sonhava o fourierista 

Reclus. Ambos acreditaram na idéia de "Novo Mundo", mas não abriram mão da 

influência das forças esclarecidas do ''Velho Mundo"62
, que sabiam representar, em ajudar 

a orientar esse processo que poderia ser, ao mesmo tempo, um processo de consolidação 

de independência política e o início de uma possível nova etapa no processo maior de 

construção da "Nova Civilização". Era isso, esse sonho de um futuro redentor, civilizado 

mas não necessariamente europeu (mas decididamente americano), que a guerra do Brasil 

contra o Paraguai ameaçava destruir. 

62 

Daí a ênfase de ambos na necessidade de povoamento das terras da América pela população pobre européia. Para 
Reclus era maís complicado endossar esse processo, porque além de ser algo que interessava aos Estados europeus, 
era também uma nova possibilidade de manutenção da dominação do centro sobre a periferia. De fato, em algumas 
circunstâncias, o geógrafo lutou a favor das políticas francesas de povoamento, especialmente na Argélia, o que 

causou-lhe sérias discussões com seus companheiros anarquistas. Sobre isso, ver RECLUS, E. Nouvelle 
géographie universel/e; L 'Afrique septentrionele. Paris, Hachette, v. XI, 1886, pp. 296-301. 
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Capítulo 3. O BRASIL NÃO 

GOSTOU DE EXPILLY 

ou a guerra das versões e a reação 

da "Civilização Brasileira". 

A guerra de idéias que Expilly deflagrou teve imediata repercussão. Para o 

nacionalismo monárquico brasileiro, exaltado com o desenrolar do conflito, ter de engolir 

os desafios e impropérios do francês era impensável. Por outro lado, dar-lhes muita 

atenção era também temerário, em virtude das sempre oscilantes possibilidades de vitória 

no conflito. As respostas não tardaram a sair e o júbilo nacional, mesmo em decadência, 

quis ainda dar o tom. Mesmo assim, as réplicas denunciam, ainda que involuntariamente, 

a crise por que passavam os partidários da monarquia que, nas críticas duras do republicano 

francês, viam amanhecer o dia em que esse mesmo discurso, ou pelo menos alguns de 

seus fundamentos, grassaria em suas terras. Tratam-se, como veremos, de autores menores, 

ou talvez nem isso, cuja pequena notoriedade deve-se à coragem de exporem, sem muito 

jeito, o que muitos pensavam. Para a história das idéias no Brasil, talvez tenha este sido 

seu único momento de glória: foram, é preciso não esquecer, citados tanto por Câmara 

Cascudo quanto pelo Dicionário da Literatura Brasileira, conforme vimos anteriormente, 

como a resposta nacional às falácias do "agrumoso" crítico francês. 
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A primeira resposta contundente a Expilly veio de São Paulo já em 1866, escrita 

por J. Antonio Pinto J r. Seu título não deixava dúvida de seu conteúdo: O charhtão Carlos 

Expil/y e a verdade sobre o conflito entre o Brasil, Buenos Aires, Montevidéu e o Paraguqy1 . Desde 

já vai ficando claro o que está em curso: a "verdade" que se apresenta é uma guerra pelo 

entendimento do liberalismo e suas funções no Brasil. 

Tudo começa com a conhecida história de que o descaso de Expilly sobre o 

Brasil advinha da falência da fábrica de fósforos, uma imagem que, já vimos, veio para 

ficar. Cabe a Pinto J r. a discutível glória de ter iniciando o tema da revanche do empresário 

falido que tornar-se-á, como vimos, a versão oficial. O que mais toca o autor é que 

Expilly tenha publicado em Marselha, 

"no seio dessa França que em suas revoluções 

constantes tem firmado o grande princípio da 

liberdade e da soberania popular; (. .. ) é ao povo 

marselhês, à França civilizada, à pátria dos 

Lamartines, que dirigimos neste momento ( ... ) 

um protesto apenas contra esses insulto que nos 

são atirados à face" (p. 4-5). 

O chocante fato dessa "França civilizada" ter produzido uma excrescência como 

Expilly será vingado pelo escritor paulista. Dessa forma, acredita estar fazendo um favor 

à própria civilização francesa. Daqui de baixo, mostrará as impropriedades dos "princípios 

de liberdade" quando mal aplicados em sua origem, deixando subtendido que no Brasil 

escravocrata esses mesmos princípios eram mais que respeitados. 

Exatamente por não entender os verdadeiros significados dos "princípios de 

liberdade" que sua própria pátria criou, Expilly, o "miserável rabiscador" (p. 7), não era 

capaz de compreender a extensão do barbarismo paraguaio: 

1 

PINTO Jr., J. Antonio. O charlatão Carlos Expi//y e a verdade sobre o conflito entre o Brasil, Buenos Aires, 
Montevidéo e o Paraguay. São Paulo, Thyp. Alemã de H. Schroeder, 1866. As páginas do livro estão indicadas 
entre parêntesis. 
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"Se Expilly fosse um homem de mérito 

( ... )convidá-lo-íamos à que ouvisse a opinião de 

várias nações do mundo que ali têm estado nas 

águas do Prata e Paraná, testemunhando essa luta 

desigual da civilização com a barbárie" (p. 6-7). 

Mostraria os "atos de canibalismo praticados 

pelos paraguaios" (p. 7). 

A comparação feita por Expilly entre a Guerra do Paraguai com a guerra entre 

a Dinamarca e a "Germânia", fornece mais uma chance para que o brasileiro desate seus 

preconceitos: 

"Pode comparar-se o bravo dinamarquês(. .. )com 

os servos de López que ou fogem espavoridos 

diante das tropas imperiais, ou morrem 

estupidamente na esperança de ressuscitarem em 

Assunção?" (p.8) 

ivias o patriota paulista não precisa esforçar-se muito para levar adiante as 

impropriedades do difamador ressentido. Ele tem uma carta na manga, que considera 

decisiva. A mais contundente resposta a Expilly viria de um seu conterrâneo, de idéias 

evidentemente opostas mas providencialmente coincidentes com os atos do império. Para 

este repentino aliado, representante direto da fina flor da "civilização francesa" e, portanto, 

contraprova das impropriedades do criticado, o Brasil está, nada mais, nada menos, que na 

vanguarda da civilização. E quem atesta é a própria França, pelas palavras de um representante 

oficial e renomado e não de um simples escritor de panfletos. Pinto Jr. nos apresenta então 

um discurso de Thiers, comparando o Império do México com o Brasil: 

"O príncipe chegará a conseguir um acordo 

entre o novo e o velho regime, reinará em paz, 

realizar-se-á tudo pelo melhor sob este cetro 
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favorecido do céu, passar-se-á tudo como no 

Brasil! ( ... ) Sabeis quanto tempo foi mister para 

que ele chegasse à altura em que se acha? 

Cinqüenta anos, príncipes dotados de grande 

sabedoria, um repouso não interrompido, as 

melhores relações com o mundo inteiro(. .. ), uma 

liberdade pacífica, excelentes princípios e nem 

um só inimigo em cinqüenta anos, o Brasil 

chegou a este estado que excita a inveja dos 

governos da América" (p.9-10). 

O modelo de pensador francês apresentado pelo brasileiro contra Expilly era, 

portanto, Adolphe Thiers, político e renomado historiador, autor da célebre Histoire de la 

Révo!ution française (1824-1827), dono de invejável folha de serviços às causas anti

revolucionárias na França desde 1830. Nesta época, ainda jornalista em Paris, fundou o 

jornal Le National, contribuindo para o estabelecimento da monarquia de Julho, na qual 

tornou-se ministro em 1832. Após tomar parte na repressão à Comuna de Paris, foi 

eleito presidente da república, ainda em 1871. Thiers teve como um de seus principais 

críticos ninguém menos que Karl Marx, para o qual o presidente francês, além de hábil 

manipulador da reação, não passava de um historiador medíocre. Comentando seus 

discursos contra a Comuna, Marx notou que "a Paris de Thiers não era a verdadeira Paris 

da 'vil multidão', mas uma Paris de fantasia"2
. Lendo o trecho escolhido por nosso 

escritor, parece evidente que o político francês também enquadrou o império brasileiro 

no mesmo jogo de mistificação. Guardando as devidas proporções, e arriscando a 

paráfrase, podemos dizer o mesmo do Brasil apresentado pelo pouco ilustre J. Antonio 

Pinto J r, ou seja, não o Brasil da "vil escravidão", mas o Brasil do pacifismo e liberalismo 

não mais que "fantasioso". 

Depois do socorro à Thiers, J. Antonio Pinto Jr. não tinha mais o que objetar. 

2 

Cf. MARX, Karl. "O que é a Comuna?" (in Guerra Civil na França). Apud FERNANDES, Florestan (org.) 
Marx/Engels: História. São Paulo, Ática, col. Grandes Cientistas Sociais, 1984, p. 307. 
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Acreditava ter cumprido sua missão, revelando ilusão e ignorância de Expilly diante da 

óbvia barbárie paraguaia bem como diante dos princípios ilustrados que o replicante 

acredita estarem mais bem aplicados no império que na república guarani. 

Entretanto, a mais contundente resposta tardaria ainda dois anos a aparecer: 

Reflexões sobre a brochura do sr. Charles Expil/y "Le Brési� Montevideo et le Paraguqy devant la 

civilization ". Sua elaboração não é muito mais "complexa" que o panfleto de Pinto J r, 

embora leve em seu título a pomposa definição de "reflexões". Talvez tenha apenas 

demorado por precisar surgir numa hora mais propícia, quando o desenrolar da guerra 

já parecia mais favorável ao Brasil. Vinha de um franco-brasileiro radicado no Rio 

Grande do Sul. Um contendor e tanto, que podia evocar para si as mesmas bases de 

Expilly. Também era gaúcho, ou seja, apresentava-se confortavelmente como 

representante do grupo mais interessado na guerra. Seu nome, como assinou sua réplica, 

era J. Carlos Moré3 , embora outras obras suas venham com o nome em francês: Jean

Charles4
• 

Ele classifica o livro de Expily como "obra estranha" (p.5) antes mesmo de 

defini-la como mentirosa. Diz que o sentido da estranheza é "fazer ao Império uma 

guerra de morte" baseada no princípio da "calúnia" (p.6). O caluniador é acusado de 

desconhecimento do país, além de ser criteriosamente "dogmático" ( o que, no caso, 

quer dizer defender veementemente os princípios liberais e de civilização numa situação 

como a brasileira, em que deveria saber compreender as diferenças). Mas isso seria pouco, 

não tivesse o autor a certeza de que tais ataques teriam, antes de tudo, razões pessoais e 

de vingança. Moré vai sedimentando o tema da revanche do empresário falido, seguindo 

a trilha aberta por seu antecessor: 

3 

MORÉ, J. Carlos: Reflexões sobre a brochura do sr. Charles Expilly "Le Bresil, Buenos Ayres, Montevidéo et le 
Paraguay devant la civilization ''. Porto Alegre, Typ. do Rio-Grandense, 1868. As páginas citadas correspondentes 
a essa edição estão entre parêntesis. 
4 

Nem mesmo o incansável Wilson Martins conseguiu coligir mais dados sobre o escrevinhador. Entretanto, o 
crítico aproxima as publicações quase concomitantes das Cenas de Viagem, de Taunay, e do livro de Moré: "eram 
dois franceses engalfinhados por causa de problemas brasileiros". MARTINS, W. História da inteligência 

brasileira. São Paulo, Cultrix/EDUSP, v. III, 1977, p. 281. 
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"confessai que apenas nas inferiores camadas 

da sociedade tivestes algum tempo no Rio de 

Janeiro, sendo mal sucedido em vossas empresas 

de fabricação de fósforos, e tomando daí um ódio 

implacável contra este país, contra este maldito 

clima, contra esta raça perdida, que não 

compreendeu a magnitude de vossos projetos e 

deixou-vos ir ao serviço do Paraguai!"(p.7) ( ... )" 

Pode-se perdoar esses excessos de linguagem a 

quem defende uma causa perdida e má. Mas a 

vós, que vos havíeis proclamado o campeão da 

civilização, não era permitido lançar mão de tais 

meios" (p.8). 

E prossegue, afirmando que Expilly acusa o Brasil de maneira puramente leviana: 

"Para chegar a seus fins, o Brasil esqueceu-se da 

civilização do século XIX e nos reconduz às 

épocas da barbárie, cometendo atrocidades 

inauditas em presença de seu Imperador, a quem 

vos dignastes acidentalmente tecer alguns elogios, 

por vos ter recebido com bondade em São 

Cristóvão: elogios que todavia retirastes, quando, 

pelas fontes verídicas que vos são peculiares, 

soubestes, que Sua Majestade, o sr. Conde d'Eu, 

e os Ministros estrangeiros, que lá se achavam, 

assistiram impassíveis a cenas dignas dos Apaches 

e dos Iroquezes (sic)". (p.9). 

Expilly teria deliberadamente ignorado o fato de que o sempre pacífico Império não 

estava pronto para a guerra, o que desmentiria a hipótese de que o Brasil preparava-se há 
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muito para tomar os rios e o comércio do Prata. Fomos forçados pela insânia dos vizinhos 

(primeiro Uruguaios e depois Paraguaios). Expilly alienava-se em Paris e não sabia "dos 

sofrimentos da província do Rio Grande do Sul" (p.11), que é de onde fala o autor e onde 

atrocidades (mortes, saques, estupros) viriam sendo praticadas por paraguaios e orientais. A 

''barbárie" sofrida, especialmente por gaúchos, justificava a violência da resposta. Por outro 

lado, acusa a França de também ela ter tomado posições catastróficas, como a imposição do 

Imperador do México, aqui, talvez involuntariamente, entrando em confronto com seu colega 

paulista que socorreu-se do político francês e aproximou a política imperial brasileira da 

francesa. Nesse ponto, o autor lança mão de uma das característica da crítica de Expilly, que 

devolve à Europa civilizada o exemplo para aquilo que normalmente se critica nas nações 

americanas. Entretanto, é evidente, a intenção era contrária, e Moré quer trazer a civilização 

francesa ao encontro da brasileira, sutilmente aproximando os mesmos desacertos. 

Segundo o autor, o fato do Brasil não haver tomado o Uruguai após a invasão de 

Montevidéu prova que o Império não tinha intenções imperialistas. A prova definitiva, 

entretanto, estaria nos textos do tratado, que o autor reproduz por crer mais verdadeiros 

que os trechos de jornais nos quais Expilly se baseou. Note-se aqui algo que já vinha se 

esboçando em todos os depoimentos e construções em torno da Guerra do Paraguai. 

Está em curso, paralelamente ao conflito armado, uma disputa pela fonte, pela verdade 

documental ( que é, sem dúvida, também uma disputa pelo lugar na história, talvez mesmo 

a mais significativa das disputas do ponto de vista da legitimidade das ações); a Guerra 

do Paraguai é também, como toda a guerra ou evento, sobretudo uma guerra de 

documentos, tratados acordos, trechos, visões, etc. O material está em guerra, uma guerra 

em que seus soldados são os historiadores, os artistas, os intérpretes: 

"O que se julgaria de um escritor que se 

propusesse dar-nos a história da França, Itália, 

Espanha, ou qualquer outro país, escolhendo a 

vontade , e acumulando trechos do que 

encontrasse em obscuros jornais de província, 

inspirados pelo ódio ou pelo despeito de paixões 

1 
. 

';>!" (p 17) oca.is. . . . 
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Nesse momento, vai ficando mais claro o terreno de provas e contraprovas, que 

é por onde estamos trafegando. Assim, por exemplo, diz ser mentirosa a afirmação de 

que o Brasil fechou a navegação pelo Amazonas, como se as terras do norte nunca 

houvessem sido objeto de litígio ou contestação5
• Do mesmo modo, argumenta que o 

Brasil não precisa tomar ou anexar os países vizinhos para garantir o comércio no Prata. 

Muito ao contrário, acredita que a província do Rio Grande do Sul seria a maior prejudicada 

com a suposta anexação do Uruguai, pois a fronteira sairia da província, dirigindo-se à 

banda oriental, o que faria com que o exército ( o grande trunfo gaúcho) saísse também. 

Além disso, o Uruguai teria mais facilidade estratégica para por suas mercadorias no 

Brasil, o que prejudicaria os negócios gaúchos. Desnecessário dizer que a historiografia 

tem demonstrado exatamente o oposto, pelo menos quanto aos interesses gaúchos no 

Uruguai. É significativo também que o autor, com pretenso estudioso das questões que 

interessavam à província gaúcha, omita a tensão com a Argentina no balanço de divisão 

ou não do U ruguai6 
• 

Mas a resposta a Expilly deve ser mais feroz no campo das contra-denúncias. O 

autor quer, "em nome da humanidade e da civilização", denunciar o barbarismo paraguaio, 

seus "atos de ferocidade que fariam recuar de espanto as próprias tribos de índios", seus 

"prisioneiros que são fuzilados, quando se não 

emprega a faca covarde para degolar centenas 

de homens amarrados de pés e mãos, ao som de 

uma música bárbara tocando a resbalosa'(sic)(. .. ) 

De semelhantes republicanos livrai-nos senhor!!!" 

(p.23). 

5 

Vunos no capítulo anterior que Elisée Reclus era de opinião completamente diferente. 

6 

Para um longo balanço da posição do Rio Grande do Sul diante dos conflitos históricos na região do Prata, ver 
BANDEIRA, L.A.Moniz. O expansionismo brasileiro e a formação dos Estados na bacia do Prata. São Paulo/ 
Brasília, Ed. Ensaio/UNB, 1995. Sobre o mesmo tema, especialmente quanto ao papel do exército e sua formação, 
ver também COSTA, Vilma P. A Espada de Dâmocles. São Paulo, HUCITEC, 1996; SALLES, Ricardo. Guerra 

do Paraguai: escravidf1o e cidadania naformaçf1o do exército. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1990. 

151 



São os interesses desses republicanos, esses que a Deus se pede ajuda para 

espantar, os manipuladores das batalhas. A guerra teria sido provocada por López, 

por ingratidão ao Brasil, ambicionando modificar os limites entre as duas nações e 

interditar a navegação nos rios paraguaios (e não o contrário, como queria Expilly). A 

ingratidão se justificaria porque não fosse "o Império", que lhe concedeu a 

independência, Rosas teria anexado o Paraguai à Argentina. Era o Brasil, portanto, o 

grande responsável pela independência paraguaia. A barbárie histórica seria essa. A 

barbárie política se evidenciaria na tentativa de López em fechar os rios paraguaios a 

"navegação franca das nações civilizadas" (p.27). 

As ambições republicanas são, portanto, o grande perigo americano. Ao citar o 

trecho em que Expilly define o que seria o território da sonhada Confederação Pratense, 

na sua opinião uma das poucas coisas francas no livro, Moré acredita revelar as verdadeiras 

intenções de seu oponente, que acabava por "tirar a máscara precipitadamente" (p.28), 

deixando às claras a intenção imperialista paraguaia.Já o Brasil não pode ser acusado da 

mesma coisa, pois não importunava os vizinhos com esse projeto "excessivamente 

republicano". Assim, ficamos sabendo que, para os inimigos gaúchos de Expilly, o 

republicanismo era o verdadeiro perigo para a convivência dos estados nacionais da 

América do Sul, pois era incapaz de negociar as especificidades das regiões. Desse modo, 

fica dada a lição: quisessem manter sua soberania nacional, teriam as nações da América 

de, cedo ou tarde, atingirem a maturidade imperial que o Brasil desde sempre tivera. 

Nesse momento, o inimigo são somente os "excessos" republicanos na figura 

de seus líderes, e não a nação paraguaia. A base desta afirmação estaria num "documento" 

(mais uma vez retornando à guerra dos documentos) que o autor afirma não saber "com 

que fim misterioso foi publicado na Inglaterra" (p.30). Ali fica provado um acordo secreto 

entre o império e seus aliados para garantir a independência do Paraguai após sua derrota. 

Por isso enfatiza: 

"o Império e seus aliados declararão não fazer 

guerra ao Paraguai, de quem garantem a 
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independência, mas sim ao seu chefe, cujas vistas 

ambiciosas, e um despotismo próprio de outras 

eras, obrigava-os a pegar em armas" (p.30). 

O autor percebe que Expilly escreve como uma novela, na qual "o interesse 

aumenta a medida que se vai avançando a leitura" (p.32). Tudo é truque, ilusão ficcional 

para provocar uma nova ilusão no "leitor ingênuo". O autor refere-se, é claro, ao 

tratamento dado ao "episódio de Uruguaiana" (e o termo "episódio" não parece ter sido 

escolhida por acaso, na medida em que revela seu aspecto particular, não generalizável) 

que retoma sempre, como um leitmotiv, nas diversas partes do livro, para acentuar, criar 

tensões e justificar a barbárie dos soldados do Império. Agora é a hora de responder, diz 

o autor. Para isso, começa citando trechos de ordens do dia em que poderia-se avaliar a

conduta do exército brasileiro - o fim da história já sabemos, pois, não fosse por outros 

motivos, o autor inicia o capítulo com uma epígrafe que supostamente reproduz uma 

fala do Imperador em Uruguaiana: "Senhores, vos mandei vir a minha presença para vos 

recomendar que prodigalizeis os maiores cuidados a estes infelizes" (p.32). Moré então 

transcreve uma ordem do Marechal de Campo João Propicio Menna Barreto que, pela 

adequação entre os valores heróicos e a presença eloqüente da natureza, poderia ter sido 

redigida pelo Visconde de Taunnay: 

E continua: 

''As ordens de Sua Majestade hão de ser 

cumpridas; pisamos num solo em que cada colina 

é um testemunho eloqüente da abnegação, da 

coragem, e da incontrastável resolução das tropas 

brasileiras" 

"Marchamos entre recordações gloriosas, no 

meio das lembranças de tantos feitos heróicos, 

de tantos nomes ilustres, como os que por vezes 
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levarão de triunfo em triunfo as nossas bandeiras 

a se espelhar no Prata". (p.34) 

Para a fantasia de nosso autor, acreditando que tal discurso fosse feito para a 

compreensão da plebe, palavras tão belas só podem ser endereçadas a soldados que 

possam compreende-las e que, portanto, esses mesmo soldados não podem ser 

comparados a "apaches e iroqueses", como faz Expilly. As palavras do general são idênticas 

ao sentimento de seus comandados, são documentos de sua verdade. O discurso se 

identifica com a ordem, a palavra representa as ações e expõe seus significados. O 

palavreado solto e a retórica são a contraprova das orientações. Tudo o que se diz, desde 

que dito por um brasileiro, é "verdade". 

Aqui chegamos a um momento em que o ódio mal disfarçado de antes perde as 

estribeiras. Como vimos, Moré argumentava que a guerra seria feita contra a tirania 

republicana e não contra o povo por ela submetido. Mas, no curso das objeções, vamos 

vendo que são os paraguaios - "esses representantes da civilização ( como os chama o Sr. 

d'Expilly)" - os responsáveis pelo "assassínio, o estupro, o incêndio e a destruição estúpida 

e brutal, sem outro fim que o de obedecer a um instinto grosseiro e bárbaro (p.35). Mas 

se a guerra era contra López por que estender o conceito de barbárie ao povo paraguaio, 

a sua "cultura"? Como que percebendo o deslize, que não era interessante no momento, 

Moré recompõe-se e volta a contemporizar, novamente afirmando não serem os "pobres 

soldados" os verdadeiros culpados mas sim, única e exclusivamente, López "e seus 

antecessores": "é ao grande equilibrista, ao representante da civilização, que se deve 

devolver o peso, que inteiro lhe pertence, dessas ordens ferozes, e perfeitamente em 

relação com seu sistema era geral (sic)" (p. 35). 

Uma vez mais, dentro da lógica que condiciona a ideologia da "civilização", 

entra em jogo a idéia de infância paraguaia. Aqui, eles são espíritos juvenis e, como tais, 

manipuláveis pelas ordens de espíritos pervertidos. Seu barbarismo tem a pureza do 

infantilismo, navega e é conduzida ao sabor dos instintos destrutivos e anárquicos que a 
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civilização ainda não dominou. Também para nosso autor, como para Sarmiento e, de 

certa forma, Taunay, a guerra é uma esperança de salvação para esse povo de crianças 

brutais. O que estamos acompanhando é uma das formas em que se vai se desenhando 

uma racionalização da violência e um mascaramento das questões políticas que será de 

grande valia na montagem da idéia do Brasil cordial, que só luta quando obrigado, que 

prefere sempre contemporizar, dotado de uma paciência civilizatória que se revela, antes 

de tudo, na boa fala e nos bons princípios da retórica e do discurso. O que talvez mais 

diferencie a Guerra do Paraguai de outros momentos incômodos da História do Brasil é 

essa idéia bem tramada de salvação do "outro", devidamente adaptada ao contexto sul

americano. Se isso é certo, teria sido essa a versão brasileira da ideologia imperial inglesa 

e sua máscara civilizadora, mas grandes consequências para a formação interna de nossa 

"identidade". 

U ruguaiana, portanto, foi uma invenção de López para desviar as atenções das 

atrocidades que e]e mesmo mandou promover, "uma fábula(. .. ) com o fim de desviar a 

atenção dos verdadeiros atentados cometidos pelos seus contra a humanidade e a 

civilização" (p.36) .. Moré eximi-se de narrar o que "verdadeiramente " aconteceu, pois 

acha que sua explicação da "fábula" é suficiente. Aqui seus argumentos parecem fraquejar 

e ele encena uma fuga estratégica: onde estariam os "documentos" que antes usou 

sistematicamente em suas refutações? O único que tem para comprovar a tese de que o 

massacre não existiu, por força da moderação e bondade dos brasileiros (mesmo tendo 

suas propriedades roubadas e vidas tiradas pela invasão paraguaia), seria uma carta enviada 

pelo Visconde de Tamandaré e pelo Barão de Porto Alegre na qua1, "em nome das 

condições mais honrosas que se costuma conceder entre nações civilizadas" ·(p. 44), 

roga-se a rendição do comandante paraguaio, argumentando-se que a guerra não era 

com este mas sim contra o tirano López e que o derramamento de sangue era assim 

desnecessário. 

Até agora vimos que "civilização" era um conceito de definição universal. 

Entretanto, quando é obrigado a repelir (ou comentar, que por si só significa colocar o 
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problema) os mais veementes ataques de Expilly contra o caráter bárbaro de um Império 

escravista, o autor passa a elaborar um discurso sobre as especificidades nacionais: 

" O Brasil tem uma natureza que lhe é própria, 

sua constituição em sociedade difere muito da 

constituição da Europa, descansa sobre outras 

bases, corresponde a outras necessidades, 

combate outros perigos, deve modificar e 

contemporizar com outras idéias, outras 

necessidades morais ( ... ) Nada pode ser mais 

ridículo, ou mais injusto, do que querer apreciar 

e julgar as coisas deste país com as idéias da 

Europa" (p.3 7) 

Claro está que não somos uma "idéia fora do lugar, mas descobrimos através de 

nosso escritor que somos uma raridade a qual o conceito "europeu" de civilização, 

repentinamente, é incapaz de abarcar. O que antes era "Civilização" agora é "questão de 

costumes" ( e em breve será "civilização brasileira"). O motivo dessa virada conceituai de 

nosso defensor é ter que explicar a má interpretação de Expilly de um artigo retirado de 

um jornal carioca. Como já vimos, nesse artigo supostamente relatava-se a venda de 

prisioneiros de guerra como escravos. Para Expilly essa era a prova das verdadeiras 

intenções brasileiras: expandir a escravidão . 

Segundo nosso autor, é preciso conhecer os costumes da terra para entender a 

grandeza implícita em tal ato. Segundo Moré, o jornal narra nada mais que um favor 

feito pelos vencedores aos derrotados, uma bondade originada pelos hábitos generosos 

do Brasil, especialmente dos gaúchos. Diz que a situação desses paraguaios é a mesma 

dos "piás", foram "dados" por pais pobres a estancieiros mais ricos que irão criá-los, 

dar-lhes sustento, eventualmente pequeno salário, e encaminhá-los no mundo do trabalho. 

Nada a ver, portanto, com a escravidão: "o escravo diz: meu senhor; o piá: meu amo" 

(p.39). A riqueza do vocabulário regional, uma vez mais, caracteriza a "verdade" dos 
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fatos, mas não dispensa o socorro àquela mesma tradição da qual antes quis se distanciar. 

A origem desse hábito, acrescenta, poderia ser localizada na própria França, na figura do 

"chasseur": "esta circunstância do patronato, sob as mesmas condições, existe ou tem 

existido até o último século entre as nações mais cultas da Europa" (p.39). 

Mas não era tarefa fácil ao nosso animado combatente manter a classe. Talvez 

empolgado pela descoberta da figura do agregado também "entre as nações mais cultas 

da Europa", passa a explicar o que é escravidão. Não eram, e nunca poderiam ser, os 

brasileiros que escravizavam os derrotados pois isso era um "costume" dos africanos: 

"Vamos, vamos! Confundistes os continentes e em vez de África, lestes América!" (p.52). 

Nesse ponto nos deparamos com uma nada sutil defesa da escravidão: os negros traziam 

em sua origem a prática escravista, portanto o que se passava com eles não lhes era 

estranho, mas sim algo natural, parte de sua "cultura" (p.52). Mesmo lutando para esconder 

seus princípios, Moré reafirma a escravidão como parte da especificidade brasileira ( que 

nunca é realmente explicada ou exposta) e que, além do mais, é condizente com a cultura 

africana, daí não representar violência contra o negro, mas sim uma espécie de 

compactuação com sua "cultura". Na terra abençoada pelo império brasileiro, brancos e 

negros podem realizar a consagração de "costumes" complementares. 

Posta assim a questão, e aparentemente resolvida, pode-se agora refutar mais 

firmemente outras acusações que não toquem a questão da escravidão negra, que a essa 

altura já ficou para trás. Pode-se, por exemplo, refutar com veemência de quem se sente 

ultrajado, a acusação de escravidão indígena: 

"nunca vimos nem ouvimos falar em escravos 

índios (rouges) e desafiamos a quem quer que seja 

a mostrar-nos um só d'esta qualidade. Nunca o 
índio no Brasil foi reduzido à escravidão; seu 

sangue desde os princípios da conquista foi 
considerado livre e nobre (.,)mesmo nas 

acusações que nos fazem, nosso inimigos do 
Prata, não achareis nenhuma que mencione a 
venda no Brasil de brancos ou de índios (p.53). 
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Embora desminta, com convicção empostada, a existência de barbaridades em 

U ruguaiana, o autor concede que, se foi verdade que paraguaios marcharam com tropas 

brasileiras contra sua pátria, isso é algo negativo. Primeiro porque, mesmo se fossem 

verdadeiros os boatos de que tais soldados foram coagidos a tomar tal atitude, mesmo 

que o tivessem feito de livre e expontânea vontade, a imagem de coerção jamais seria 

desfeita, o que não era bom para o Império. 

Entretanto, voltando ao seu recorrente, e oportuno, saltear entre explicações 

universalizantes e discursos sobre a diferença nacional, o autor vai apertando melhor os 

parafusos de sua proto-teoria da cultura brasileira, agora vista sob o enfoque mais amplo 

de "cultura latino-americana": 

"não caiamos no defeito que temos censurado 

aos outros, de julgar as coisas das repúblicas da 

América Latina com as nossas idéias européias. 

Sabemos tão bem como vós, Sr., que a moral, é 

ou deve ser a mesma em todos os países, e em 

todos os tempos; mas se a sua essência é 

filosoficamente idêntica, não se dá o mesmo nas 

suas aplicações." (sic) 

E amarra esse raciocínio confuso esboçando uma ligeira noção de progresso das 

civilizações: 

"o espírito público não está ainda formado nestes 

países novos tomo nos antigos reinos da Europa. 

As continuadas mudanças de governo, o costume 

de ver-se constantemente a nação dividida em 

dois partidos combatendo debaixo das mesmas 

cores, os desterros freqüentes, acostumam o 

espírito a não conturbar-se de combater contra 

os seus próprios patrícios" (p. 55) 
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Por isso, por serem típicos "latino-americanos", coisa que o império do Brasil, 

portanto, não poderia ser, os soldados paraguaios, especialmente, aqueles que teriam 

mudado de lado e marchado com o inimigo, seriam "tão submissos à tirania de López, 

como o foram outrora à de seu pai, ou à do velho Francia, ou como nós mesmos à 

saraiva, ao trovão, à tempestade" (p.55). Como estão em estado de infância da civilização 

e não têm o espírito público formado, estariam à mercê do tirano, ou seriam volúveis aos 

apelos, mesmo daqueles vindos do inimigo. Mas isso pode ser um sinal, pois "o elemento 

civilizador, para o qual não há fortalezas de Humaitá, logo terá galvanizado um povo 

reduzido se não a estado de cadáver, ao menos ao de instrumento cego e irresponsável" 

(p.56). Assim, o engano, antes implícito, da marcha de soldados paraguaios junto com o 

vencedor, e mesmo o suposto tráfico de "piás", não seriam mais que vitórias do "elemento 

civilizador" e assim plenamente justificados. 

Isso seria suficiente para acabar com a questão, mas havia ainda uma inversão a 

ser feita. Ora, não teria Napoleão armado "os italianos contra seu governo?" Diz que 

sim, do mesmo modo como teria recrutado espanhóis e portugueses quando invadiu 

seus países. E, talvez perdendo o pé novamente, volta a atacar a França e sua 

«contradições": " e os emigrados franceses voltando para sua pátria na retaguarda dos 

exércitos estrangeiros? ... E os irlandeses e escoceses obedecendo às sugestões da França 

e marchando contra a Inglaterra?" (p.56). Em nossa "barbárie", estávamos bem 

acompanhados, parece ser seu epíteto. 

Com o último nó amarrado (ou desatado), faltava a prova "documental". Como 

essa a rigor não existia, o autor recorre ao testemunho de Lorde Thorton que estava em 

Uruguaiana, era ministro plenipotenciário da Inglaterra (portanto representante da 

civilização) e nada relatou a respeito de torturas e venda de soldados como escravos. 

Portanto, isso não pode ter ocorrido. Só não ficamos sabendo porque tantos argumentos 

e comparações sobre algo que não existiu. 

Contente com suas interpelações, mesmo a eventos imaginários, reserva para a 

terceira parte do livro uma reflexão sobre "o verdadeiro Paraguai". Mais confiante, trata 
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agora seu contendente com mais ironia: o trabalho de Expilly tem seu valor no "talento 

com que disfarça a verdade" (p.63). Na qualidade de sul-riograndense o autor se crê com 

autoridade suplementar para falar dos países vizinhos. Diz que há muito tem colecionado 

depoimentos de diferentes pessoas, de diferentes nacionalidades e classes sociais, 

especialmente de paraguaios exilados no Rio Grande do Sul, que atestam sempre a censura 

e o autoritarismo do governo guarani. Um cenário que estaria distante da fantasia da 

nação tão especial construída por Expilly. 

Também a acusação de "Império Escravagista" seria uma manipulação destinada 

a tocar abolicionistas e aqueles com os "corações sensíveis e pensadores". É também 

uma acusação falaciosa e hipócrita, pois Expilly questiona a "questão" servil no Império 

mas omite o mesmo problema na República de López, que trata "seus próprios 

concidadãos como verdadeiros negros, ou pior ainda, ( ... )grande número dos particulares 

da República possuem escravos" (p.65). 

Um ditador que trata brancos como negros só pode ser repudiado. Em sua 

república, enquanto existir, a questão "servil" estará condenada a nunca se resolver.Já o 

mesmo não aconteceria no império brasileiro. Para o autor, o problema da escravidão 

entre nós está prestes a se resolver, por obra da "geração atual", aquela que "conhece 

todo o alcance do sacrifício que está destinada a fazer, e os males que se acumulam sobre 

sua cabeça" (p.66). O Brasil avança: 

"Será possível comparar o Brasil de hoje com 

o Brasil de há vinte anos? Não falamos do Brasil

material; antes temos procurado considerá-lo

debaixo do ponto de vista moral e intelectual. A

quem deve-se a iniciativa da proibição do tráfico,

medida que se fosse única, se equipararia ainda

assim à completa emancipação em um futuro

que não está longe?"(p.67)
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A resposta é "essa jovem e brilhante geração que se forma em São Paulo e outras 

partes" (p. 68). A força dessa geração associada à imigração européia para substituição de 

mão de obra, cria as condições para se conduzir uma espécie de transição lenta e segura 

para o fim da escravidão e para a manutenção da estabilidade do país. A escravidão é um 

de nossos hábitos, como o é dos próprios escravizados. Mas os hábitos também mudam, 

lentamente. 

Essas "diferenças" separam e caracterizam as culturas. Moré usa o que parece 

ser uma estratégia nessa argumentação sobre o "caráter" paraguaio, uma estratégia que 

mimetiza uma ação de guerra. Primeiro ataca e hostiliza, depois suaviza e exalta levemente: 

"Não há exageração quando se exalta a 

docilidade do povo paraguaio e pretende-se que 

as qualidades naturais que possui, desenvolvidas 

por uma prudente liberdade, germinariam ao 

contato dos outros povos, e produziriam os 

frutos mais excelentes. Por isso deveis 

recomendar esse povo de crianças à benevolência 

do mundo civilizado: ele é digno de a receber" 

(p. 72-3)

O povo é "digno", mas seu governo não, e por isso pode voltar à carga. Note-se 

que "povo dócil" e congêneres são conceitos abstratos, que a rigor não dizem nada e não 

trazem perigo político, ao passo que o governo existe de fato. Daí pode-se ( e deve-se, 

como estratégia de aproximação) adular o "povo" (vale dizer, a "cultura") e atacar o 

governo ( especificamente, o povo na política): 

"Na mais ínfima aldeia, no canto mais escuro 

do império escravocrata ( ... ) há mais liberdade 

( ... )que no Paraguai inteiro, apesar dos escravos, 

que bem depressa desaparecerão pelos esforços 

e sacrifícios dos que sem cessar calunias" (p. 73). 
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Nesse ponto, é impossível que o leitor não se pergunte: o que quer dizer com 

"sacrificio"? Ao que parece, aqui um certo cinismo melancólico dá as caras e o autor 

parece reconhecer, e certamente lamentar, que os "novos" não terão a sorte da vida com 

escravos ... 

Deixando de lado a melancolia pelo que se perdia, volta às "provas" da suposta 

falta de liberdade no Paraguai, que Expilly não seria capaz de reconhecer, enumeradas e 

apresentadas dessa maneira 

"1- refuta a questão do monopólio de erva 

mate: o Estado designa a quantidade a ser 

produzida, paga o que quer ao produtor e vende 

caríssimo ao povo e aos exportadores. O mesmo 

ocorre com o couro e os cavalos. 

2- não há liberdade de imprensa, de culto e

impera a superstição. 

3- Não se permite o voto.

4- Ditadura quase teocrática: "Não atrever-se

a levantar os olhos para o presidente quando 

passa, esperar imóvel e de chapéu na mão que se 

afaste, tocar o sino da catedral para prevenir o 

povo logo que sai de seu palácio, são costumes 

bons somente no Oriente, e próprios para os 

povos escravos em presença de seus déspotas, 

mas não de republicanos a respeito de seu 

presidente" (p.80-1). ( ... ) 

Excetuando-se o estranho elogio às possíveis liberdades republicanos, não 

aplicados no Paraguai, caberia perguntar, em relação a esse último ponto, se não seriam 

os brasileiros "déspotas" em relação a seus escravos? Não há resposta no panfleto de 
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Moré. Mas é cada vez mais evidente que o ódio e a mistura de argumentos traem sempre 

o autor e as contradições que tenta resolver ou ocultar.

De agora em diante, vão-se, definitivamente, as políticas de aproximação e 

"relativização" cultural. O "bom povo" de antes reverte agora numa horda de selvagens 

que não se distingue dos países asiáticos que, aliás, também não são distinguidos entre si: 

"Sim, infelizmente o Paraguai é o Japão, a 

China da América do Sul. Lopes é antes o chefe 

de um povo de servos embrutecidos, o cacique 

de uma horda de selvagens, do que presidente 

da República que pretende ser l ivre e 

independente" (p. 81). 

A guerra de documentos se acirra no fim do volume, e o que não aconteceu mas 

foi amplamente justificado retorna numa derradeira revelação. Aos documentos 

jornalísticos coletados por Expilly opõe documentos "oficiais", na verdade respostas a 

cartas que enviou aos consulados e representações da "civilização": Prússia, França, 

Holanda, Wurtemberg, Saxônia, Dinamarca, Espanha, Itália, Estados Unidos, Suécia, 

Lubeck; Portugal e, do lado sul-americano, a Bolívia, o Uruguai e a Argentina, além do 

presidente da província de São Pedro do Sul. Todos afirmam desconhecer a escravização 

de soldados paraguaios derrotados em Uruguaiana. Alguns, como o Cônsul de Portugal, 

aproveitam a ocasião para atacar Expilly, especialmente seu livro Le Bresil te! qui'il est.

Outros, como os representantes de Lubeck e da Bolívia, denunciam o barbarismo 

paraguaio. Curiosamente, quase todos citam a página 138 do opúsculo de Expilly, o que 

pode sugerir que tenham recebido apenas parte do livro Gá que a hipótese de que todos 

os embaixadores destes países tenham se interessado pela obra é pouco provável). 

Para encerrar, um curiosíssimo ato falho. Na página 7 de seu opúsculo, o autor 

acusa Expilly de não conhecer a história e a realidade da América Latina, especialmente 

em relação à ''República de São Pedro do Rio Grande do Sul"(sic). Só depois da obra 

163 



composta, o autor se dá conta desse terrível lapso, desse verdadeiro ato falho, que mentes 

malsãs poderiam interpretar como um desejo republicano escondido. O engano é então 

reparado, em errata, no final do volume. Ficamos assim com nosso liberal dividido entre 

a devoção ao Império e o desejo republicano gaúcho, entre a escravidão presente e o seu 

desejo de que termine pelas mãos dos jovens (porque a dos velhos, como ele, estão 

lavadas), entre a docilidade do povo-criança do Paraguai e sua natureza selvagem e perigosa, 

entre sua devoção pelas idéias francesas ( que Expilly quer tomar para si) e a certeza de 

que essas mesmas idéias não podem acomodar-se nas "especificidades" da América Latina, 

entre a guerra e a paz. Só nesse último ponto o autor deixa clara sua opção. 

A guerra era o desejo incontido, o remédio para que as contradições que o império 

não mais podia suportar arriscassem uma sobrevida. Note-se que os críticos de Expilly 

escreviam seus panfletos raivosos na mesma época em que um autor maior como Machado 

de Assis assinava suas crônicas contra a barbárie paraguaia, encenando o mito de nosso 

destino civilizador na América do Sul. Aquilo que em Machado era ironia ou oportunismo 

aqui torna-se violência e rancor, sem nenhum aceno de sutileza ou autocrítica. Pinto J r. 

e J. C. Moré, usando Charles Expilly como pretexto, apresentam sem matizes o senso 

comum da nossa barbárie ilustrada. 
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Parte 3 

A CIVILIZAÇÃO AMERICANA 

DO POSITIVISMO 

OU A GUERRA NOS 

PROJETOS DE REPÚBLICA 
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Capítulo 1- RAÇA, GUERRA E CIVILIZAÇÃO 

NUM DEBATE DO INÍCIO DO SÉCULO 

As polêmicas travadas em torno do significado da Guerra do Paraguai 

adentraram o século e mudaram de lugar. Se os grandes escritores, em fins do século 

XIX, abandonaram o tema, e só o retomariam nas primeiras décadas do século, o debate 

agora se colocaria em função do evangelho positivista. Não era mais necessário buscar 

opositores no exterior, pois já havíamos produzido, passados os anos do conflito e 

posta em marcha a causa republicana, nossa própria safra de críticos à postura brasileira. 

Foram os positivistas que retomaram a sério o problema da guerra para a constituição da 

República brasileira, repondo nos seus termos o conceito de "civilização", como veremos1 . 

Mas mesmo antes desse debate ser duramente travado nos jornais do Rio de 

Janeiro, algumas brochuras e pequenos estudos de opinião ainda circulavam, causando 

as polemicas de praxe. O mais interessante desses debates, pois revela questões que 

depois veremos serem exploradas no debate promovido pela alta cúpula positivista, é 

aquele que envolveu os jornalistas paulistas Alberto de Souza e Tulio de Campos. O 

1 

Para uma apanhado geral das idéias e da participação política dos positivistas brasileiros Cf. CRUZ COSTA, 
João. O positivismo na República. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1956; CARVALHO, José Mutilo de. 
"As forças armadas na Primeira República: o poder desestabilizador". História geral da civilização brasileira. São 
Paulo/Rio de Janeiro, Difel, v. m, 1978; Para uma apreciação mais "à esquerda", ver MORAES, João Quartin de. 
A esquema militar no Brasil: da conspiração republicana à guerrilha dos tenentes. São Paulo, Siciliano, 1991. 
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confronto que opôs os dois ideólogos paulistas evidencia a divisão, "não só teórica mas 

política", que Alfredo Bosi anteviu (baseado também em observações de João Cruz 

Costa e Raymundo Faoro) entre um certo "spencerismo paulista" ( que, no caso presente, 

Tulio de Campos representaria) e o "comtismo", que poderia guardar aspectos 

progressistas, marcante em determinadas idéias do Apostolado, aqui representadas pela 

proposta revisionista de Sousa diante da história da Guerra do Paraguai2 • 

Essa polêmica, travada na virada do século, foi iniciada por Alberto de Souza 

em coluna no jornal Diário de Santos, na qual atacava o governo imperial e propunha a 

devolução dos troféus dos heróis brasileiros no Paraguai como forma simbólica de 

reparação pelos danos da Guerra. Pela Pátria, o livro escrito por Campos, é uma resposta 

à essa provocação3 • Nele, argumentos, imagens e princípios construídos no calor do 

conflito são retomados, acrescentados de elementos racistas e cientificistas característicos 

do novo contexto. 

João Alberto de Souza, ou apenas Alberto de Souza como assinava algumas 

obras, foi um eminente e precoce liberal, que marcou parte de sua vida pela aproximação 

com o poeta santista Vicente de Carvalho e com o jornalista Júlio de Mesquita. Nascido 

em Santos, em 1870, aos quinze anos já trabalhava no jornalismo local e abraçava a causa 

republicana e abolicionista. Aos dezessete participou da fundação de A Revista, uma 

folha literária que se proclamava abertamente republicana. Desde essa época, celebrizou

se nos acanhados meios jornalísticos paulistas como polemista sagaz. Mudando-se para 

cidade de São Paulo, ingressa no grupo de Júlio de Mesquita, trabalhando em diversos 

jornais paulistanos, entre eles A provínci.a de São Paulo e o Correio Paulistano. Neste último, 

dedicou-se também à crítica literária, tomando parte do grupo de críticos conhecido na 

época por "Mosqueteiros do estilo"4
. Em 1898 começa a coligir artigos, ensaios e a 

2 

BOSI, Alfredo. "A arqueologia do Estado-Providência: sobre um enxerto de idéias de longa duração". Dialética 
da Colonização. São Paulo, Companhia das Letras, 1992, p. 278. 

3 

CAMPOS, Tolio de. Pela Pátria: retificação ao Brasil-Paraguai de Alberto de Souza. São Paulo, Typ. Andrade 
Mello & Cia, 1900. 

4 

Para uma amostra do "estilo" critico do grupo ver AMARAL, Amadeu. O elogio da mediocridade: estudos e 
notas de literatura. São Paulo, HUCITEC, 1976. 
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escrever prosa literária, apro:ximando:se concomitantemente, dos grupos positivistas, de 

um lado, e de Amadeu Amaral, de outro5
. Nesse mesmo ano lança uma brochura polêmica, 

congregando as idéias expostas em seus artigos de jornal, denunciando os "crimes" do 

Brasil na Guerra do Paraguai: Brasil - Paraguai: apreciação histórica e filosófica da campanha 

contra o Paraguai, prefaciado por Vicente de Carvalho6 • 

Túlio de Campos também vinha do interior de São Paulo e militou no 

jornalismo. Mas sua formação deve-se basicamente à Faculdade de Direito de São Paulo. 

Embora tenha privilegiado a carreira de advogado, já em 1894, quando ainda bacharelava

se, lança seu primeiro livro de crítica literária, Miscelânea Literária7 • Daí por diante, passa 

a colaborar em diversos jornais e, especialmente, na Revista do Instituto Histórico e Geogr4fico

de São Paulo, dedicando-se especialmente a biografias8 • Os artigos de Sousa obrigam-no

a sair em defesa da pátria lesada .

Antes de tudo, é uma cruzada pela pátria a missão que o autor se vê obrigado 

a desempenhar. Para Túlio de Campos é mais compreensível se faltar com a justiça que 

com o patriotismo. Essa máxima está estampada logo no início de sua resposta aos 

artigos do santista. Aparentemente, deveria funcionar para justificar suas posições. Por 

outro lado, não se pode deixar de pensar que tal princípio parece ter sido elaborado por 

uma coação, pois, de certa forma, não tira a razão de seu oponente. No mínimo, deixa 

no ar a hipótese de que a atuação do Brasil possa ter algo de condenável, embora o 

verdadeiro patriotismo obrigasse a negar essa possibilidade. A guerra pode ter sido até 

mesmo desleal e bárbara, mas não caberia jamais a um brasileiro, por força do imperativo 

da Pátria, ressaltar o fato, discuti-lo: 

5 

Sobre Amadeu Amaral e as lutas nas quais também nosso jornalista combateu, ver o dedicado estudo de 
DUARTE, Paulo. Amadeu Amaral. São Paulo, HUCITEC, 1976. 

6 

S�bre as idéias e opiniões do jornalista, ver também SOUSA, J. Alberto de. Pontos de vista: episódios de critica 
e de história. São Paulo, Tip. Cardoso, 1909. Sua pequena notoriedade como historiador, entretanto, viria mais 
tarde, com a publicação de Os Andradas. Obra comemorativa do primeiro Centenário da Independência do Brasil. 
São Paulo, Piratininga, 1922. Para um apanhado biográfico, ver :MELO, Luís Correia de. Dicionário de autores 
paulistas. São Paulo, Comissão do IV Centenário, 1954, p. 616-617. 

7 

CAMPOS, T. Miscelânea literária. São Paulo, Tip. J.B. Endrizzi & Cia., 1894. Sua obra literária seguinte será 
Horas vagas. São Paulo, Tip. Guimarães, 1905 . 

8 

Cf. CAMPOS, T. Os grandes pensadores: ensaios biográficos. São Paulo, Tip. Ribeiro, 1898 . 
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''Proceder alguém com injustiça em nome do 

patriotismo, certo que vai de encontro à direita 

razão, mas todavia se desculpa; o faltar com o 

patriotismo em nome da justiça, está de acordo 

com ela, mas não é natural, e quando ocorra 

ocasião para tanto rigor, dar-se a circunstância 

da suspeição é em conseqüência o dever da 

neutralidade." 9 

Ressalta que a questão da guerra é um questão presente, "pois se acham recentes 

na memória de muitos de nosso contemporâneos que figuraram no proscênio daquela 

guerra" (p.18). Essa presença na memória obrigaria a questão a ser tratada com reverência. 

A missão do historiador seria, então, recobrir, para o bem do presente, o passado com 

suas inquestionáveis glórias 

Mas Souza desconfia e objeta todos os historiadores da guerra por crer-lhes 

parciais e tendenciosamente ligados ao Império. Seu objetivo, ainda segundo o crítico 

santista, seria bajular o poder e receber benesses, tais como a adoção dos livros para o 

ensino básico e sua conseqüente venda em grande escala. Por isso sente-se a vontade 

para afirmar, com inesperado revisionismo, que toda a história da guerra deve ser refeita 

e repensada. É o suficiente para despertar a ira de Campos: "quanto se há escrito, nada 

mais é senão legenda, fábula ou mito, exceto, porém, aquilo que parece ter sido preparado 

adréde (sic) a sufragar suas idéias" 10
. Além disso, devolve a suspeita de autopromoção 

que seu oponente havia lançado aos historiadores ligados ao império e acusa-o de apenas 

querer promover-se nos países do Prata. 

O que está em questão, como antes entre Expilly e seus críticos e daí para 

sempre, é uma luta pela "verdade histórica" e pela noção de civilização, pois o mais 

odioso, na visão do autor, é a suposta intenção da historiografia revisionista de querer 

9 

CAMPOS, T. de. Pela Pátria: retificação ao Brasil-Paraguai de Alberto de Souza , op. cit., p. 15. 

10 

idem, ibdem, p. 21 

169 



"civilizar"11 o Paraguai. Respondendo a Sousa, que já iniciava os debates e pressupostos 

que iriam marcar as lutas dos seguidores do positivismo no Brasil, por sua vez, Campos 

também inicia a luta pela preservação da guerra na boa memória nacional. Não apenas 

da Guerra do Paraguai, mas de qualquer conflito. 

O autor cita Joseph de Maistre para colocar o lugar privilegiado da Guerra 

como manifestação mítica da divindade. Seu papel seria castigar os homens pecadores ( e 

todos o eram para essa espécie de escatologia católica do mundo que o autor professa): 

"o mundo não passa de um imenso altar, sob o 
qual todos os viventes devem ser imolados ( ... ) o 
carrasco deve ter lugar importante e terrível nas 
sociedades humanas. Mas ao soldado é que cabe 
a glória de ser o principal agente da grande 
destruição". 

E continua, agora deixando de parafrasear de Maistre, passando a citar 

literalmente em francês, para a glória e sagração da Idéia: 

''Les veritables fruits de la nature humaine, les 
arts, les sciences, les grandes enterprises, les 
hautes conceptions, les vertus mâles tiennent 
surtout à l' etat de guerre ... En un mot, on dirait 
que le sang est l'engrais de cette plante q'on 
appelle génieni2

Contra o pacifismo e o americanismo positivistas, que Sousa esboçava, Campos 
. ,, r,-.) \\ 

lança �do biologismo evolucionista para explicar que é parte da evolução ( cita, para 

fundamentar-se, Spencer e Darwin) a superação e destruição dos mais fracos pelos mais 

11 

idem, p. 23. 

12 

Extraido da Revue Encyclopédique Larousse, 9em anné, n. 322. 
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fortes. Estribado nessa modalidade de "spencerismo paulista", como vimos anteriormente, 

o autor pretende refutar o "positivismo" (sic) falho do contendor, que insiste que a

"seleção natural só se realiza nos domínios biológicos" e não pode ser estendida para a 

ordem social humana. Sousa contrapunha-se violentamente à noção de civilização como 

um destino dos corpos, pois a descrevia fundada exclusivamente na educação e na "verdade 

histórica". Por isso, para sermos civilizados, não poderíamos fechar os olhos aos 

assassinatos em massa, como ocorridos na guerra, pois, nesse caso, seríamos nós os 

bárbaros. 

Nada disso, é claro, demove Campos que explica com retórica científica (entre 

o tom indignado e o ar entediado) a necessidade do extermínio dos mais fracos ou sua

"domesticação" pela "raça branca, que é a mais perfeita das raças"13 . Essa é a tarefa da 

civilização, da qual se crê porta-voz: "tenho demonstrado que farte (sic) a estabelecer-se 

como princípio 'que a destruição das espécies inferiores pelas superiores deve estender

se à coletividade humana"' 14 . 

Dotado dessa inabalável certeza da superioridade da raça branca e da guerra 

de extermínio como elemento construtivo do assenso civilizacional, o autor trafega pelo 

mais puro evolucionismo racista e elabora a apologia da Guerra como higienização do 

mundo (sem ter, em outros aspectos, como o literário por exemplo, qualquer traço 

marinettiano ou futurista). Ao contrário, para justificar a necessidade da guerra cita 

Desmoulins, Zola, Schopenhauer. 

A questão fundamental entretanto é a oposição tácita à perspectiva defendida 

pelos positivistas de que a civilização se realiza a partir do momento em que se exclui a 

guerra como mediação política. Para Campos, é o oposto. A civilização aprimora-se a 

cada conflito que apura os destinos, que estabiliza a hierarquia das raças, repondo-a em 

seus termos corretos. A Guerra do Paraguai foi, assim, a grande contribuição brasileira à 

civilização. 

13 

CAMPOS, T. de. Pela Pátria ... , op. cit., p. 56. 

14 

Idem, ibdem, p. 57. 
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Capítulo 2- A "PAX" POSITIVISTA 

Com a mente cultivada pela ciência e pela leitura 

de grandes pensadores como Augusto Comte, 

sonhávamos um grande ideal de ventura humana 

sem lugar para as violências e os apetites 

egoísticos, sem lugar até para nós mesmos, 

modestos aprendizes da arte da guerra, pois 

ambicionávamos com Benjamim Constant um 

futuro de perfeita concórdia internacional. 

Tasso fragoso, J 945. 

Os ideólogos positivistas ligados à Igreja Positivista do Rio de Janeiro foram 

os mais duros criticos do envolvimento do Brasil na guerra e suas conseqüências. Travaram 

verdadeiras campanhas pelos jornais para denunciar a incúria do Império, à qual opunham 

seu projeto republicano de inspiração comteana. Esse episódio, talvez, nos permita supor 

que a transposição do esquema positivista para o Brasil produziu pelo menos um aspecto 

novo: o Universalismo dos positivistas pensava a América Latina como um todo. Eles 

observavam e opinavam sobre todos os movimentos nos países vizinhos. Nessa visada, 

resolver a questão pendente da guerra era fundamental para a efetiva retomada de um 

projeto republicano de integração latino-americana, de certa forma, como haviam 

romanticamente sonhado os críticos franceses do império brasileiro e, pragmaticamente, 

o argentino Alberdi, defensor da autonomia das províncias do Prata. Os positivistas
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foram apóstolos dessa união, na qual caberia o Brasil inteiro (ao contrário dos franceses, 

como vimos). Assim, colocaram em jogo uma outra visão do ideal civilizacional, pautado 

em seus princípios universalizantes mas também numa interpretação negativa do papel 

da guerra na constituição da nacionalidade brasileira. Com isso, talvez, tenham ensaiado 

abrir, como disse Alfredo Bosi comentando outro aspecto pouco conhecido da militância 

positivista, "as trilhas que sulcam o processo civilizatório"15•

Para seguir essa faceta e essa militância americanista do positivismo brasileiro, 

diga-se, muito pouco reconhecida, seguiremos uma série de artigos assinados por Raimundo 

Teixeira Mendes, a partir da década de 1 O deste século, que foi vice-diretor da Igreja Positivista 

do Rio de Janeiro e freqüente articulista nos jornais da então capital do Brasil. 

Em ''Pela Fraternidade sul-americana e especialmente Brazil-Argentina", 

Mendes comenta um incidente que revela as tensões ocorridas nos primeiros anos do 

século entre Brasil e Argentina. No dia 25 de maio de 1910, o Jornal do Comércio publica 

notícia de um ataque por parte de "um grupo de moços exaltados" que teria arrancado 

a bandeira brasileira do "Café Paulista", na cidade de Rosário de Santa Fé. Como resposta, 

um grupo de brasileiros atacou o Consulado argentino no Rio Grande do Sul, num 

espetáculo com direito a tiros, sob o olhar condescendente da polícia. Detectando o 

clima de violência e rivalidade entre os dois países, o artigo positivista aproveita para 

atacar as "encenações militaristas". E conclui, percebendo o lugar chave da Guerra do 

Paraguai nesse clima, ressurgindo no presente como um trauma não resolvido: 

"o dia de hoje só poderá ser de regozijo para os 

brasileiros, como para a Humanidade, quando 

ele ( o Brasil) assimilar a cabal reparação do crime 

que a Guerra do Paraguai constitui. Em vez de 

se consumirem em monstruosas rivalidades 

nacionalistas, os brasileiros e os argentinos 

deyiam ligar-se fraternalmente para essa 

reparação que tanto tarda". 16

15

B0S1, A "A arqueologia ... ", op. cit., p. 304. 

16 

Publicado no Jornal do Comércio, 25 de maio de 1910. 
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Os positivistas punham o dedo na ferida e retomavam as críticas de, por 

exemplo, Charles Expilly com relação ao alto preço que pagaria o Brasil por ter mantido 

a escravidão. Em outro artigo, ''Pela Fraternidade Universal", sutilmente provocando os 

"contemporâneos", diz: 

CC , 

1 cumpre-nos, porem, neste so ene momento, 

respeitosamente lembrar que - há meio século 

a América , o Ocidente, a Humanidade , 

ansiosamente aguardam a inauguração da 

realização dessas esperanças regeneradoras, mediante 

a sincera reparação dos maiores crimes e erros 

de nossos antepassados e contemporâneos, 

quando - a par com a escravidão da raça africana 

- rematarão as atrocidades praticadas contra as

ingênuas tribos selvagens, senhoras do continente

colombiano, pelo monstruoso aniquilamentos da

mais americana talvez das nações

mer1. an "(p 4) 11 a c as... . . 

Vale observar aqui, além da referência à escravidão e da substituição do termo 

"negro", tão marcado pelo passado escravista, por um mais honroso "africano", o emprego 

do termo "continente colombiano", usado repetidas vezes, no lugar de América Latina. 

Isso demonstra a ênfase na questão americana e na utopia da constituição de um campo 

comum de afinidades e interesses na América do Sul. Por outro lado, tal preocupação se 

justificava na medida em que eles acreditavam que as rivalidades entre Brasil e Argentina 

poderiam redundar em outro conflito. Tal possibilidade existiria por culpa das 

"deploradíssimas rivalidades nacionalistas resultantes dos estragos políticos, fatalmente 

cometidos pelos nossos antepassados e contemporâneos, em ambos os povos" . 18 

Outro elemento de tensão que ameaçava o retorno do conflito sul-americano 

17 

Idem, ibdem, 19/08/1912. 

18 

"Ainda pela Fraternidade Universal", inJornal do Comércio, 18/09/1912. 
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seria a recorrente, desde o fim da guerra, questão da dívida paraguaia. O retorno freqüente 

desse tema fazia rondar fantasmagoricamente a hipótese de anexação do Paraguai pelo 

Brasil ou pela Argentina, caso não houvesse pagamento. O perdão da dívida, causa que 

os positivistas do Apostolado assumem como fundamental, dissiparia esse temor. 

Em outro artigo, intitulado "Paraguai-Argentina-Brasil", consideram toda 

guerra "uma luta fratricida", a "maior das calamidades humanas", marcando um tom 

diametralmente oposto àquele que professava, por exemplo, Tulio de Campos, uma década 

antes, como acabamos de ver. Dentre todas as guerras bárbaras, a Guerra do Paraguai 

teria um papel especial, na medida em que opôs "quatro povos irmanados biológica e 

sociologicamente". E quase como uma resposta direta à máxima de Campos, citada 

anteriormente, de que mesmo os erros do país devem ser calados em nome da unidade 

da Pátria, afirma-se agora: "O verdadeiro culto dos antepassados prescreve a confissão 

de suas culpas e erros". 19

A "verdade histórica", e não mais a "verdade dos fatos" como antes, agora 

assume um sentido quase negativo. O passado não exposto da guerra contra o Paraguai 

assombra, dirige e desestabiliza o presente. Fazia-se necessário combater esses efeitos. O 

primeiro deles, como vimos, era a possibilidade sempre crescente de conflitos com a 

Argentina. Por isso, publicam os positivistas uma série de artigos com o título ''A 

Confraternização Brasil-Argentina". Nesses artigos é formulada uma incisiva pergunta, 

que serve para nortear o caminho para se compreender a relação dos positivistas com o 

legado da Guerra e seus princípios: 

"O que lucrou a Humanidade com a Guerra 

do Paraguai? O que eqüivale perguntar: o que 

lucraram a virtude, a poesia, a ciência, a indústria, 

a religião, em uma palavra, com semelhante 

guerra? ... 

19 

Jornal do Comércio, 25/09/1912, ed. da manhã, seção "Ineditorial". 
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E continua, agora respondendo a questão proposta: 

" ... Pelo contrário, os prejuízos foram imensos, 

sob todos os aspectos, e especialmente sob o 

aspecto moral. É dessa guerra nefanda que data 

a recrudescência do espírito militante que tem 

perturbado até hoje a evolução pacífico-indústrial 

do povo brasileiro e dos povos sul-americanos. 

Os quadros que tentam celebrá-la hão de 

despertar em nossos descendentes o horror que 

hoje nos acusara a contemplação de uma cena 

de antropofagia ou de um navio negreiro!..."2º 

Tudo é dito em nome da Moral e dos Altos Valores da Humanidade: "Toda a 

guerra provem sempre do atraso moral e mental dos beligerantes". Entretanto, as coisas 

mudam de figura quando se pensa em territórios e propriedades: 

''Porém as mesmas reflexões demonstram que 

o erro cometido pelo Brasil e Argentina,

impondo arbitrariamente os limites que quiseram

à nossa irmã a República do Paraguai,

mortalmente vencida, não comportaria,

infelizmente, agora, reparação direta alguma. Com

efeito, os supremos interesses da Humanidade

não consentem que se pretenda anular o facto

consumado há quase meio séatlo, e nas desgraçadas

condições em que o foi, para submeter as

questões de limites ao arbitramento".21 

20 

MENDES, Raimundo Teixeira. A confraternização Brasil-Argentina, a independência da nossa irmã a Rep. do 
Paraguai, e o cancelamento da sacrilega divida resultante para esta, da guerra.fratricida entre ela e o Brasil. Rio 

de Janeiro, Sede Central da Igreja Pozitivista do Brasil, Jornal do Comércio, 1912, pp. 27-28. 

21 

idem, ibdem, p. 11. 
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A história das batalhas acabou com a "pureza" americana. Resta agora reocupar 

o território arruinado através dos princípios civilizados ocidentais, ou seja, positivistas:

"Desde que não é possível ressuscitar os 

aborígenes e restituir-lhes os territórios 

usurpados, os interesses supremos da 

Humanidade exigem que, nesses territórios, se 

desenvolvam os elementos ocidentais mais aptos 

a fazer neles prevalecer a fraternidade universal". 

A combalida imagem do Paraguai, desgastada pelos anos de abominação a 

que foi submetida pelo esforço em justificar a guerra, é colocada em novos termos, ou, 

pelo menos, termos que remontam à caracterização que dela faziam autores como Expilly 

e Reclus: 

"Conquanto nossa irmã a República do 

Paraguai seja, porventura, a mais americana das 

nações ocidentais, a sua civilização deixou de ser, 

há séculos, o fetichismo dos aborígenes da 

América, para tornar- se, no fundo, tão Ibérica 

como a Argentina ou a brasileira."22 

As fontes nacionais nas quais se baseiam as idéias positivistas sobre a situação 

da América são conhecidas. Numa outra coleção de artigos, publicada em 1910, ''Pela 

Fraternidade Universal, e especialmente Sul-Americana", além de Benjamin Constant, 

José Bonifácio é recuperado como crítico de primeira hora da Guerra. Com a autoridade 

do político imperial, podem dar um tom ainda mais forte às suas críticas. Assim, cita-se 

discurso de José Bonifácio no Parlamento, a 09/06/1868: 

"Pasma, senhor presidente, que os nobres 

22 

idem, ibdem, p. 14. 
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ministros coloquem hoje a questão paraguaia em 

terreno sem planícies. Compreende-se, 

porventura, esta equação tremenda, que se traduz 

pela seguinte fórmula: ou expulsão do ditador 

ou guerra a todo transe! Sr. Presidente, é uma 

declaração que, politicamente considerada, não 

podia ser proferida no Parlamento. ( ... ) Por que 

não falar com franqueza? Pode haver grandeza 

nesse dilema incompreensível?"23

Um novo cânone de personalidades vai se formando com a cruzada positivista. 

Autores e depoimentos antes silenciados ou restritos aos críticos estrangeiros passam a 

fazer parte dessa nova edificação de uma espécie de contra-história do conflito sul

americano. Assim, vem à luz outro crítico contemporâneo da guerra, Christiano Otôni, 

deputado e escritor também citado por Reclus em seu último texto contra a guerra da 

Tríplice Aliança, que escreveu em sua autobiografia: 

"Passou por certo, no tempo, que o nosso 

inimigo, uma ou duas vezes, em seguida a sérios 

revezes, esteve disposto a negociar a paz (. .. ) E 

que a grande dificuldade era a pretensão de depô

lo, a ele López, estipulada pelos aliados. (. .. ) A 

campanha nos foi uma enorme calamidade, não 

compensada por glória militar equivalente, nem 

por aumento de segurança em nossa fronteira".24 

Vai ficando claro que a crítica positivista, nesse caso específico pelo menos, 

desconcerta a memória da nação vitoriosa, indispõe-se com a saga guerreira nacional, legitima 

23 

MENDES, Raimundo Teixeira. Pela Fraternidade Universal, e especialmente Sul-Americana: a propósito de 
mais uma comemoração da desgraçada guerra travada entre os quatro povos irmãos, brasileiro, argentino, 
uruguaio, de um lado e paraguaio, de outro. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolado Positivista do Brasil, 1910, p. 3. 

24 

Trechos de artigo publicado no Jornal do Comércio, 25/05/1911. 

178 



os sentimentos negativos em relação ao conflito e, por conseguinte, a imagem da nação 

estável e justa. Nesse processo, põe em questão até mesmo a glorificação do militarismo que 

acoplou-se à república Outro momento que suscita a retomada do debate sobre a guerra e 

sua herança é a proposta de construção de um monumento em homenagem a Riachuelo: 

"( ... ) a escravidão constituiu um dos crimes mais 

monstruosos da revolução moderna. Os 

construtores da nacionalidade brasileira que nele 

incorreram não tiveram, até os fins do XV1II 

século, remorsos de semelhante crueldade. Foi 

com a escravidão que se elaborou o passado 

brasileiro. Ainda na própria execranda guerra, 

cuja glorificação descabida ocasiona estas linhas, 

fez-se sentir a influência da nefanda instituição. 

Pois, como é sabido, foram libertados escravos 

para servirem no exército. E quem se lembraria 

hoje de propor que se erigisse um monumento à 

escravidão como fator importante na 

constituição do povo brasileiro?"25 

Como podemos ver, os positivistas faziam perguntas inconvenientes. Mas é 

certo, também que tais perguntas eram muito melhores que suas respostas, no mais das 

vezes meramente doutrinárias. Sua base, como é sabido, eram as idéias de Comte, "um 

pensador continuamente republicano", profetizando que a grandeza futura da 

Humanidade resultará da fusão da "raça branca" com as "raças" italianas e ibéricas, 

britânicas e germânicas, negra, amarela. Esse seria o "progresso" e o futuro da "civilização" 

da utopia comteana que seus seguidores brasileiros repetiam. Mas, por força das condições 

nacionais esboçadas anteriormente, como a escravidão e o militarismo, e especialmente 

da Guerra do Paraguai, momento chave onde todos as distorções nacionais se irmanaram 

contra qualquer desejo de união latina, ibérica, ''Universal" ou simplesmente americanista, 

25 

MENDES, Raimundo Teixeira. Pela Fraternidade Universal ... , op. cit., p. 4 . 
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os positivistas brasileiros ligados ao Apostolado, independente de suas doutrinações, 

acabaram por revisar fortemente uma parte da história recente que envolveu o fim da 

monarquia e o início de uma sociedade civil, machucada de saída por uma guerra de 

sentido obscuro. Por tudo isso, os positivistas tiveram a capacidade de nos alertar para as 

dificuldades do caminho que o passado nos legou para que chegássemos a qualquer 

estágio considerável de civilização e justiça. Um de seus artigos conclui-se assim, em tom 

de pergunta inquietante: 

''A política sem ideais do Império fez com que 

fosse o Governo brasileiro o último a abolir a 

escravidão africana, A mesma política continuada 

pela República reserva ao Governo brasileiro a 

triste sorte de ser o último a abandonar o regime 

militar. E a isso chama-se Pátria?"26 
•

Serão necessários ainda muitos estudos mais, ao mesmo tempo que uma 

abordagem teórica incisiva, para que se possa explicar a situação do positivismo diante 

desse projeto americanista esboçado. Para nossos fins e limites, resta dizer que pode-se 

encontrar, ainda antes de se iniciarem os "famosos anos vinte", frutos dessa pregação 

revisionista. Em 21 de março de 1916, mais ou menos na mesma época em que os 

positivistas faziam sua pregação, era lançado na Bahia um requerimento pedindo a abolição 

dos festejos de Tuiuti e Riachuelo27 • Especialmente, era também esse o momento em 

que os Institutos Históricos e a Revista do Brasil voltavam a se interessar pelo tema da 

Guerra do Paraguai. Um documento como esse pode nos mostrar como de fato a batalha 

sobre os sentidos da guerra penetrou o século e estendeu-se, de uma certa forma, como 

veremos adiante, até pelo menos meados dos anos trinta, década a década. O texto do 

documento, aqui reproduzido em parte, é o seguinte: 

26 

Jornal do Comércio, 10/12/1906. 

27 

FERREIRA, Antonio da Costa, et, al. Requerimento pedindo a abolição dos festejos de Tuiuti e Riachuelo, 21/ 
02/1916. O docwnento encontra-se na sessão de obras raras da Biblioteca Nacional. 
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"Há mais de nove lustros que o Paraguai e o 

Brasil mantém os mais amistosos desígnios nas 

suas relações internacionais. Relembrar, portanto, 

em meio de públicas solenidades os atos de 

guerra havidos entre os dois povos irmãos 

( ... )ofende aos intuitos e destoa dos ditames de 

uma sã política racional orientada para a 

confraternização dos povos ( ... ). E, considerando 

um nobilíssimo dever cívico render homenagens 

aos que no passado souberam amar e sentir a 

Pátria Brasileira, quer nos campos de batalha, 

quer nas outras esferas da atividade humana, 

pedimos designe o Governo da República um 

dia para que anualmente se prestem, em todos 

os recantos do País, públicos preitos de amor e 

gratidão aos que, na paz e na guerra, honraram 

o nome brasileiro. Para esse dia de culto cívico

lembramos o 26 de janeiro, aniversário da 

'capitulação da Campina do Taborda', glorioso 

epílogo da luta defensiva sustentada durante 24 

anos, em prol da integridade do pátrio território, 

pelos guerreiros heróicos do indígena Felippe 

Camarão, do negro Henriques Dias e dos brancos 

André Vidal e Fernandes Vieira, representantes 

denodados das três raças constitutivas de nosso 

povo". 

Os autores sabiam bem o que pretendiam, e propunham uma inversão do 

jogo da memória histórica. Qual o objetivo de se substituir o culto da guerra e do herói 

bélico pela celebração do país das três raças irmanadas? Ao mesmo tempo que propunham 

esquecer a história de uma tragédia ( que no caso nasceu de uma vitória) nacional, 

formulavam um novo mito que fala à memória e substitui a lembrança do belicismo 
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escravista pela ideologia do caráter brasileiro (que então se afumava). Assim termina o 

oficio: 

"Crêem os signatários que a designação de um 

só dia para comemorar os serviços prestados no 

mar e em terra, em labores pacíficos ou em 

preitos de sangue, concorrerá não só para 

irmanar mais intimamente os membros das 

classes militares entre si como para estreitar ainda 

mais os laços de fraternidade que os prendem às 

classes civis" 

Se a Primeira República durasse muito mais do que durou, o trauma histórico 

estaria resolvido a partir de sua substituição pelo mito da cultura brasileira. Porém, as 

crises foram se sucedendo ao longo dos anos vinte e início dos trinta, o que, vez por 

outra, fazia o temor da guerra voltar a assombrar o mundo dos vivos e o silêncio dos 

mortos. É como se os autores percebessem, questionando a herança da guerra, esse 

drama que acomete as "classes militares" e as opõe "às classes civis", bem como cria 

tensões dentro dessas mesmas classes, e propusessem uma saída conciliadora para tentar 

esvaziar as contradições. Seja como for, a Guerra do Paraguai ainda era um pesadelo 

difícil de despertar e ainda estava longe de seu equacionado no inconsciente da nação. 
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CAPÍTULO 3 - CIVILIZAÇÃO 

E BARBÁRIE NO AUGE DO MODERNISMO 

Até agora combato, 

O meu fantasma combate 

MuriloMmie:s 

Após a Proclamação da República, o tema da Guerra do Paraguai e seu aspecto 

civilizador são razoavelmente deixados de lado, substituídos pelos imperativos da 

construção republicana, durante o assentamento político da Primeira República. Opiniões 

influentes, como de Benjamin Constant e dos positivistas ligados ao Apostolado, negavam 

à causa bélica qualquer aspecto positivo. Mas eram vozes de efeito efêmero, pode-se 

argumentar. Entretanto, soavam ainda de modo incômodo para aquele mesmo processo 

de ajustamento. Sua repercussão negativa voltava em ondas, par e passo com os abalos e 

dissenções do contexto. A primeira guerra mundial, no plano externo, trouxe de volta a 

questão do militarismo, ao mesmo tempo que as crises econômicas daí advindas, associadas 
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aos fluxos e refluxos da economia cafeeira, forçavam sobressaltos no equilíbrio precário 

do período. 

Os anos vinte, anos �onfusos para o mundo que o café criou, herdaram esses 

abalos, dentre os quais :figurava o problema nunca resolvido da herança da guerra e suas 

consequências. Vez por outra, embora a militância positivista já tivesse ficado para trás, 

o tema voltava até mesmo, ou principalmente, em vozes menores mas persistentes, em

pequenos mas icisivos textos de jornal. É o caso de um artigo de 1923, intitulado "O 

Maior Erro do Governo Imperial", no qual não se manifesta autoria 1 
. 

Escrito em 1923, o artigo participa de debate promovido por esses anos em 

função da recente aprovação, em janeiro do mesmo ano, do serviço militar obrigatório. 

É o suficiente para se colocar em pauta a herança brasileira da guerra contra o Paraguai. 

O anônimo autor vai buscar ajuda nos positivistas que, segundo ele, "com toda razão, 

consideravam como o maior dos erros do regime passado a execrada Guerra do Paraguai". 

Aos que argumentavam a necessidade do serviço militar obrigatório em função de nossa 

tradição "pacífica", que por isso mesmo precisaria se fortalecer, o anônimo articulista 

contra-argumenta, levantando as objeções e o exemplo de nosso atuação na guerra: 

"Dos documentos oficiais, decorre, de modo indubitável, que nosso papel na guerra 

contra o Paraguai, desde o começo, foi 'ofensivo' e não 'defensivo"' . Da guerra chega-se 

à crítica da herança do Império. A guerra foi um delírio do 

"capricho imperial( ... ) obcecado pela rancorosa 

idéia de aniquilar Lopes! E, no entanto, milhões 

de brasileiros gemiam na escravidão, sem que D. 

Pedro II sentisse maculada a honra nacional, e 

visse sequer na redenção deles melhor emprego 

das enormes somas votadas à guerra!"2 
•

1 

"O Maior Erro do Governo Imperial". Recorte pertencente à "coleção Tobias Monteiro" da Biblioteca 
Nacional. Sem data ou procedência anotada, provavelmente publicado em 24/05/1923. 

2 

No mesmo recorte, há outra matéria que protesta duramente contra o dia do soldado, invenção de uma certo 
"sr. Setembrino", demarcando ainda mais esse sentimento de oposição ao orgulho militar. 
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Como se vê, o tema da guerra ressurge um ano depois do trágico episódio dos 

''Dezoito do Forte" e do evento-chave da afirmação do modernismo na cultura nacional, 

a "Semana de Arte Moderna". No ano seguinte, o violento e brutal cerco à cidade de São 

Paulo, na chamda "Revolta de 1924", tema pouco estudado na historiografia até hoje, 

mostrará os limites que facilmente poderiam ser associados aos atos de barbarismo tão 

durante censurados aos nossos inimigos externos, possivelmente dando razão ao articulista 

quanto ao perigo entre nós de um militarismo mal equacionado. Entre a afirmação e 

crise das oligarquias da Primeira República, a afirmação eufórica das atitudes modernistas, 

buscando dar sentido à modernização brasileira, e o questionamento político violento 

dos tenentes, a memória da Guerra do Paraguai marcava seu lugar latente, discreta e 

fantasmagoricamente. 

Não tardaria muito para, em maio de 1927, o tenente-coronel Mario Barreto 

iniciar uma série de artigos em O Jornal, publicando principalmente documentos históricos 

do exército, com um objetivo político definido. Na apresentação dessa série, no dia 08 de 

maio de 1927 (um domingo), diz: 

3 

O Jornal, 08/04/1927. 

"Os estudiosos muito terão a lucrar com o 

conhecimento dessas peças: os brasileiros nelas 

encontrarão exemplos de perseverança, de 

trabalho e de patriotismo, dignos de serem 

imitados; ( ... ) o Paraguai, elementos verazes para 

num futuro mais ou menos remoto, expurgar a 

sua história, daquela guerra, das inexatidões com 

que os "nacionalistas", pela voz do talentoso 

paraguaio Juan O'Leary, na presente campanha 

de reivindicação de Francisco Solano López, 

estão empenhados em tornar ainda mais confusa 

e controvertida a aludida história, obliterada pela 

abnubilação susp1caz de enfermiço 

patriotismo"3 
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Quanto mais se encaminhava para seu final, mais os "anos vinte" precisavam 

voltar-se para a Guerra do Paraguai. Tratava-se, e, plenos "anos loucos", de um processo 

de pilhagem dos argumentos que, pouco a pouco, ia tomando fôlego e anunciando uma 

iniciativa de batalha, mesmo que o inimigo do passado já não representasse mais nada. 

O auge desse processo coincide com o auge do modernismo. Sua data, se precisarmos 

de uma, poderia ser 1928. Pouco antes da grande crise econômica, que no ano seguinte 

anunciará a derrrocada da Primeira República, estribada no poder militar e nos grupos 

oligárquicos, o tema reaparecerá com inusitado vigou. Naquele ano, o influente escritor 

Baptista Pereira pronuncia uma série de conferências aos estudantes de Direito de Belo 

Horizonte, posteriormente publicadas em volume específico. Seu objetivo: retomar, com 

uma voz que parecia saída dos discursos dos anos de 1860, o tema da guerra da 

"Civilização" contra a ''Barbárie", defender o Brasil dos "difamadores" e "restaurar a 

verdade histórica", do mesmo modo, mas em sentido oposto, ao que quiseram fazer os 

positivistas uma década antes. Em que pese tudo estar saindo de seu lugar, Baptista 

Pereira queria por tudo em seus lugares, definitivamente. O título de seu trabalho era 

direto e claro: Civilização Contra Barbárie4 . 

Genro de Rui Barbosa - e considerado por amigos seu legítimo sucessor-, 

liberal-conservador, autor de estudos políticos e literários ( como Figuras do Império e Outros 

Ensaios, 1931) e romances (como A Ilusão Russa, 1924), Pereira foi um dos mais atuantes 

intelectuais dos anos vinte, mesmo que seu nome raramente conste na bibliografia atual 

sobre o tema. Sua figura polêmica, entre o dadismo arrivista e a arrogânica intelectual 

acentuada pela proximidade de Ruy Barbosa, foi notada, e ridicularizada, por muitos de 

seus contemporâneos. O sagaz Agripino Griecco, em tom de galhofa e ironia culta, 

aquele que melhor exercitou, ridiculariza Baptista Pereira, narrando um episódio em que 

o poeta e escritor inglês Lord Kipling, figura central da literatura relacionada aos anos do

imperialismo britânico, teria feito uma conferência a respeito da feitiçaria no Rio de 

Janeiro. Diz nosso cronista que as "estapafúrdias" informações nas quais se baseou a tal 

4 

BAPTISTA PEREIRA. Civilização contra Barbárie. São Paulo, Rossetti & Carnara, 1928. 
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conferência do ilustra visitante, segundo testemunho do próprio Kipling, teriam vindo 

de "Mister Perreird', dito assim mesmo, com satoque à inglesa: "nada mais, nada menos, 

que o atual escrivão Baptista Pereira, genocrata notável"5 
. 

No livro em questão, o ideólogo reencena argumentos da época da Guerra (a 

"ditadura" de López, o suposto ódio ao Brasil e aos lusitanos) e acrescenta a questão 

fundamental dos anos vinte: "Modernidade" e "Brasilidade" como os índices da 

"Civilização" e diferencial básico para a conceituação de qualquer estado de "barbárie". 

Seu discurso é característico de certos intelectuais da chamada "transição" para o 

Modernismo, aliando o formalismo rocambolesco dos oradores arrivistas da Belle Époque 

carioca com o bacharelismo empostado da Faculdade de Direito de São Paulo. 

Seu objetivo é fazer esquecer os interesses do passado para defender os 

interesses presentes de um grupo prestes a ser vitimado pela crise econômica, cujos 

efeitos já sentia desde o fim da Primeira Guerra Mundial, e que perdia rapidamente a 

hegemonia política. Do mesmo modo que seus antecessores, Baptista Pereira omite 

qualquer possibilidade de "barbárie" ocasionada pelo estado que se modernizava e forçava 

criar nesse processo, mais do que nunca, os signos de uma unidade imaginária em nome 

de um modelo civilizatório. O contexto havia mudado muito, mas as intenções e os 

argumentos permaneciam, ainda que realocados. 

É bem provável que Civilização contra Barbárie tenha sido inspirado na utopia 

iluminista Facundo o Civilización y Barbarie (1845), de Domingo Faustino Sarmiento. Como 

ensaio historiográfico, entretanto, se aproxima muito mais do clima romanesco: fala de 

cartas secretas nunca reveladas, de espiões e conspirações internacionais planejadas na 

Europa, na existência de documentos secretos que inverteriam opiniões contrárias. 

Basicamente, o autor se esforça em demonstrar que o Brasil teria entrado na Guerra a 

pedido de liberais exilados. Ignorando as especificidades históricas do Paraguai, que ele 

entende como atraso e barbarismo, prega um nacionalismo formalista e uma ideologia 

5 

GRIECO, Agrippino. Vivos e mortos. Rio de Janeiro, Schimdt, 1931, p. 129. 
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intervencionista. Em sua busca sistemática de recuperação dos mitos do passado, Pereira 

se detêm especialmente no arguinento da "civilização", nervo da famosa carta em que o 

embaixador inglês em Assunção, e depois Buenos Aires, Edward Thornton acusava o 

Paraguai de praticar vícios e imoralidades inomináveis e, principalmente, dificultar a entrada 

de mercadorias vindas de fora6 • 

O objetivo de Baptista Pereira é claro: inventar a tradição do bom país. Por 

isso, ainda que republicano, tem de matizar a crítica ao Império, que tinha sido necessária 

para firmar a República nascida de pactos de grupos de elite. Agora urge criar a nação, a 

''brasilidade". Daí a interpretação da Guerra tem que mudar de caráter: não mais atestado 

de decadência do Império, mas batismo da nação moderna, que não aceita a convivência 

com ditaduras, radicalismos, etc. 

Por isso, a violência é monopólio paraguaio. D. Pedro II, ficamos sabendo, 

era liberal. Apenas não aboliu antes a escravidão porque sabia que o impacto destruiria a 

economia brasileira. Deixou para fazê-lo de maneira lenta e gradual (para usar expressão 

recentemente consagrada por poderosos em situação parecida), dentro do espírito das 

leis e da constituição. A prova: em 1870 alforriou seus próprios escravos. E o maligno 

López, ele jura, traficava escravos brancos. O imperador dessa maneira, era a encarnação 

não do espírito do Império, mas da República. Ele era racional, gradualista, defendia os 

interesses "corretos". Era mais liberal que os liberais: "a história da Abolição no Brasil é 

a história do Imperador", dirá. Tal avaliação estava longe de ser uma idiosincrasia de 

nosso escriba. Em 1924, em seus então influentes estudos, o poeta e escritor, intimamente 

ligado ao modernismo carioca, Ronald de Carvalho, sentenciava no mesmo sentido: "o 

Segundo Império, no Brasil, é a época das verdadeiras liberdades políticas. Em toda a 

América Latina nunca houve presidente mais democrático que o nosso Imperador"7•

Mas de onde vinha essa inesperada comunhão da república em declínio com 

6 

A esse respeito consultar Pomer, Léon: La Guerra dei Paraguay, Gran Negocio!, Buenos Aires, Caldén, 1968. 

7 

CARVALHO, Ronald. Estudos Brasileiros. Rio de Janeiro, Anuário do Brasil, 1924, p. 56. 

188 



a antiga monarquia? O crítico literário Wilson Martins já havia percebido que "vencida a 

mentalidade polêmica dos tempos heróicos, a República já estava sentimentalmente 

reconciliada com a Monarquia, ao mesmo tempo em que revelava seus próprios 

pressupostos"8
•

Em O Brasil e a Raça, seu livro anterior, Batista Pereira, falando desta vez aos 

estudantes de direito de São Paulo, propõe "pela primeira vez a idéia de que o Brasil 

estava construindo nos trópicos uma civilização original e vitoriosa: o que nos faltava, 

dizia ele, era o orgulho nacional". Daí, já nesse primeiro discurso, rejeitava veementemente 

qualquer culpa brasileira em relação à Guerra do Paraguai. Um trauma desse porte deveria 

ser combatido com todas as forças, pois ele em nada ajudaria a consolidação do nosso 

destino: formar nos trópicos uma nova civilização. Sem hesitar, e bem antes de Gilberto 

Freyre, o escritor declara que o Brasil era de fato "um país mestiço", mas que isso, longe 

de ser "um defeito" como queriam os teóricos da raça, era a nossa força: "Não há raças 

puras superiores. Superiores só há as raças mestiças. O Brasil é uma raça mestiça e superior 

( ... ) Criamos uma civilização tropical. Reabilitamos os trópicos"9
. Sintomaticamente, o 

autor irá partir de pressupostos tomados de discursos da época da guerra, que 

argumentavam, como vimos nos estudos sobre Charles Expilly ou Elisée Reclus, essa 

superioridade de origem "ontológica", essa grandeza das "raças americanas", a favor ou 

a partir do inimigo, do povo paraguaio. 

No mesmo ano em que Pereira prega seu evangelho, publica-se, entre outros, 

Macunaíma, de Mário de Andrade e o melancólico Retrato do Brasil de Paulo Prado. Na 

época do "herói sem nenhum caráter" não eram poucos os que gostariam de encontrar 

um bom caráter, mesmo que ilusório, para uma nação que mais e mais perguntava a 

respeito do sentido de sua ordem política e de seu lugar na modernidade. O "mau

caratismo" em torno da Guerra, passados os anos, ainda era insuportável. Resolvê-lo era 

uma das metas da "brasilidade". Por isso, nesse·mesmo ano, empresários e intelectuais 

8

MARTINS, W.: História da Inteligência Brasileira, São Paulo, Cultrix/EDUSP, 1978, v. 6, p.443. 

9 

idem ibdem, p. 427. 
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paulistas saúdam o autor de Civilização contra Barbárie em banquete no Automóvel Clube. 

Era uma retribuição. 

A Guerra foi a primeira tragédia da República, mesmo antes dela existir de 

fato. Por isso os debates sobre o sentidos do conflito têm que ressurgir, como farsa, 

justamente na primeira grande crise republicana. Aqui reside o recado do passado, dessa 

visão do passado, ao presente. Baptista Pereira esforça-se em justificar e conservar forças 

que estavam em crise, principalmente aqueles valores liberais forjados numa realidade 

hostil e obscura, que historiadores como Sérgio Buarque ou Roberto Schwarz já 

apontaram. Um esforço para resgatar o "valor" da civilização forjada na época da Guerra, 

cuja resultante política foi a ordem oligárquica, e que seria na década seguinte significati

vamente negada, substituída por outras formas de dominação tão ou mais autoritárias, 

mas bem menos liberais, no sentido de Baptista Pereira. 

Há muito de medíocre, é evidente, nesse esforço, mas também há algo de 

estranhamente grandioso, "heróico" para ficar no glossário de Guerra, nessa teimosia. 

Por um lado, mitifica a história, por outro luta por se apegar a valores que remetem a 

sonhos de liberdade ainda não realizados. Nesse sentido, Baptista Pereira retrata o típico 

liberal brasileiro de qualquer década, que sonha colocar as "idéias no lugar" mas que 

freqüentemente tem que sacrificar seus princípios, pactuar com os imperativos canhestros 

desse mundo enviesado, que se arvora no sonho da "civilização original". E é 

invariavelmente derrotado. No caso presente, amarga a contradição de defender a barbárie 

da guerra em nome de uma civilização declinante. Aqui, infelizmente, podemos ouvir 

soar mais uma vez as palavras terríveis do pintor espanhol Francisco Goya, que retratou 

e se aterrorizou com muitas Guerras, que viu claramente os horrores da civilização em 

armas: naquela época como hoje, "el sue:fio de la rason produce monstros ... " 
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Enquanto os setores progessistas iam se calando, derrotados na guerra das 

letras, os setores conservadores avançavam em direção à década de trinta, apertando os 

parafusos de sua vitória. Exatamente em 1930, dois próceres dessa estirpe que iria 

refastelar-se nos anos do Estado Novo, atacavam o tema da guerra, inspirados no clima 

favorável que logo presentearia o mundo com uma nova guerra, agora mais "mundial" 

do que todas as outras . 

Um deles era militar, o General Mário Barreto, que daria continuidade á sua 

militância da década passada contra o revisionismo paraguaio e seus congêneres brasileiros. 

Em A campanha lopezguaya10 , o autor tem a originalidade de se bater por um tema 

desconfortável, que, como vimos, seus antecessores costumavam sonegar: o problema 

da escravidão. O objeto de crítica são ainda as idéias de O'Leary (como também será 

para o outro escritor civil que veremos adiante, Gustavo Barroso). Diante da recorrente 

acusação do paraguaio de que uma nação que insistia em manter a escravidão jamis peria 

arvorar-se em campeã da civilização, o general contrataca - sem, entretanto, explicar as 

razões do Brasil manter-se escravista bem como o desconfortável paradoxo em se afirmar 

que eramos, ainda assim, o "povo mais livre e feliz da América, segundo Alberdi" -

acusando o Paraguai de manter uma espécie de escravidão informal e ainda mais bárbara 

pois, e aqui é dificil esconder os preconceitos e as más intensões, de brancos e "orientais" . 

Os nossos negros, acusados pelo suposto racismo de O'Leary, eram os 

melhores soldados, eram "a massa moral do Exército Imperial", a quem "se confiava a 

honra da bandeira brasileira"11• Como explicação para essa superioridade de nossos 

10 

BARRETO, Mário. A campanha lopezguaya. Rio de Janeiro, Centro da Boa Imprensa, 1930. 

11 

idem, ibdem, p. 21. Caminhando em um sentido diferente, mas concordando com o papel "admirável" dos 
escravos no conflito, Ronald de Carvalho, argumenta que a escravidão era "um grande óbice ao desenvolvimento 
racional do país( ... ) A Guerra do Paraguai, em que os negros se comportaram admiravelmente e a lei do ventre 
livre, promulgada em 1871, vieram agravar a crise moral do Império". Cf. CARVALHO, R. op. cit., p 57. 
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negros (note-se que não existe nenhuma palavra que explique porquê seres tão dignos se 

encontravam escravizados) diante dos "payaguas", o autor recomenda a leitura de O 

Brasil e e Raça de Baptista Pereira. Aliás, o argumento da escravidão branca já está em 

Pereira. A citação mostra a influência da retórica do autor, que atingia setores diversos, 

inclusive no exército, além dos estudantes de direito e jornalistas (poder-se-ia dizer, daqueles 

mais aptos a formar a "opinião pública"). 

Mas viria de um civil a honra de repor o tema da guerra nos termos condizentes 

com os novos tempos do fascismo que já se avizinhava. Em seu livro O Brasil em face do 

Prata 12 , um dos muitos que dedicou ao tema, também publicado em 1930, o pensador 

integralista dedica-se a resumir, reagrupar e reorientar todas as imagens criadas no calor 

do conflito e depois para esse novo concerto de intenções. 

Gustavo Barroso escolheu para a abertura de seu livro um busto de Pedro II, 

seguido de uma dedicatória destinada a homenagear também "Caxias, Tamandaré e Porto 

Alegre, sentinelas da brasilidade". Epígrafe é tomada de Joaquim Nabuco, um liberal 

monarquista porém antiescravista, como se sabe, e ardilosamente, reproduzida de uma 

versão em espanhol, a língua do derrotado: 

" .. . Ostentando ante todo el Rio de la Plata, salvo 

alguna que otra inteligencia incapaz de 

so breporse a los prejuicios de partido, ó á la 

version al Império, el papel de representante 

desinteressado de la civilisación en la América 

del Sur."13 

Como em Batista Pereira, há uma ligação imediata entre a Guerra do Paraguai, 

12 

BARROSO, Gustavo. O Brasil em face do Prata. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1930. 

13 O autor remete à brochura publicada em Paris, na verdade uma tradução da parte dedicada a Guerra do Paraguai 
em Um Estadista do Império. Cf. NABUCO, J. La Gue"a dei Paraguay. Paris, Garnier, 1905, pp. 47 e 48. 
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ou o discurso sobre a história desta guerra, e a noção de brasilidade. Também, desde o 

início, é flagrante a construção da imagem do bom imperador, uma maneira já então 

solidificada de aliviar nossa contradição monárquica, símbolo de nosso atraso, ao lado 

da escravidão, como enfatizavam nossos críticos. Note-se, de passagem apenas, que essa 

construção da imagem do bom imperador frutificou e permaneceu, de certa forma 

permanece até os dias de hoje, e é fundamental para entender porquê, muito recentemente, 

mesmo cientistas sociais de prestígio tenham aderido tão solenemente à causa monárquica . 

Definitivamente morto o fantasma guarani, ou sua representação nos conflitos 

de interesse com as outras nações da América do Sul, restava agora demonizar seus 

possíveis herdeiros no imaginário conservador nacional. E quem poderia representar 

melhor esse perigo extremo ao bom rumo da civilização brasileira do que a famigerada 

Coluna Prestes e seu perigo comunista? Nos anos de ascenção do fascismo tupimiquim, 

o comunismo era o nosso novo Paraguai.

Numa passagem de seu livro, Barroso comenta uma viagem que o então 

presidente de Santa Catarina, Adolfo Konder, teria feito, em 1929, pela região fronteiriça 

com Argentina para avaliar o quanto de "brasilidade" existiria nessas paragens. Foi 

acompanhado pelo escritor catarinense Othon d'Eça, reverenciado com glórias de herói 

por nosso autor. Alí, Konder e d'Eça teriam encontrarado uma região destruída, onde os 

brasileiros era obrigados a buscar trabalho no lado argentino, onde nossas crianças, nas 

escolas, aprendiam o castelhano e eram ensinadas "cultuando os heróis do estrangeiro". 

A culpa desse estado de coisas era creditada à passagem da Coluna por aquelas 

bandas. Sua presença malígna teria sido responsável pela poluíção do Rio das Antas, por 

conta dos cavalos sacrificados e atirados em estado de decomposição em suas águas, 

além de ter, nesse breve período, destruído as pequenas propriedades e, por fim, a 

prosperidade da região. 

O mais expressivo no relato do escritor catarinense, para o deleite e manipulação 

de Barroso, é a narração de uma reunião mítica de destruidores da "brasilidade": numa 

certa altura da viagem, a missão encontrou a sepultura de um negro que teria sido 
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infornante da Coluna do coronel Claudino, que perseguia Prestes. A vingança dos bárbaros 

veio lógo, não pela mão dos comunistas revoltosos, mas sim de um paraguaio que, se 

não era comunista de fé (não ficamos sabendo ao certo), tinha ao menos, como que 

denunciando suas más intenções, os cabelos vermelhos ... Assim a história é contada: 

" Em novembro de 1927 ( ... ) uma paraguaio 

zarolho, retáceo e de cabelos vermelhos, meteu

lhe dois dedos da canhota no nariz e correu-lhe 

o ferro na garganta de 'viaje intêra'. Foi em pura

perda que o negro velho - que abrira antes sua 

própria sepultura - suplicou que lhe poupassem 

a vida, que o deixassem viver pelo amor de Deus! 

O paraguaio retáceo e de cabelos vermelhos não 

entendia português."14 

A ênfase nas cores e nas formas denuncia mais as intenções de nosso autor 

mais do que a própria história narrada, cujo recurso exemplar é evidente. Repete-se 

tanto a imagem dos cabelos vermelhos quanto a da figura taxada de "retácea", uma 

expressão comum na linguagem do no sul do país, referente a homens ou animais baixos 

e grossos. O paraguaio era uma aberração, a imagem mitificada do bárbaro, a reencarnação 

da guerra entre os guaranis e os nobres negros brasileiros. Era a imagem do mal e da 

perversidade renascida dos anos passados, encontrando seu complemento no perigo do 

presente: deformado ( caolho e retáceo), tinha a cor vermelha do comunismo estampada 

em sua cabeça. 

O livro começa com uma crítica feróz ao "oportunismo" político de O'Leary, 

poeta e político paraguaio que "endeusava" López. O problema para Barroso é que a 

cantilena ''lopista" atingiria, naquele momento, também os brasileiros. Seu alvo portanto, 

14 

BARROSO, G. op. cit., p. 268. 
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e que é repetido em diversas vezes, seria tanto a "campanha a prol da pseudo reabilitação 

de Solano López" 15 quanto o suposto ''lopismo brasileiro" 16
• Depois de criticar O'Leary, 

acusado de defender o ditador que exterminou sua família, Barroso trata de coligir opiniões 

e sitações de diversas partes, inclusive de escritores paraguaios, a fim de demonstrar a 

"extensão da barbárie paraguaia no tempo"17
, algo que sem dúvida se presta a citação 

anterior do assassinato do negro pelo paraguaio monstruoso. Essa "extensão no tempo" 

explica a metarmorfose da barbárie guarani em barbárie comunista. 

Barroso se vale de longos trechos de História de Belgrano, do General Mitre, 

que ora copia em espanhol, ora traduz a fim de enfatizar as imagens que corroborem 

seus argumentos, bem como dos Escritos Históricos do coronel Manuel Antonio Puerceydon. 

As citações falam sempre de violências contra famílias, padres, estupros e violações de 

donzelas, etc., o que levaria na comparação, a concluir qie "tais cenas nunca foram possíveis 

no Brasil" 18 

Para Barroso, agora liberto de oposições inoportunas, a glória e a especificidade 

da civilização brasileira, especialmente em seu período monárquico, era o diferencial 

responsável pela própria afirmação da América do Sul. Como que respondendo as 

objeções de autores como Alberdi, Expilly ou Reclus, escreve: 

15 

idem, ibdem, p. 19. 

16 

idem, ibdem, p. 23. 

17 

idem, ibdem, p. 15. 

18 

idem ibdem, p. 17 . 

''A nossa forma de governo dava aos hispano

americanos a impressão falsa de que ao Brasil 

não se tinha libertado os liames coloniais e 

continuavam no seio do novo continente o 

absolutismo das colônias européias. Eles nunca 

puderam compreender que soma de liberdade e 

de ordem representava o nosso regime e, quando 
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' 

nos defendemos dos caudilhismos circunstanciais 

e das anarquias muito próximas, aconselhando, 

emprestando dinheiro, favorecendo recursos, 

criando Estados, cedendo tropas ou fazendo a 

Guerra para expulsar tiranos e libertar nações, 

somente viam nas nossas atitudes propósitos 

imperialistas". 19

Se já estavamos salvos de em nossa missão civilizadora em nosso continente, 

restava ainda a grandeza mítica de nossa especidficidade mágica, natural. Como que 

fazendo renascer a crença do Visconde de Taunay nos poderes salvadores de nossa 

natureza, que nos salva e identifica, absorve nossas contradições, Barroso, já no fim da 

obra em questão, comenta a passagem do embaixador Herbert Hoover no Rio de Janeiro: 

19 

idem, ibdem, p. 331. 

20 

idem, ibdem, p. 335. 

"E saiu, ao anoitecer, para ter a maravilhosa 

visão da Guanabara p�ateada pelo luar, dourada 

pelas luminárias e incendiada pelos 

fogos ... Hoover verificou pessoalmente uma 

grande verdade histórica: na América do Sul, nós 

somos diferentes ... 20 •
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