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Resumo

Análise formal e significativa das
imagens oriundas das xilogravuras ou
gravuras de relevo, veiculadas pela imprensa
paraguaia nos jornais "Cabichuí" e "EI
Centinela" durante o período da Guerra da
Tríplice Aliança, de 1865 a 1870, procurando
identificar nessas imagens, aspectos que
possam ter contribuído para a construção de
alguns paradigmas e reforçado preconceitos,
que até os dias atuais estão presentes,
culturalmente e socialmente, nos países sul
americanos, principalmente Argentina,
Paraguai e Brasil.

Palavras-chave: Xilogravura. "Cabichuí". "EI
Centinela". Negros. Guerra do Paraguai.
Gráfica.

Abstract

Formal and significant analysis of the
deriving images of the xilogravuras or relief
engravings, propagated for the Paraguayan
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press in the periodicals "Cabichuf' and "EI
Centinela" during the period of the War of
the Tríplice Alliance, of 1865 the 1870,
looking for to identify in these images,
aspects that can also have contributed for
the construction of some paradigms and
strengthened preconceptions, that until the
current days are gifts, culturally and socially,
in the American countries south, mainly
Argentina, Paraguay and Brazil.

Keywords: Engraving. "Cabichuí". "EI
Centinela". Blacks. Paraguay War. Grafic.

A imagem tem um poder comunicativo
extraordinário. Se todo signo ocupa o lugar
de uma coisa ausente, a imagem é o que
mais se parece com a presença da coisa.
Quanto mais mimética a imagem, maior
este poder. A imagem traduz a coisa como
se fosse a expressão da sua verdade. O
imaginário escreveu Freud, em um texto
sobre o inconsciente, é o campo das
"primeiras e verdadeiras relações de objeto".
Forma-se antes que o contato dos humanos
com o real seja mediado pela palavra.

Se o real nos invade de forma
traumática, as representações imaginárias
são os recursos mais primitivos que
desenvolvemos para aplacar esta invasão.
Elas nos fornecem uma matriz de
compreensão anterior ao pensamento; para
o resto da vida, diante de imagens
fam iIiares, sentimo-nos confortavel mente
dispensados de ter que pensar. Como se elas
nos apresentassem a plenitude do real
dispensado tanto de seu caráter de enigma
quanto de seu efeito traumático; o real
traduzido em imagem de si mesmo. O
imaginário, nesse sentido, nos dispensa da
falta. Da falta da coisa e da falta de
verdade. É o campo da certeza e das ilusões
tota Iiza ntes.

"Tudo que se relaciona com o ato de ver é
parte do processo da comunicação visual.
Dela extraem informações, conhecimentos,
sem utilizar palavras. A comunicação
visual se produz por meio de mensagens
visuais, cujo suporte principal é a imagem.
Essas mensagens formam parte de todas as
informações que atuam sobre nossos
sentidos. Isto supõe que existe emissor de
mensagens que são recebidas por um
receptor" (VANOYE,7991).

A imagem sempre atraiu e dominou o
homem conforme já afirmou Debray:

"Quer as imagens tenham um efeito de
alívio ou venham a provocar selvageria,
maravilhem ou enfeiticem, sejam manuais
ou mecânicas, fixas, animadas, em preto e
branco, em cores, mudas, falantes - é um
fato comprovado, desde há algumas
dezenas de milhares de anos, que elas
fazem agir e reagir." (OEBRAy, 7994, p. 75).

A história da passagem do ser humano
pela Terra tem sido amplamente marcada
por imagens simbólicas, constantemente
recriadas relacionando o contexto histórico
e o cultural, comunicando idéias,
identificando toda sorte de eventos.

A produção de uma imagem tem por
finalidade a transmissão de uma mensagem
carregada de simbolismos que serão
decodificados pelo receptor. Entretanto, a
compreensão do significado de uma imagem
produzida em determinada época é
dificultada visto que o significado original
pode ter sido perdido.

"Leitores de imagens que vivem numa
cultura ou num período diferentes nos quais
as imagens foram produzidas se deparam
com problemas mais sérios do que leitores
contemporâneos à época da produção,
entre os problemas está o da identificação
das convenções narrativas ou 'discurso'."
(BURKE, 2004, p. 780).



A construção imagética tem o poder
de criar paradigmas; é uma construção
cultural, social, psicológica. Atentar para as
possíveisconseqüências dasmensagensque
essas imagens transmitem também é tarefa
do artista, visto que "as crenças e as idéias
não são somente produtos da mente, são
também seresmentais que têm vida e poder.
Dessamaneira, podem possuir-nos"(MORIN,
2000, p.28). Ou seja,o sentido, os conceitos,
aquilo que se quer transmitir através da
imagem adquire uma independência,
ficando fora do controle de quem criou essas
imagens, podendo vir a acarretar
conseqüênciasque o produtor dessasimagens
sequer supôs.É por isso que uma reflexão
sobre o conteúdo transmitido pela obra de
arte é sempre uma atitude a sertomada. Não
se pode afirmar que a imagem por si só, é
culpada por uma atitude discriminatória por
exemplo, mas nenhuma imagem é inocente,
ela vem permeada de simbolismos. Além
disso, nenhuma representação visual é
fechada nela e por si mesma, o olhar do
receptor é que faz a decodificação.

As imagens fazem falar essas coisas
mudas, deixando revelar a sociedade que
as produziu. As imagens têm o poder de
comunicar mais facilmente uma idéia e
gravá-Ia na mente e no imaginário das
pessoas,pois a realidade é construída a partir
de aspectos objetivos e subjetivos. Einsten
afirmava que "é mais difícil desagregar um
preconceito do que um átomo", colocando
assim que as forças objetivas se rendem às
subjetivas; o imaginário reflete uma
realidade que impõe relações de poder e
oportunidades na sociedade,muito desiguais.
Esseimaginário vai tecendo laços que são

fortalecidos, perpetuando as desigualdades
ou, afrouxando-os, com o intuito de
desconstruir os moldes dos papéis
estabelecidos pela sociedade. Portanto,
como construção cultural a construção
imagética pode e deve ser refletida.

A Guerra da Tríplice Aliança gerou um
continente imenso de textos, de inúmeros
autores, cada qual procurando mostrar,
analisar, compreender, essa luta desigual,
equiparada em violência e extensão, à
Guerra de Secessão norte americana;
portanto suficientemente documentada e
debatida em vários aspectos de sua extensa
história. Emum combate armado todos saem
perdendo; mesmo que os motivos sejam os
melhores e mais dignos, a brutalidade
impera.

A guerra do Paraguai foi a primeira na
América do Sul a ter cobertura visual; no
Brasil a guerra foi um marco na consolidação
da nacional idade, com produção artística
imensa e a disseminação de imagens pela
imprensa. No século XIX, a fruição da
imagem era prazer de poucos. Obras de arte,
quadros e pinturas se encontravam nas
mansões, e o acesso aos raros e preciosos
livros ilustrados era restrito. Nessecontexto,
as publicações ilustradas causaram impacto
no país.

A guerra do Paraguai foi tema de
desenhos, caricaturas e fotografia em
diversos periódicos brasileiros. A "cobertura"
da campanha trouxe inúmeras novidades,
como fotos do cotidiano da guerra. Essas
imagens não eram publicadas diretamente
na imprensa diária devido às dificuldades
técnicas de reprodução, já que ainda se
utilizava o método litográfico". A litografia

2 Litográfico, pertencente à litografia. Litografia, do grego lithos, pedra e graphó, escrever. Arte aperfeiçoada
por Luiz Senefelder. Tem o efeito de reproduzir pela impressão, desenhos traçados com lápis gorduroso sobre
uma pedra calcárea.(Diccionario Technico e Historico,1875, p.241 e 242)



permitia a elaboração de desenhos, baseados
em cópias de fotografias, daguerreótipos' e
pinturas. As informações visuais apareciam
em maior quantidade na forma de desenhos
e caricaturas. No caso brasileiro e argentino
as imagens eram mais de litografia e no caso
paraguaio, xilografias." A litografia usada na
imprensa ilustrada brasileira e argentina na
segunda metade do século XIX era soberana,
da mesma forma que na Europa e Estados
Unidos.

A imprensa brasileira era representada
então pelos jomais Cabrião, Semana Ilustrada,
A Vida Fluminense, Diabo Coxo, Paraguai
Ilustrado; a argentina por Correo deI Domingo,
El Mosquito; e a paraguaia por El Centinela,
Cabichuí, El Semanário, Cacique Lambaré
(TORAL, 2001). Paraa cobertura imagística da
guerra do Paraguai foi criado: "Paraguai
Ilustrado", o semanário panficronológico,
asneirótico, burlesco e galhofeiro, unicamente
pelo interesseque o conflito despertava(TORAL,
2001, pg.61). Nas edições eram privilegiados
os assuntos pertinentes à morosidade das
operações militares, ao alistamento forçado, à
fugados homens, à incompetência deZacarias"
à frente do ministério liberal, à incompetência
do corpo de oficiais e bravura e homenagem,
geralmente póstumas, aossoldados brasileiros.
Foram reproduzidas em suas páginas galerias
de personagensrelevantes,mapas,armamentos.
A campanha mais forte foi com relação às
denúncias do alistamento compulsório.

Entretanto, após o fim da ocupação
paraguaia de territórios brasileiros ao sul,
praticamente deixaram de se apresentar
novos voluntários para a guerra. Como
conseqüência, o Gabinete Zacarias viu-se
obrigado, para compor as tropas, a
estabelecer o recrutamento, e para isso
recomendava a libertação de escravos.
Repetiram-se, então, resistências ao
recrutamento por todas as províncias, e a
impopularidade da guerra obrigou o governo,
nas palavras de Cotegipé , a '''uma espécie
de caçada', visando alistar cidadãos que
fossem para a frente de luta" (DORATIOTO,
2002,p.265).

A dificuldade em preencher os vazios
na tropa levou o Império a libertar escravos
para lutarem no Paraguai. Por decreto
baixado em 6 de novembro de 1866, os
"escravos da nação", do Estado, que
servissem no Exército em guerra ganhavam
a liberdade, enquanto que os donos que
Iibertassem os seus, para esse fim, eram
recompensados com titulo de nobreza. Até
mesmo o governo imperial, desapropriou
escravos pagando indenizações generosas.

No Paraguai as xilogravuras reinavam
como instrumento de comunicação visual.
A distância da guerra não existia como no
Brasil, onde os acontecimentos estavam
restritos às fronteiras, distantes da imprensa
e do povo. O Paraguai também sofria com o
bloqueio aliado que impedia a chegada de

) Daguerreotipia é o processo de fixação de imagem obtida em câmara escura, numa película de prata sobre
uma chapa de cobre.(Diccionario Technico e Historico, 1875,p.132)
4 Xilografia, do grego xylon, madeira e graphó, escrever. Arte de gravar em madeira.(Diccionario Technico e
Historico,1875, p.383)
5 Zacarias de Góes e Vasconcelos, Baiano. Formado em direito pela Faculdade de Olinda, onde lecionou em
1841. Deputado de 1850 a 1856 e de 1861 a 1864, quando foi Presidente da Câmara. Senador. Ministro da
Marinha em 1852; do Império, da Justiça e da Fazenda em 1862, 1864 e 1866, respectivamente. Dos maiores
entre os estadistas do Segundo Reinado. Faleceu em 1887.( http://www.camara.gov.br)
6 Barão de Cotegipe, João Maurício Wanderley (1815-1889). Deputado, Senador, Ministro da Fazenda,Marinha
e Estrangeiros.



papel e tinta, e diferentemente do que
acontecia no Brasil e Argentina, também
essas publicações eram censuradas
diretamente pelo comandante l.ópez", já que
eram mantidas pelo governo e autorizadas,
portanto, a publicar somente suas opiniões.

Cabichuí e EI Centinela foram criados
para fortalecer a moral dos soldados.
Algumas publicações dessesjornais além do
guar ani" e espanhol, também eram
impressas em português, e espalhadas pelos
acampamentos brasileiros, servindo assim
como agentes de propaganda. As imagens
eram pensadas e produzidas como arma de
combate, instrumento de defesa nacional
(Cabichuí, 1984). Eram distribuídos
gratuitamente entre o exército, feito e
destinado aos soldados que lutavam nos
campos e na capital, como já foi dito acima.

Na capa do "Cabichuí" via-se impresso
um negro sendo picado por vespas, as
cabichuís. Além disso, os correspondentes
também usavam como pseudônimos nomes
de espécies de vespas em geral muito
bravas. Ex.: cabytá, cabú, manangá, cebe-
aguará. Surgiu em 13 de maio de 1867 e
manteve sua publicação até 20 de agosto
de 1868, totalizando 95 edições com
periodicidade de duas vezes por semana.

Figura 7 - Cabeçalho do jornal "Csbichut".
Fonte: Museo dei Barro.

Uma curiosidade que demonstra a
importância da publicação se refere à falta
de materiais adequados para a produção e
impressãoem virtude do bloqueio econômico.
Eles mesmos, os soldados-artistas, muitas
vezes tiveram que providenciar a confecção
do próprio papel com as palmeiras caraguatá
e ybyrá, além de extraírem também as tintas
de vegetais, entre eles cenouras e beterrabas.
Gravaram as imagens através da xilogravura,
uma técnica que se utiliza de material mais
acessível tanto econômica como tecnica-
mente, dentro das trincheiras, e facilmente
transportável entre as batalhas.Teve como
autores grandes nomes de gravadores como
Saturio Rios, Francisco Velasco, G.I. Aquino,
Gregório Cáceres, Iuan Vargas e outros
(SÁNCHEZ,1994, p.19-20). Utilizaram-se
muitos retratos e caricaturas de cenas e
personagens.

O periódico EI Centinela foi editado
em Assunção, de 25 de abril de 1865 a 10
de fevereiro de 1868, num total de 63
números. Apresentava e julgava os aliados
por meio das ilustrações de cunho satírico,
tendo como redator o boliviano Dr. Tristán
Roca, morto antes do término da guerra,
em 1868 (SANCHÉZ, 1994, pg.20). Outros
dois jornais eram publicados na época: EI
Cacique Lambaré e La Estrella.

Em virtude da censura governamental,
López era sempre representado como "gênio
protetor, tutelar, providencial" (SEIFERHELD
apud TORAL, 2001, p.70). Por ser produzido
por soldados, o marechal López encarnou a
pátria paraguaia, junto ao leão republicano
e às armas nacionais.

Já no Brasil, pátria e governo eram
diferenciados. Nas publicações brasileiras,

7 Francisco Solano López, filho de Carlos Antonio Lopes, presidente do Paraguai desde 1862 até 1870, quando
morreu na batalha final de Cerro Corá.
8 Língua oficial paraguaia. Única nação sul americana onde o- idioma indígena é língua oficial.



o Brasil era retratado como um índio ora
normal, ora gigante. Ou então comumente
doente ou acamado, com o imperador e
ministros receitando remédios duvidosos. O
país era mostrado como entidade indepen-
dente do governo. Essa representação do
Brasil como índio foi amplamente debatida
e criticada "por não fazer justiça ao
progresso do país" diante de outras nações
(SILVA apud TORAL, 2001, p.62).

Enquanto que no Paraguai, nação e
governo, eram visualmente a mesma coisa:
encarnação da Pátria. As imagens no
"Cabichuí" eram inicialmente ilustração
para os artigos e comentários, de modo geral
discursos eruditos com pretensões cultas. Mas
segundo Tició Escobar e Osvaldo Salerno
(1984), à margem dos projetos oficiais, as
imagens caminhavam para uma expressão
popular.

Dessa maneira o texto retórica, de
cunho patriótico e neoclássico, utilizando
latinismos e personagens mitológicos greco-
romanos, vinha acompanhado de imagens
surpreendentes pelo humor e pela
criatividade gráfica. Segundo Piá (1984), a
gravura paraguaia referenciada até hoje, foi
fundada com a criação das vinhetas, letras
capitulares e ilustrações que se tornaram
clássicas, nos jornais de fronteira.

Dos homens que faziam as gravuras do
Cabichuí e ElCentinela sabe-semu ito pouco.
É obscuro também se os gravadores faziam
seuspróprios desenhos; mas autores e estilos
são reconhecidos. Cabichuí tinha um
desenho de forte apelo expressionista e fI
Centinela tinha influência acadêmica e
classicista, supondo-se que a influência
vinha através do arquiteto italiano Ravizza,
radicado em Assunção.

Muitos dos autores do Cabichuí,
supõem-se, morreram nas trincheiras ou nos
ju Igamentos sangrentos que sucederam a
derrota paraguaia quando o comandante

López, achando-se traído, ordenava o
fuzilamento de todos. O único sobrevivente
foi Satúrio Rios, também pintor, que ilustrava
o fI Centinela (TORAL.2001).

Os jornais ilustrados paraguaios,
argentinos e brasileiros em muito se
diferenciavam. Os soldados ou oficiais de
baixa patente, responsáveis pelos jornais
paraguaios, eram desenhistas e gravadores
que muitas vezes haviam sido carpinteiros
antes de se alistarem no exército. Nos outros
países, ao contrário, os autores-editores eram
desenhistas profissionais, a maioria de
origem ou formação européia, que detinham
a propriedade e administração de seus
negócios.

Os dois principais ilustradores de
jornais brasileiros eram Ângelo Agostini,
italiano,e Henrique Fleiuss, alemão, com
formação artística nos seuspaíses de origem,
porém radicados no Brasil, o que evidencia
a influência européia, não querendo com
isso dizer que a mesma influência não se
encontra presente nas ilustrações paraguaias.

Segundo PLÁ (1984), a xilografia
paraguaia criou uma imagem visual própria,
de caráter original e criativo. Uma
experiência plástica inigualável, pois em
pleno século da litografia, o Paraguai tem
uma produção xilográfica de conteúdo
popular, original e é considerado como
produto do engenho de uma cultura (PLÁ,
1984). Não mais atrelada ao texto, ou como
referência, mas como símbolo de
criatividade, engenhosidade, de valor formal
como obra gráfica.

Os periódicos de trincheira criaram
imagens do inimigo; Perceval (1995, p.43)
ao fazer sua análise, diz: "Las imágenes
negativas van unidas normalmente a Ia
explotación, Ia necesidad de exclusión o Ia
eliminación deI contrario, el miedo que
produce su presencia inquietante o el suefío

. posible de una revancha de su parte". A



imprensa paraguaia de fronteira,
preferencialmente, escolheu como imagens
negativas a animalização; e outra,
importantíssima, a condição dos soldados
brasileiros, em sua maioria negros escravos,
em comparação aos soldados paraguaios,
cidadãos livres.

Figura 2: O imperador, Tamandaré e Polidoro.
Ilustração do "fi Centinele" n05 de 09/05/1867.

Fonte: Museo dei Barro

Para Perceval o uso de imagens que
traduzem os homens como animais, deu-se
porque comparativamente aos homens, os
animais situam-se em grau inferior, devendo
obediência e até mesmo a vida, aos homens,
além do que, a liberdade de extermínio se
justifica perante apresentação de perigo e
não obediência ao senhor. No El Centinela
havia uma menção quanto à representação
da Tríplice Aliança, em um epigrarna": "Ven
acá bruto animal, definido por tres puntos:
[Corno pueden estar juntos Mono, perro y
gato en un morrsli'"?

Nessas publicações são constantes a

alusão a cor da pele negra dos brasileiros,
tanto quanto a sua condição de escravos.
Essa contraposição entre livre e escravo é
notória. Afirmava-se:

"Porque el Brasil y sus negros han
venido cargados de cadenas y coyundas para
uncir a nuestras esposas ya nuestras hijas"l1

" Los negros tendrán que agradecemos
porque aI fin Ias haremos vivirsin cedenes'" 2

ou
"..turba de siervos y esc/avos que han

osado profanar el sagrado suelo de Ia
Patria''i3

Os brasileiros eram aludidos como
vermes, macacos, galos chineses, que só são
valentes no galinheiro. Quando em tropas
recebiam também uma "demonização"
quando afirmavam que "Ias negros y Ias no
negros que mueren en el ejército invasor se
van casaca y todo aI intierno"?", Ao
comandante brasileiro Marquês de Caxias,
denominavam de "Cachidiablo"ls,
exortando os soldados paraguaios a lutar
"...aunque sea con todos Ias demonios en
figura de negros" .16

O próprio povo brasileiro recebeu
alusões como se todos seus homens fossem
afeminados, covardes e incapazes. E nesse
caso recorriam à imagem da mulher, que
segundo Perceval (1995, pg.46), representa
"un ser que hay que proteger que, por sus
características físicas, no pasa nunca a Ia
condición de igual... ".

9 Do gr. Epigramma; na antigüidade, inscrição curta gravada em um monumento.Também poesia breve com
intenção satírica que termina com um dito picante.
10 "Centro de Artes Visuales/Museo Dei Barro.(1984). fi Centinela, nº 30, 14 -11-1867, pA
11 Ibid., nº 1, 25-04-1867, p. 1
12 Ibíd., nº 1, 25-04-1867, p. 3
13 lbid., nº 15, 1-08-1867, p.1
14 Centro de Artes Visuales/Museo Dei Barro.(1984). fi Centinela, nO 2, 2-05-1867, p. 3
IS Ibíd., nº 26,17-10-1867, p. 2
1. Ibíd., nO 22. 19-09-1867, p. 4



Figura 3: O Imperador e seu exército. Ilustração
do "EI Centinele" nº8 de 13/06/1897

Fonte: Museo dei Barro.

Com relação aos exércitos argentino e
uruguaio, as .menções foram poucas, por
exemplo: 1/ pobres argentinos que como Ias
orientales van cayendo en el garlito de Oon
Pedra"! ou 1/ Losargentinos detestan Iaguerra
traída aI Paraguay y Oon Bartolo que bien
Ias conoce les habla de ferracarriles y de
telégrafos para adormecerles esa
peseditte"? O Cabichuí descreve os aliados
já em seu primeiro número: 1/ La triple
alianza es un génera de animal concebido
en el Brasil y dado a luz en Buenos Aires Ia
noche el 1Q de Mayo de 1865. Sus padres
son Ia ambición, Ia iniquidad y el crimen ...
Se divide en tres individualidades Pedra /I,
Mitre y Fiores'»

Nesse periódico foram diversas alusões
identificando os brasileiros como macacos:

"Los macacos praceden en línea recta
de Ia famosa ydistinguida familia orangután
oriunda de Angola en África y que por uno
de esos sucesos que Ia historia narra, se via
en Ia necesidad de trasladarse Ias mares a

estas pintorescas comarcas estableciéndose
en Ias vastas florestas de América deI Sud
lIamado Brasil, hizo alianza con Ia de Ias
monos de cuya unión salieron Ias
mececos"?'.

André Toral afirma no artigo intitulado
A participação dos negras escravos na guerra
do Paraguai que soldados negros, ex-
escravos ou não, também lutaram não tão
somente no exército brasileiro mas também
nos exércitos paraguaios e uruguaios, como
no caso do batalhão Flórida (uruguaio). E
acrescenta:

"Não repito aqui o erro dos ide61ogos
lopiztas, que consideravam o exército
brasileiro - soldados e oficiais - formado
indistintamente por macacos; e nem o dos
detratores do Persguei, que consideravam
seu exército formado por caboclos, termo
depreciativo que no Brasil designa índios e
seus descendentes mais ou menos
aculturados, e seu povo formado por
descendentes dos guaran i, uma vaga
referência etnográfica. Negros e índios
teriam sido, por essas análises baseadas em
simplificações raciais, as maiores vítimas
da guerra" (TORAL,1995, p.287- 296).

No artigo I/Leitura semiótica de uma
imagem gráfica", a Ora. Sandra Regina
Ramalho e Oliveira" salientou:

"Para penetrar na complexidade da
imagem, com vistas a uma leitura que
contemple o seu todo significante, ou para
que se perceba integralmente seu plano de
expressão, é necessário vasculhar o texto,
inicialmente na busca de relações que são
decompostas em seus elementos mínimos

17 Centro de Artes Visuales/Museo Dei Barro.(1984). EI Centinele", nº 6, 30-05-1867
18 lbid., nO 22, 19-09-1867, p. 2.
19 Centro de Artes Visuales/Museo Dei Barro.(1984). Cebichui, nº 1, 13-05-1867, p. 3
20 tbid., nO 3, 20-05-1867,p. 3
21 Professora da Univ. Estado de S.Catarina, doutora em 'Comunicação e 5emiótica.



constituintes. Que elementos básicos dão
origem ao texto imagético? Esta é a
pergunta inicial que cada um deve fazer a
si mesmo, diante de uma imagem."
(RAMALHO, 1999, p. 11).

E no mesmo artigo evidencia: "(. ..) Em
cada texto imagético está registrado um
discurso, evidenciando uma visão
específica, a do criador. A imagem mostra
a sua visão de mundo, suas relações com o
seu contexto, além da sua capacidade de
manipulação do código ao qual pertence a
imagem." (RAMALHO, 1999, p. 12).

Ticio Escobar e Osvaldo Salerno no
artigo Cabichuí: el arte de Ia guerra deI
Paraguay (2004), afirmam que a imagem no
Cabichuífoi concebida essencialmente como
ilustração dos artigos e comentários escritos.
Enquanto o discurso textual era formal e com
pretensões cultas; as imagens eram o oposto,
com uma linguagem mais solta e mais
expressiva. O texto elevava a moral dos
soldados paraguaios, minimizando asvitórias
inimigas; já as imagens tinham sentido
diferente, eram conseqüência segundo os
autores acima, do despreparo, da falta de
formação acadêmica dos gravadores, fatores
que levavam a uma expressão mais popular.

O comandante do Paraguai, López
propôs uma estética visual nos moldes
neoclássicos, mas por falta de formação, as
gravuras acabavam tendo alegorias sobre a
liberdade, poder, pátria, com ares
campesinos. Escobar e Salerno afirmam que
as gravuras do Cabichuí conectam-se ao
texto com a tradição popular, adquirindo
expressão própria. De início, as imagens
servem unicamente para ilustrar os artigos,
mas com a experiência dos gravadores elas

vão sendo aprimoradas, evidenciando maior
destreza e habilidades técnicas, sendo que
no número 4 de 23 de maio de 1867, em
PasoPUCU22, apareceram as primeiras firmas,
supondo-se que os gravadores passaram a ter
mais consciência de seu profissionalismo.
Esse encaminhamento sustenta que os
xi lógrafos eram autodidatas, e que o
aprendizado em grupo gerou soluções
comuns, que explicaria a codificação em
geral de muitas das imagens, como por
exemplo: a tartaruga, o globo, o leão, o bote,
o rio, que apresentam grande semelhança
de desenho e de técnicas.

As imagens veiculadas nos jornais
Cabichuí e E! Centinela eram "notícias para
ver" e tudo o que se relaciona com o ato de
ver é parte do processo da comunicação
visual. Dessas imagens são extraídas
informações, conhecimentos, sem
utilização de palavras. A comunicação
visual se produz por meio de mensagens
visuais, cujo suporte principal é a imagem.
Essasmensagens formam parte de todas as
informações que atuam sobre nossos
sentidos. Isto supõe a existência de um
emissor de mensagens, que são recebidas por
um receptor, e que ambos conhecem o
código. "A gente vê como já se disse, 'com
o corpo inteiro', porém muito mais ainda,
com a visão de muitos outros."
(MOTTA,1973, pg.l é).

A xilografia paraguaia criou uma
imagem visual própria, de caráter original e
criativo. Não mais atrelado ao texto, ou
como referência, mas como símbolo de
criatividade, engenhosidade, de valor formal
como obra gráfica.

O conjunto de imagens publicadas nos
periódicos Cabichuí e fI Centinela têm um

22 Um dos locais de batalha, Humaitá, no Paraguai.



cunho popular, assim como as xilogravuras
da literatura de cordel do nordeste brasileiro,
sendo estes portadores do imaginário.
l.acan" em 1953, no artigo Some Reflection
on the Egopubl icado no International journal
of Psychoanalysis nQ 34, p. 11-17, introduziu
a tríade real, simbólico e imaginário,
afirmando que o imaginário apresenta as
seguintes propriedades específicas: o
desconhecimento da determinação
simbólica do sujeito; o mascaramento do real
e a dissimulação de sua estrutura de buraco
e de impossível; a ilusão da totalidade da
imagem do corpo; a degeneração da
castração; a imputação ao outro imaginário
- o rival- da c_ausadas frustrações do sujeito;
a dimensão da inveja e da rivalidade, em
que a causa do desejo sempre aparece
capturada, na medida em que ela é o objeto
do desejo do outro.

Dessa forma, o real é a forma como o
brasileiro era visto, ou mesmo ainda o é,
que adveio do imaginário que simboli-
camente transformou o negro em macaco.

Pode-se supor dessa forma, que os
gravadores, apesar de estarem sob ordens e
supervisão de superiores, que os obrigavam
a retratar brasileiros como macacos, tinham
dentro de seu imaginário essa concepção
como real.

As imagens remotas do maior conflito
da história do continente americano ainda
perturbam o presente de brasileiros,
argentinos, uruguaios e paraguaios. Os
efeitos das representações do passado
projetam-se sobre o cotidiano latino-
americano, dos bancos escolares àsdisputas
esportivas disseminados pelos meios de
comunicação.

Mas devo ressaltar que, essas imagens
veiculadas nos periódicos paraguaios
Cabichuí e El Centinela não foram únicas a
disseminar e gravar na rnernor ia,
preconceitos. O mesmo ocorreu com as
imagens dos periódicos brasileiros e
argentinos, sem exceção, que veicularam
imagens negativas dos paraguaios. Essas
imagens contribuíram para consolidar
estigmas, que revestem a Guerra do Paraguai
de uma atualidade dolorosa.

As representações construídas na
Guerra do Paraguai certamente não teriam
prosperado sem a participação das imagens
que circularam na imprensa em charges que
utilizaram as técnicas de xilogravura e
litografia. Na época dos combates, os jornais
ilustrados desempenhavam um relevante
papel na composição do imaginário social:
referência plástica única para os leitores
desde a década de 1840 uma vez que a
fotografia ainda não conquistara as páginas
de nossas publicações. A caricatura
constituía-se em poderoso meio de
comunicação, mesmo levando-se em conta
que o jornalismo satírico estava voltado para
a elite social e econômica brasileira. Pelo
menos as imagens estavam ao alcance dos
habitantes da Corte que integravam a massa
de analfabetos que ocupava o país. Edgar
Morin-", afirma que:

"Não é a imagem que produz o imaginário,
mas o contrário. A existência de um
imaginário determina a existência de
conjuntos de imagens. A imagem não é o
suporte, mas o resultado. O imaginário é
também a aura de uma ideologia, pois,
além do racional que a compõe, envolve
uma sensibilidade, o sentimento, o afetivo.

23 Jacques Lacan (1901-1991) psicanalista francês que fez uma releitura de Freud.
24 Sociólogo, antropólogo, historiador e filósofo (1921- i



Em geral, quem adere a uma ideologia
imagina fazê-Io por razões necessárias e
suficientes, não percebendo o quanto entra
em sua adesão outro componente, que
denominarei de não racional, o desejo de
estar junto, o lúdico, o afetivo, o laço social,
ete. O imaginário é, ao mesmo tempo,
impalpável e real" (MAFFESOLl, 2001,
p.76-77).

o imaginário é composto de imagens
que transmitem a idéia, opinião, imaginação
de quem as criou; sob efeito de várias
influências: sociais, culturais, afetivas. O
preconceito é não só o que se mostra, mas
principalmente o que se esconde, gravado
no interior, na memória; difícil de se
dissociar do que o ser humano é. O
preconceito é um paradigma gravado na
memória ...

Referências Bibliográficas

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas:
Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo:
Ed.Brasiliense, 1987.

BURKE, Peter. Testemunha Ocular. História
e Imagem. Bauru. Ed. EDUSC, 2004.

CABICHUí: periódico de Ia guerra de Ia
triple alianza. Edição facsimilar. Asunción:
Museo dei Barro, 1984.

DEBRAY, Régis. Vida e Morte da Imagem.
Petrópolis: Ed. Vozes, 1994.

DORATIOTO, Francisco Fernando
Monteoliveira. Maldita Guerra: nova
história da Guerra do Paraguai. São Paulo:
Companhia das Letras, 2002.

__ o Há 130 anos da Tríplice Aliança.
Brasília. Revista Brasileira de Política
Internacional, v. 37, n. 2, 1994.

ELCENTINELA Colección dei semanario de
105 paraguayos en Ia guerra de Ia Triple
Alianza .. Buenos Aires: Fondo Editorial
Paraquariae, 1964.

EL CENTINELA: periódico de Ia guerra de
Ia triple alianza. Edição facsimilar.
Asunción: Centro de Artes Visuales - Museo
dei Barro, 1998.

ESCOBAR, Ticio e SALERNO,Oswaldo.
Cabichuí: el arte de Ia guerra dei Paraguay.
Revista Instituto Cultura Puertorriqueüa -
n.10,2004.

Grande Enciclopédia lAROUSSE Cultural.
São Paulo: Nova Cultural Ltda. 1998.

LACAN, jacques. "Some Reflection on the
Ego", International [ournal of Psychoanalysis
n.34, 1953.

LE GOFF, jacques. História e Memória.
Campinas: UNICAMP, 1992.

MAFFESOLl, Michel. O imaginário é uma
realidade. Revista Famecos, n.15 Porto
Alegre: EDIPUCRS, ago.2001.

MANGUEL, Alberto. lendo Imagens. Uma
história de amor e ódio. São Paulo: Cia. Das
Letras, 2001.

MORIN,Edgar. Os sete saberes necessários à
educação do futuro. Brasília: UNESCO,2000.

MOTTA, Flávio. O Olho. In: Textos
Informes. São Paulo: Publicação do Grêmio
da FAU-USP, 1973.

CENTRO DE ARTESVISUALES/MUSEO DEL
BARRO. Cabichuí. Periódico de Ia guerra de
Ia triple alianza (edição facsimilar).
Asunción: Edición Museo dei Barro, 1984.



PANOFSKY, Edwin. Significado nas artes
visuais. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1995.

PERCEVAL,josé María Perceval,
Nacionalismos, xenofobia y racismo en Ia
comunicación. Una perspectiva histórica.
Barcelona: Paidós Ibérica, 1995.

PESAVENTO,Sandra jatahy. "Palavras para
crer. Imaginários de sentido que falam do
passado" In: NUEVO MUNDO, MUNDOS
NUEVOS, 6, 2006. Disponível em: <http://
nuevomundo.revues.org/
document1499.html>. Acesso em: 24 mai
2006.

PLÁ, josefina. EI Grabado. Instrumento de
Ia Defensa. Edición Facsimilar de EI
Cabichuí, Asunción: Museo dei Barro, 1984.

PORTAL DA CÂMARA DE DEPUTADOS.
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/
Internet/infdoc/conteudo/
H i stor i ae p rese rv acao/P res id e ntes/
Preslmperio.asp>. Acesso em 28 nov
2006.08:22h

RAMALHO E OLIVEIRA, Sandra Regina.
Leitura semiótica de uma imagem gráfica.
Graf-Tec n.6. Florianópolis: Ed. UFSC, 1999.

RODRIGUES, Francisco de Assis.
Diccionario Technico e Historico de Pintura,
Escultura, Architetura e Gravura. Lisboa.
Imp.Nacional, 1875.

SÁNCHEZ,Celia Villamayor. Historia de Ia
Imprenta Nacional- Historia y Bibliografía.
Asunción: Revista Imprenta Nacional, 1994.

TORAL, André Amaral de. A participação
dos negros escravos na guerra do Paraguai.
Estud. avo [online], May/Aug. 1995, vol.9,
no.24 Disponível em: <http://www.scielo.br/

scielo.php?script=sci_arttext&pid=SOl03-
40141995000200015&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em: 24 mai 2006.

__ o Imagens em Desordem in Folha On-
line. Abr 2000. Disponível em: <http://
www1 .foi ha. uol.com .br/fo I/brasi 1500/
histpar_ 4.htm>. Acesso em: 24 mai 2006.

__ o Imagens em desordem: A iconografia
da Guerra do Paraguai. São Paulo:
Humanitas - FFLCH - USP, 2001.

VANOYE, Francis. Usos da Linguagem:
problemas e técnicas na produção oral e
escrita. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1991.

VEYNE, Paul. Como se escribe Ia historia.
Ensayo de epistemologia. Madrid: Fragua,
1972.


