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RESUMO: O romance Cunhataí (2003), da escritora cuiabana Maria Filomena Bouissou 

Lepecki (1961-), além de atentar para um segmento pouco representado na historiografia e, 

inclusive, na literatura voltada aos eventos da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), com a 

representação da mulher na contenda e a interpretação do conflito sob a ótica feminina, utiliza 

outro estratagema para rasurar a noção de nação e seus desdobramentos: a dupla nacionalidade. 

Trata-se do dilema enfrentado por Ângelo, a quem Micaela, protagonista da história, desposa na 

trama. Filho de um brasileiro com uma paraguaia, o oficial convive em um bólido de heranças 

étnicas e culturais que o perturba dada a sua perigosa atuação como espião dos paraguaios, 

infiltrado no Exército imperial do Brasil. Fala em português ou espanhol, mas sonha em 

guarani. A comunicação tem como objetivo pensar a respeito da condição ambivalente de 

Ângelo no cenário bélico como um exemplo de deslizamento de identidades sobrepostas e 

negociadas que rivalizam com a perspectiva essencialista de identidade nacional. 

 

Palavras-chave: Cunhataí. Nação. Dupla nacionalidade. 

 

Na pesquisa de Doutorado, venho procurando analisar como narrativas de ficção 

histórica, ao revistarem a temática da Guerra da Tríplice Aliança, provocam rasuras no 

projeto identitário das nações envolvidas no conflito, acionando um cenário heterogêneo 

e complexo de representação, enunciação e negociação de identificações de fontes 

diversas. A hipótese levantada é de que as narrativas de ficção contemporâneas que 

compõem o corpus refletem as tensões entre as diferenças culturais internas às nações e, 

ao mesmo tempo, semelhanças externas ao estado nacional, o que rasura a ideia de 

nação como uma “comunidade imaginada” homogênea, expressão utilizada por 

Benedict Anderson (2008). Portanto, ao revisitarem a temática da referida contenda, tais 

narrativas estariam sugerindo a ideia de que a nação está perdendo seu lugar 

privilegiado de produtora de sentido de identidade. 

Segundo a antropóloga cultural norte-americana Katherine Verdery (2000), o 

símbolo da nação tem mudado de sentido, à medida que os Estados modernos 

encontram-se incapazes de cumprir com todas as promessas de autonomia e bem-estar 
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que o século XVIII lhes legou, transformando-se no que chama de “operador básico” ao 

lado de outras categorias dispersas em “um vasto sistema de classificação social”. Tal 

argumento assume importância significativa para este estudo, quando se observa, nas 

obras analisadas, diferentes tipos de relação das personagens com o símbolo da nação. 

O romance Cunhataí, publicado em 2003 pela escritora cuiabana Maria 

Filomena Bouissou Lepecki, integra o corpus da pesquisa. A narrativa, além de atentar 

para a representação da mulher na Guerra da Tríplice Aliança e a interpretação do 

conflito sob a ótica feminina, utiliza outro estratagema para rasurar a noção de nação e 

seus desdobramentos: a dupla nacionalidade. Esta comunicação tem por objetivo pensar 

a respeito da condição ambivalente do personagem Ângelo no cenário bélico como um 

exemplo de deslizamento de identidades sobrepostas e negociadas que rivalizam com a 

perspectiva essencialista de identidade nacional. 

O personagem é “filho de pai brasileiro de pura linhagem lusitana e de mãe 

paraguaia, descendente de espanhóis” (LEPECKI, 2003, p. 29). Além de ser fluente em 

português e espanhol e familiarizado com as culturas de ambos os países, domina o 

guarani, segunda língua falada no Paraguai. O idioma ameríndio, que não se perde no 

contato do nativo com o colonizador espanhol, está muito presente nas lembranças do 

personagem: desde as cantigas moduladas pelas amas que o embalavam quando bebê às 

canções entoadas por seus companheiros nas rodas de viola. 

Por ter perdido os pais ainda criança, Ângelo é criado pelos avós paraguaios. 

Aos quatorze anos recebe o convite de Solano López para acompanhá-lo em uma 

viagem diplomática a vários países da Europa. Ele pede autorização a avó do menino, 

comadre da mãe de Solano. A narrativa faz menção que o pedido se parece mais com 

uma ordem. E a abuela autoriza-o, “sem coragem de negar a permissão, tanto pelo 

charme do homem à sua frente como pelo brilho no olhar do neto,...” (LEPECKI, 2003, 

p. 126).  

Durante a viagem, a generosidade do comandante paraguaio impressiona o 

jovem. Afinal, fora ele quem lhe havia arranjado, logo na primeira noite em Paris, uma 

noitada com a bela Mimi. A partir desse momento, passa a reverenciar Solano como 
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“um líder, um amigo, um pai”. Entre eles, surgia “um forte vínculo: uma espécie de 

código de honra, uma cumplicidade de machos” (LEPECKI, 2003, p. 128). 

Quando a avó de Ângelo o confia a Solano, o adolescente segue com a comitiva 

paraguaia em 1854 para a Europa. Também fazem parte do grupo os capitães Yegros, 

Aguiar e Brizuela e Benigno, irmão do comandante. A narrativa faz menção ao objetivo 

da viagem: “estabelecer novos contatos comerciais, estreitar alianças diplomáticas, 

comprar armas e encomendar navios” (LEPECKI, 2003, p. 126). Para isso, o filho de 

Antonio López leva muito dinheiro e, conforme o texto, causa boa impressão na 

Inglaterra. 

Nigel Cawthorne, em Uma nova história da Guerra do Paraguai (2015), 

discorda da versão de que Solano impressiona a todos os britânicos. Segundo o 

pesquisador, a rainha Vitória recusa-se a recebê-lo. No entanto, na França, é recebido 

por Luís Napoleão e pela imperatriz Eugènie. 

Mas Solano não se limita às ações diplomáticas. Em Paris, alterna 

“compromissos oficiais com festas e banquetes” (LEPECKI, 2003, p. 126). A narrativa 

faz menção também de como Ângelo testemunha o início do relacionamento entre 

Solano López e Elisa Lynch.  

Nostalgicamente, Ângelo recorda-se de que o general enfrenta a família quando 

decide levar Elysa para o Paraguai. Lembra-se da discussão entre Solano e Benigno, 

quando esse tenta dissuadir o irmão mais velho de sua decisão, argumentando que sua 

insensatez “poderia custar caro ao bom nome da família López e ao prestígio político do 

pai!” (LEPECKI, 2003, p. 129). Afinal, a religiosa e moralista sociedade de Assunção 

jamais aceitaria sua união com uma mulher já casada. Solano não aceita a intervenção 

do irmão e diz: “Benigno, esa mujer me la llevo al Paraguay. No me importa lo que 

piense ni lo que diga el mundo entero!” (LEPECKI, 2003, p. 130). 

Madame Lynch também tem afeição por Ângelo, “rapazote que estava sempre 

por perto de seu general, que pudera acompanhar todos os capítulos do romance. Ele 

tornava-se cada vez mais íntimo de Solano” (LEPECKI, 2003, p. 129). O oficial 

costuma juntar-se a Solano em reuniões familiares. A seu ver, é “considerado um 

membro da família” (LEPECKI, 2003, p. 33). 
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Após um dos jantares, com a presença de madame Lynch e das crianças à mesa, 

o soberano declara a Ângelo que “estava perto de declarar guerra ao Brasil e que havia 

uma missão especial para ele no Império”. Convence-o a infiltrar-se no Exército 

imperial como espião do governo paraguaio, alegando que o rapaz possuía o álibi 

perfeito: documentos brasileiros legítimos, domicílio na Corte e experiência de alguns 

anos na Escola Militar do Rio de Janeiro.  

Ainda que considerando a missão arriscada e desconcertante, a lealdade a Solano 

impede Ângelo de negar o pedido: “Yo tengo toda la certeza de que soy y seré siempre 

leal al país de mi madre y abuelos que me criaron!” (LEPECKI, 2003, p. 34). Sente-se 

preso a Solano e ao Paraguai: “Mesmo que o amigo cometesse um sem número de 

erros, [...] o que os unia era algo tênue como um fio de linha, mas que às vezes prendia 

um homem com a força de mil amarras: a honra da palavra dada” (LEPECKI, 2003, p. 

130). 

É consciente de que, no Brasil, se referem a Solano como ditador: “Sanguinário 

era pouco. Todos o consideravam um monstro”. Ainda assim, “o monstro era seu 

amigo”. Para Ângelo, as pessoas certamente o chamam dessa forma porque 

desconhecem outras características de El Mariscal: “o grande mediador que Solano era 

em conflitos entre províncias? Ignoram que tivera participação decisiva na unificação 

argentina, pelo que o general Urquiza ficara enormemente grato?” (LEPECKI, 2003, p. 

130). 

Reconhece que o presidente, à época do início do conflito, gozava de prestígio 

entre os paraguaios: “Por acaso desconheciam que o Paraguai e Solano López eram um 

só? Que o povo o venerava, referindo-se a ele como El Supremo, a antiga alcunha de 

Francia?” (LEPECKI, 2003, p. 130).  Ângelo enxerga que o envolvimento do povo com 

a figura de El Mariscal seja de tal maneira que, mesmo os paraguaios sendo minoria em 

relação ao Exército brasileiro, eles têm convicção em estar lutando pelo seu país. Na sua 

visão, no Paraguai, “todos eram soldados! Porque defender a república era defender a 

própria terra”. Embutida aí está sua rejeição ao sistema monarquista, porque, 

diferentemente do Brasil, em território paraguaio, “todo homem era responsável por seu 

naco de chão e comia o que plantava” (LEPECKI, 2003, p. 92). 
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Para marcar o dilema enfrentado por Ângelo, a narrativa menciona em vários 

momentos digressões que apontam o estado pensativo do personagem. Por meio dessas 

passagens, o romance expõe dados historiográficos sobre a guerra e os personagens 

históricos. 

Recorda-se das extravagantes demonstrações de amor Solano por Elisa. Um 

delas é fazenda com a qual o soberano presenteia a companheira: “‘A maior fazenda do 

mundo’, [...] Mais de trezentos quilômetros Brasil adentro. De norte a sul, não saberia 

nem precisar a distância” (LEPECKI, 2003, p. 186). 

Há de se chamar a atenção para o acúmulo de riquezas concentrado nas mãos da 

família López. Michael Lillis e Ronan Fanning, em Calúnia (2002), assinalam que Elisa 

Lynch não apenas ganhou muitos presentes caros de Solano como logo que chegou ao 

Paraguai tonou-se uma mulher de negócios bem sucedida. Seguindo o exemplo dos 

familiares do presidente, adquiriu muitas terras e se envolveu em comércio de gado e 

tabaco, bem como emprestava dinheiro a altos juros. 

Ângelo lembra-se de como Solano López havia planejado a invasão, quando 

sequestra, em dezembro de 1864, o navio brasileiro Marquês de Olinda. Na ocasião, o 

vapor transportava o futuro governador da província de Mato Grosso e várias 

autoridades que o acompanhavam para a posse. Quando ao desenrolar da guerra, não 

tem dúvidas de que El Mariscal é muito astuto e está seguro de que Solano tem “sempre 

uma carta na manga. Se lhe fechavam uma porta, abria uma janela” (LEPECKI, 2003, p. 

188). 

Ao mesmo tempo, reonhece a resistência heroica dos brasileiros, no momento da 

invasão no forte Coimbra. Há a menção ao tenente Antônio João, que, após dar ordem 

de fuga aos cidadãos da Colônia Militar de Dourados, decidira defender seu posto dos 

paraguaios: 

Ele e mais treze soldados! Como se não soubessem que seria 

impossível, com toda a cavalaria paraguaia às portas da cidade! 

Milhares de soldados! Um herói é verdadeiramente um herói quando é 

reconhecido como tal até pelo inimigo. Um destemido aquele tenente! 

(LEPECKI, 2003, p. 187) 
 



 

6 
 

Mas Ângelo não é ingênuo quanto ao poder intimidante de El Mariscal. Da 

mesma forma que é levado a acreditar que Solano o considera como um membro da 

própria família, pela forma como o trata, sabe do que o homem é capaz de fazer aos 

familiares que ousam discordar de suas ideias.  

O jovem enfrenta dificuldades em manter contato com a cadeia de espionagem. 

Embora já tivesse alcançado a patente de Coronel Mayor entre as forças paraguaias, no 

Exército imperial, Ângelo Zavírria de Alencar passa a ocupar o posto de tenente de 

engenharia. Vive sob constante pressão, temendo ser descoberto. Na tentativa de desviar 

a atenção do capitão Ildefonso Santa Cruz, Ângelo passa a cortejar Micaela. Ao lado da 

moça, descobre-se “leve de espírito por um momento, o que já era muito, em face das 

preocupações crescentes que o assolavam” (LEPECKI, 2003, p. 45). 

Estava sob a desconfiança do capitão Santa Cruz, que o questionava quanto ao 

uso de um lenço vermelho que, por vezes, usava. De fato, o lenço era um sinal aos 

paraguaios de que tinha a intenção de encontrá-los. A senha era uma referência à 

Madame Lybch: “Sabes onde se encontra a mulher mais formosa de Paris?”. A 

contrassenha era “na saleta decorada de um terceiro piso da Rive Gauche”. (p. 31-32) 

Para o capitão, há alguma coisa errada com o tenente, que não consegue sustentar o seu 

olhar, “atitude típica de um falso” (LEPECKI, 2003, p. 44). 

Nos bailes oferecidos aos oficiais, o tenente distrai-se na companhia de Micaela, 

tirando-a diversas vezes para dançar. Mas suas ações têm consequências: uma jovem 

não pode dançar seguidamente com o mesmo homem e, principalmente, em mais de um 

baile, sem comprometer-se. A companhia constante do tenente compromete a honra da 

jovem. Ângelo percebe que tem a oportunidade de afastar as suspeitas que recaíam em 

si e toma a decisão de casar-se com a moça na véspera da partida de Campinas.  

Sopesando os motivos que o levaram a casar-se com Micaela, julga-se como 

“um marido falso”, que usa a moça como arma de guerra. De imediato, imagina o que a 

avô paraguaia acharia de seu comportamento: “Certamente ficaria indignada se ele 

desprezasse a tal ponto o sagrado sacramento!” E então conclui o quanto era “infeliz a 

ideia de Solano Lopez de transformá-lo em espião, fazendo dele “um traidor do Brasil. 

Com tantos escrúpulos, ninguém pode ser um bom espião!” (LEPECKI, 2003, p. 65).  



 

7 
 

Está claro que não são apenas os princípios morais que atormentam Ângelo: “Lá 

no fundo do seu espírito uma luz se acendeu. [...] Fruto de anos de uma educação 

religiosa severa e que surgia logo naquele momento para estorvar mais uma vez suas 

intenções” (LEPECKI, 2003, p. 65).  Em várias passagens, a narrativa assinala sua 

preocupação no quão indignada sua avó deveria estar. Até mesmo a possível opinião 

dos frades com quem dividia o quarto, na época em que era solteiro, o incomoda: “Que 

diria o padre se soubesse que rezava pelo Paraguai? Pelo menos, era o mesmo Deus, o 

que colocava o Criador numa situação incômoda: a quem ele atenderia afinal? O que 

faria o Todo-Poderoso neste impasse?” Então, sempre é assombrado pela voz firme da 

avó: “Dios hace siempre ló mejor, m’hijo, aunque nosotros no logremos nunca 

entender” (LEPECKI, 2003, p. 35). 

No entanto, Ângelo se conscientiza de que, nesse momento, já não há como 

voltar atrás. Decide, portanto, partir sem consumar o casamento. Afinal, “não sendo 

necessário para a glória do Paraguai, e já tendo cumprido o papel de desviar as atenções, 

não havia necessidade de desonrar a moça. Embora espião, era também um cavalheiro! 

De um jeito torto, mas fidalgo!”. Além disso, acredita não encontrá-la nunca mais. E 

mesmo que o casamento não fosse anulado, “no mínimo, ela seria uma jovem viúva 

quando ele fosse dado como morto ou desparecido em ação. Poderia até herdar a casa de 

seu pai em São Cristóvão, próxima ao palácio imperial! Teria então uma reparação...” 

(LEPECKI, 2003, p. 66). 

Mas as coisas não ocorrem como havia planejado. Quando Micaela, disfarçada, 

segue as tropas imperiais, é inevitável aproximação do casal durante a viagem. Instaura-

se mais um fator de desestabilização das certezas de Ângelo quanto às suas ações na 

guerra. 

Se a missão de espionagem por si já é estressante para o tenente, mais 

perturbador é encarar a situação defrontando-se com um bólido de heranças étnicas e 

culturais. A forte ligação de Ângelo com a cultura guarani representa uma ameaça a seu 

disfarce, pois, nos pesadelos que o afligem, fala e grita no idioma indígena. Por isso, 

tomava sempre a precaução de dormir próximo aos frades, pois esses, em sua opinião, 
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tinham o sono mais pesado e não “questionavam suas idas e vindas nas madrugadas” 

(LEPECKI, 2003, p. 28). 

Além disso, havia os amigos brasileiros. Simpatiza com o grupo: 

Cada vez mais ficava difícil vê-los como inimigo. Conseguiria matá-

los numa batalha? Com que olhos seus amigos de agora o encarariam 

em um confronto? Aí estava algo que desejava ardentemente que não 

acontecesse. Matar um homem desconhecido não seria difícil. Numa 

luta, seria mais um brasileiro imperialista, escravagista, inimigo da 

República e do Paraguai. Mas poderia, em são consciência, dar um 

tiro à queima-roupa no Chinchorro? Enfiar uma ponta de baioneta no 

Taunay? Se fosse preciso, sim. Se sua vida estivesse ameaçada, ou a 

de qualquer paraguaio, sim, e isto era o pior de tudo (LEPECKI, 2003, 

p. 131-132). 

 

A certa altura do casamento, o oficial descobre-se apaixonado por sua 

“esposinha do interior”. Isso só aumenta seu desespero. Maldiz a guerra, os 

escravocratas brasileiros, os pesadelos. O conflito entre o amor à mulher e o amor à sua 

pátria torna-se “a mais cruel das emboscadas”. Sente-se como um condenado, um “ser 

dividido”, um “meio homem”. Sabe que para vencer a batalha, “um homem tem de ser 

inteiro. Estar em harmonia consigo mesmo” (LEPECKI, 2003, p. 183). 

Mas sabe também que levá-la consigo está fora de questão: “Levá-la? Para que 

mais cedo ou mais tarde incorresse na ira de um paraguaio qualquer, ensandecido com a 

causa santa e justa de sua guerra? Jamais [...] Maldisse a guerra!” (LEPECKI, 2003, p. 

132). Os paraguaios não a aceitariam. Sem saída, decide abandonar Micaela e a missão, 

forjando sua morte. 

De fato, na constituição identitária do tenente os referenciais de nacionalidade 

paraguaia são mais fortes do que traços brasileiros; ele próprio se autoafirma um 

cidadão e soldado paraguaio. Sua admiração por Solano reforça essa identificação. É um 

homem que transporta, se si, um espaço de conflito. 

Em algumas passagens, o oficial busca se convencer de que é necessário lutar 

por su pátria. Daí tentar estabelecer contrastes entre o Brasil e o Paraguai, a partir do 

reconhecimento de que, no primeiro, a escravatura é um mal que assola o país, enquanto 

que o segundo configura-se como uma nação de homens livres: “E [Solano] contava 

com a lealdade total do povo, coisa que certamente não ocorria com o imperador. Era só 



 

9 
 

olhar apara aquele exército de negros. Um exército com inúmeros desertores!” 

(LEPECKI, 2003, p. 188) 

O pensamento de Ângelo não soa preconceituoso, mas como uma conclusão 

acerca da frágil lealdade dos soldados brasileiros aos ideais difundidos pelo governo 

imperial. Vale ressaltar que entre a população do Paraguai havia poucos paraguaios de 

origem africana. Sem contar que Carlos Antonio López iniciou o processo de abolição 

da escravidão no país em 1842, muito antes dos Estados Unidos e do Brasil (LILLIS; 

FANNING, 2009). 

Conforme a percepção de Ângelo, “os pobres do Paraguai eram guerreiros 

naturais, que admiravam e temiam Solano e que lutavam com garra e coragem pela 

honra da pátria. Não havia homem que não fosse um soldado. No Brasil, havia escravos 

e grilhões”. Eram, portanto, nações “diferentes no trato com o povo” (LEPECKI, 2003, 

p. 91). 

Consciente de que o Exército é composto em grande parte por voluntários, 

Ângelo questiona até onde irá a lealdade dos soldados brasileiros. Suspeita que 

permaneçam enchendo as fileiras dos batalhões enquanto durem “os bons tempos, o 

pagamento do soldo e a comida”. Embora reconheça a existência de voluntários 

genuínos, sabe do grande número de ex-escravos compondo as colunas. Tem 

conhecimentos dos inúmeros casos de fazendeiros abastados que, quando tinham filhos 

reclamados pelo Exército, enviam alguns escravos para substituí-los. Ou ainda faziam 

como um “dono de um engenho na Paraíba que tinha mudado o nome da propriedade 

para Paraguai. Escondia os jovens da família lá e, quando notavam a ausência dos 

rapazes na cidade, ele dizia orgulhoso: — Foram para o Paraguai! – Não estava 

mentindo...” (LEPECKI, 2003, p. 91-92)  

Por isso se indaga: “Quantos tinham se alistado à força, sob ameaça do chicote? 

E outros, por simples promessa de liberdade e o primeiro par de botas ” (LEPECKI, 

2003, p. 91) “Poderiam ser patriotas? Que preparo teriam?” (LEPECKI, 2003, p. 92) Na 

compreensão de Ângelo, “este certamente era um dos pontos a favor da glória do 

Paraguai” (LEPECKI, 2003, p. 92). 
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Em contrapartida, a ideia de dupla nacionalidade, próxima à de dupla origem, o 

afeta. Em outros trechos, a narrativa exibe as impressões de Ângelo quanto às 

semelhanças entre os dois países. Ao mesmo tempo em que são exuberantes – na 

“pujança de águas da bacia do Prata e a secura dos cerrados do interior; o calor dos 

baixios e o frio da cordilheira; ventos calmos e ferozes tempestade” –, compartilham a 

vergonha de sustentar disparidades sociais entre “sofisticados ricos” e  “lavradores 

pobres” (LEPECKI, 2003, p. 92). No caso do Paraguai, por exemplo, sabe que só 

existem duas situações: “pertencer ao grupo restrito de amigos da família López – a elite 

– ou ser um camponês. Mas todos conheciam as letras e os números. Ninguém passava 

fome na terra guarani!” (LEPECKI, 2003, p. 92). 

O texto opera a desconstrução da ilusão de uma identidade paraguaia 

essencialmente fechada ao mostrar o quanto a Ângelo incomoda atuar como espião 

entre os brasileiros. A certeza de que deve lutar por su patria é constantemente 

atravessada por questionamentos. Ressente-se de usar Micaela como instrumento de 

guerra. Assombra-se com a ideia de que, em algum momento, ao retornar ao lado 

paraguaio, tenha que lutar com algum dos companheiros do corpo de engenharia, com 

os quais havia estabelecido amizade. O tenente está, no que se pode afirmar, em um 

entre-lugar, para utilizar, aos propósitos deste texto, o termo cunhado por Silviano 

Santiago. 

Nas palavras de Homi Bhabha (1998, p. 86), o Outro  

deve ser visto como a negação necessária de uma identidade 

primordial – cultural ou psíquica –que introduz o sistema de 

diferenciação que permite ao cultural ser significado como realidade 

linguística, simbólica, histórica. Se [...] o sujeito do desejo nunca é 

simplesmente um Eu Mesmo, então o Outro nunca é simplesmente um 

Aquilo Mesmo. 
 

Essa perspectiva de interpretação do processo de identificação do sujeito 

proferida por Bhabha é potente para pensar a condição de Ângelo. A formação 

identitária do jovem, até certo momento de sua vida, não é construída a partir de uma 

espécie de recusa dos traços brasileiros. No tempo em que vive no Brasil, sua 

ascendência brasileira não é rejeitada. Isso ocorre somente com a deflagração da guerra.  

O oficial assume para si mesmo que o Paraguai é su pátria e decide que os brasileiros, a 
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partir de então, passam a ser o seu Outro. Nesses termos, a negação de ser brasileiro é 

necessária para constituí-los como seus inimigos. 

Contudo, para Ângelo, tal operação não é tão simples, pois sua constituição 

identitária já está minada pela presença de tributos culturais de referência daquele que 

procura definir como seu Outro, ou seja, em determinados momentos, o seu Outro, o 

brasileiro, também é o seu Eu. A experiência que estabelece com a cultura brasileira 

deixa marcas. A amizade e o amor por aqueles que deveriam ser o Outro afetam o Eu de 

Ângelo.  

No cenário da guerra, ele não encara o seu Outro da mesma forma que seus 

compatriotas paraguaios. Nesse sentido, há de se considerar a afirmação de Stuart Hall 

de que a cultura não é uma viagem de retorno, mas de produção, de produzir a si 

mesmo. 

Por meio dos dilemas enfrentados por Ângelo, o romance de Maria Filomena 

Lepecki valoriza a discussão em torno da ideia de uma identidade fluida e fragmentada, 

da qual fala Hall, destoando de antigas representações narrativas que privilegiam 

identidades em torno do indivíduo centrado. Acompanha-se, portanto, a conflitante 

representação do personagem que se defronta com o dilema da porosidade das fronteiras 

territoriais e culturais de ser, ao mesmo tempo, paraguaio e brasileiro. 

Maria Lepecki, enquanto brasileira, rasura a noção de uma escrita produzida 

sobre os preceitos de uma abordagem puramente nacionalista. Por meio do personagem 

Ângelo, levanta questionamentos quanto à certeza de qual lado dos inimigos era certo. 

O oficial uruguaio defende Solano e expõe suas qualidades e motivos para enfrentar a 

guerra. Com isso, a autora coloca em xeque os próprios motivos da nação brasileira em 

participar do conflito. Trata-se da exposição de motivos para o conflito construída sob 

outro prisma. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que Cunhataí (2003) permite que se pense na 

possibilidade de que a ficção contemporânea voltada a reinterpretar a Guerra da Tríplice 

Aliança problematiza a hipótese levantada por alguns estudiosos da literatura, de que, 

nas últimas décadas, a produção literária brasileira esteja entrando em um processo de 

rarefação do paradigma do nacionalismo. 
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