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P

ara o historiador, a imprensa escrita se apresenta como
uma fonte de pesquisa extremamente importante. Evidentemente que, como toda documentação, a imprensa precisa ser
trabalhada com o devido cuidado. A partir da imprensa é possível perceber não exatamente
o que estava acontecendo num
determinado período, mas aquilo que a opinião pública pensava
que estava acontecendo.
Nas questões fronteiriças equacionadas nas duas primeiras
décadas da República brasileira
a imprensa teve um papel fundamental. Sempre que uma discussão diplomática com algum
país vizinho envolvia a fronteira
territorial, em que um pedaço
do território nacional estava em
jogo, a imprensa transformava
isso em questão de interesse nacional. Toda a Nação se sentia
envolvida pela forma como a
imprensa tratava cada vez que
uma pendência lindeira estava
em discussão. Graças à atuação
da imprensa, a fronteira territorial com os países vizinhos
tornou-se um elemento fundamental para a compreensão da
nacionalidade.
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Fronteiras e
Imprensa:
algumas palavras
como introdução
A história diplomática exige grandes qualidades e
virtudes de exposição, pois de outro modo pode tornarse descolorida e monótona, como uma história sem fim
de intrigas, de memorandos e conversas. É por isso que
um dos grandes meios de dar-lhe vida é enchê-la do
elemento humano.1

Seguindo o preceito de José Honório Rodrigues, vamos
tentar neste livro “encher de elemento humano” a história da diplomacia brasileira, que durante a última década do século XIX e a primeira
década do século XX esteve centrada na resolução das lindes nacionais. E a forma escolhida para fazer isso é observar e analisar como
a grande imprensa, notadamente a da então Capital Federal, Rio de
Janeiro, abordou as disputas fronteiriças do Brasil com os países vizinhos.
O Brasil é considerado um país, do ponto de vista geopolítico,
“territorialmente satisfeito”. Isto significa dizer que houve uma conRODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. Introdução Metodológica. São
Paulo: Cia Editora Nacional, 1978, p. 169.
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dução exitosa no processo de formação das lindes territoriais. Aliás, o
caso brasileiro é bastante sugestivo. O Brasil conta com 15.719 km de
fronteiras terrestres, confrontando com 10 países. É o terceiro país com
o maior número de vizinhos, perdendo apenas para a Rússia e a China.
Em sua função geopolítica, a fronteira começa a ser implantada
quando se faz necessário o equilíbrio entre as “forças vitais” de dois povos. Everardo Backheuser, que introduziu no Brasil os estudos sobre a
geopolítica, vai afirmar que “nenhuma Nação se sente estabilizada antes de terem sido firmadas as lindes do país.”2 Assim sendo, a fronteira
passa a ser um ponto de equilíbrio político fixado entre duas pressões,
e caberá aos Estados controlar esses espaços.
Uma vez traçadas as fronteiras limítrofes, elas podem não ficar
para sempre definidas, principalmente quando surge entre dois Estados um núcleo cujos interesses afetam a ambos. Esses núcleos tendem
a transformar-se em zonas de tensão violenta, evoluindo para conflitos
político-militares, ou para resoluções pacíficas, através de arbitramentos e tratados. Condicionante da política externa, a fronteira é dinâmica, ora avançando, ora recuando, podendo apresentar-se como limite
natural ou artificial.
Ao estudar as fronteiras terrestres, o geógrafo suíço Claude Raffestin afirma que é um absurdo falar em fronteiras naturais, uma vez
que elas “só existem na condição de serem subtraídas da historicidade. E se as subtrairmos da historicidade é para ‘naturalizá-las’, ou seja,
para fazê-las o instrumento de uma dominação que procura se perpetuar.”3 Raffestin argumenta que “a fronteira é manipulada como um
instrumento para comunicar uma ideologia”, e que a mesma torna-se
um “sinal” quando o Estado Moderno atingiu um controle territorial
“absoluto” e tornou unívoca a mensagem “fronteira igual limite sagraBACKHEUSER, Everardo. Rio-Branco, Geógrafo e Geopolítico. Revista da Sociedade de
Geografia, Rio de Janeiro, T. 52, 1945, p. 25.
3
RAFFESTIN, Claude. Por Uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993, p. 166.
2
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do”.4 A linha fronteiriça só é de fato estabelecida quando a demarcação
se processa. A fronteira “de fato estabelecida” significa não estar mais
sujeita à contestação por parte de um dos Estados que têm essa fronteira em comum. Pela demarcação, elimina-se não um conflito geral, mas
um conflito do qual a fronteira poderia ser o pretexto. A linearização
da fronteira é uma tendência do Estado moderno, que não foi desmentida desde o século XV, para culminar, no século XX, nas linhas
“rígidas”, por vezes impermeáveis porque contornadas por “muros”.
Ao tomarmos de Fernand Braudel o conceito de “tempo social”,
veremos que as fronteiras podem ser interpretadas como “disjuntores” de tempos desiguais, como evoluções econômicas não-paralelas,
mutações não comparáveis na organização do espaço. Desta forma, a
fronteira não seria apenas um “disjuntor espacial”, mas também um
“disjuntor temporal”. Ao refletir sobre a questão da ocupação do espaço e a relação Estado e território, Braudel afirma que os Estados agem
como indivíduos, delimitando seu domicílio, defendendo aquilo que
consideram o seu território: “delimitar, limitar, estar em seu domínios:
os Estados buscam obstinadamente esta garantia.”5
Fernand Braudel deixa claro que as fronteiras incorporam uma
“dimensão temporal” além da espacial. Aplicando o conceito da “longa duração”, o historiador francês demonstrou que “para as fronteiras dos Estados, fica patente a longevidade”, ao tomar como exemplo
as divisões territoriais da América Colonial, decididas em Madrid
ou Lisboa, que vão tornar-se fronteiras das nações independentes da
América Latina. Assim sendo, “a História tende a enraizar fronteiras,
como se se tratasse de acidentes naturais, desde logo incorporados ao
espaço, e difíceis de deslocar”.6 Um dos problemas é que o peso das
divisões deixadas pelo colonizador europeu se faz muito presente ain4
5
6

RAFFESTIN, 1993, p. 167.
BRAUDEL, Fernand. A Identidade da França. Rio de Janeiro: Globo, 1989, V. I, p. 261-262.
BRAUDEL 1989, p. 262.
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da nas divisões limítrofes entre os Estados que compõem esta parte
do globo terrestre e, como decorrência destes limites, as fronteiras na
América Latina também são heranças da colonização.
A fronteira é uma criação humana e por isso o seu conceito possui um caráter histórico. “Más allá de que existan rasgos de permanencias, con ser espacios atípicos no dejan de participar del mundo
y sus cambios, pero, además, a pesar de su notora individualidad se
sitúan, sin lugar a dudas, en el campo de las relaciones internacionales preferenciales entre dos países.”7 A fronteira é um fenômeno social
que não pode ficar alheio a estas relações. A história não nos permite
minimizar o papel relevante das fronteiras na vida dos Estados, pois
de acordo com um especialista na temática, Carlos de Meira Mattos,
as disputas fronteiriças foram responsáveis por inúmeros conflitos e
guerras internacionais.8
“O limite ou a fronteira não passam de um fenômeno banal”, diz
Raffestin. Mas, na realidade, segundo o autor, nada têm de banal quando “retomados na qualidade de sistema sêmico no projeto social”.9 As
fronteiras participam de todo projeto sociopolítico ou socioeconômico e é por intermédio desses projetos que é conveniente situá-las.
* * *
A República brasileira herdou uma série de pendências fronteiriças com a maioria dos países vizinhos. Em duas décadas estas pendências foram resolvidas. Com seis países – Argentina, França, Bolívia,
Inglaterra, Peru e Uruguai - estas questões fronteiriças adquiriram
uma conotação especial, pelas tensões que produziram. E estas tenLÓPEZ GALLERO, Alvaro. Las Fronteras internas del Mercosur en proceso de desterritorialización. In: STROHAECKER, Tânia Marques (Org.). Fronteiras e espaço global. Porto
Alegre: AGB, 1998, p. 51.
8
MATTOS, Carlos de Meira. Geopolítica e teoria de fronteiras: fronteiras do Brasil. Rio de
Janeiro: Bibliex, 1990, p. 22.
9
RAFFESTIN, 1993, p. 169.
7
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sões foram reproduzidas pela imprensa – leia-se jornais impressos – do
país todo. Por ser o centro nevrálgico da política nacional, a Capital
Federal, Rio de Janeiro, era onde repercutia com mais intensidade, na
imprensa, estas tensões decorrentes das questões fronteiriças com os
países vizinhos.
Os jornais devem expressar a opinião pública. No entanto, num
dos primeiros estudos que pode ser considerado referência nacional,
Maria Helena Capelato já chamou a atenção que na grande imprensa,
o murmúrio da “vox populi” – voz do povo – ecoa longínquo enquanto
ressoa forte a “vox domini”, ou seja, a voz dos grupos dominantes.10
Para o historiador a imprensa escrita se apresenta como uma fonte de
pesquisa extremamente importante. A partir da imprensa é possível
fazer com que a pesquisa histórica sobre determinada temática ganhe
nova roupagem. Na imprensa a apresentação das informações não é
uma mera repetição de ocorrências e de registros, dada aleatoriamente,
mas ao contrário, denota as atitudes próprias de cada veículo de informação, uma vez que todo órgão de imprensa organiza as informações
sobre os acontecimentos segundo seu próprio “filtro”. O historiador
que busca na imprensa a interpretação do passado precisa lembrar que
“na construção do fato jornalístico interferem não apenas elementos
subjetivos de quem o produz, mas também os interesses aos quais o
jornal está vinculado.”11 Ao se pretender fazer uma análise temática
tem-se que considerar o significado dos discursos, independentemente de sua forma linguística. A análise se desenvolve a partir de temas
de significação relativos a um determinado objeto de estudo e vistos
em termos de sua presença e frequência de aparecimento nos textos
perquiridos. Evidentemente que, como toda documentação, a imprensa precisa ser trabalhada com o devido cuidado. A partir da imprensa
10
CAPELATO, Maria Helena Rolin. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto,
1988, p. 18.
11
CAPELATO, 1988, p. 22.
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é possível perceber não exatamente o que estava acontecendo num
determinado período, mas aquilo que a opinião pública pensava que
estava acontecendo.
A imprensa como fonte histórica permite um melhor conhecimento das sociedades e das suas manifestações. Renée Barata Zicman já chamou a atenção de que em geral os trabalhos que utilizam
a imprensa como fonte de pesquisa histórica tomam-na como fonte
precisa, fazendo a informação valer por si mesma.12 Na imprensa a
apresentação das informações não é uma mera repetição de ocorrências e registros, onde elas não são dadas aleatoriamente, mas ao contrário, denotam as atitudes próprias de cada veículo de informação,
uma vez que todo órgão de imprensa organiza os acontecimentos e
informações segundo seu próprio “filtro
Um dos maiores historiadores contemporâneos, há poucos anos
falecido, escreveu que a imprensa escrita, utilizada como documento,
“é antes de mais nada o resultado de uma montagem consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas
também durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante
as quais continuou a ser manipulado.”13
Segundo Capelato, “lutas, ideais, compromissos e interesses”
podem ser recuperados por meio da utilização de periódicos como
fontes de pesquisa pelos historiadores. Como um dos mananciais
mais férteis para o conhecimento do passado, a imprensa possibilita
ao historiador acompanhar o percurso dos grupos sociais através dos
tempos. O periódico, que durante muito tempo foi considerado fonte suspeita e de menor importância, atualmente é reconhecido como
fonte de pesquisa valiosa para a compreensão de uma época. Pois
a imprensa registra, comenta e participa da história. Desta forma,
ZICMAN, Renée Barata. História através da Imprensa – algumas considerações metodológicas. Projeto História-Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC-SP.
São Paulo, nº 4, jun. 1985, p. 90.
13
LE GOFF, Jacques. Memória e História. Campinas: Ed. UNICAMP, 1994, p. 547.
12
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através da imprensa se trava uma constante batalha pela conquista
dos corações e mentes.14
Cuidados metodológicos devem ser observadas no trabalho investigativo com os jornais. Dependendo do objeto de estudo e dos
objetivos da pesquisa, é necessário o cruzamento com outras fontes
históricas e com a bibliografia relacionada ao tema pesquisado. Assim
como qualquer documento utilizado como fonte pelo historiador, é
fundamental perceber os discursos construídos por esses documentos,
bem como quem os produziu, em que condições e para que público
alvo. É necessário ter em conta que os jornais não são porta-vozes de
verdades irrestritas, considerando que “os que manejam a arma-jornal
têm uma variada gama de operações entre o domínio das consciências
e a liberdade; os alvos que procuram atingir são definidos antes da luta,
mas o próprio movimento da história os leva, muitas vezes, a mudar de
rumo.”15
Em outro momento, Maria Helena Capelato nos lembra que até
as primeiras décadas do século XX, a imprensa não era aceita como
fonte válida para a pesquisa histórica.
Segundo os parâmetros metodológicos estabelecidos
pelos historiadores da chamada escola “metódica ou
positivista” em meados do século XIX, a objetividade foi definida como regra básica para os estudos do
passado, que deveriam ter como meta a busca “da verdade histórica”. Em decorrência desse postulado, recomendava-se que os historiadores profissionais ficassem
distantes das controvérsias contemporâneas, pois as
paixões políticas ou religiosas eram consideradas responsáveis pelo progresso insuficiente da disciplina.
Além da recusa do estudo de temas contemporâneos,
também eram definidas as fontes válidas para a pesqui-

14
15

CAPELATO, 1988, p.13.
CAPELATO, 1988, p. 13.
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sa histórica e a imprensa; por ser uma atividade considerada subjetiva, superficial e ligada ao presente, não
fazia parte do rol de documentos considerados capazes
de permitir o conhecimento dos fatos históricos de forma objetiva.16

A imprensa, desde seu surgimento, sempre teve um papel fundamental na articulação, divulgação e disseminação de projetos, ideias,
valores e comportamentos. Se, por um lado, contribuiu para a formação de um determinado tipo de consumidor, “funcionando como
vitrine do mundo das mercadoria e produção das marcas”17, também
contribui para a formação de uma visão sobre uma suposta realidade,
bem como na construção de uma visão de mundo para seus leitores.
Por meio da imprensa é possível identificar e compreender processos no interior das sociedades que dificilmente são encontrados de
forma tão detalhada em outros tipos de documentos. Exemplificando: debates e posições políticas, ideológicas, lutas sociais e pelo poder, costumes, práticas – cultura política - podem ser identificados nos
diversos espaços que compõem os periódicos. Ao pensar na História
política, podemos nos servir do que Tânia Regina de Luca afirma:
As renovações no estudo da História política, por sua
vez, não poderiam dispensar a imprensa, que cotidianamente registra cada lance dos embates na arena do
poder. Os questionamentos desse campo, imbricados
com os aportes da História Cultural, renderam frutos
significativos.18

16
CAPELATO, Maria Helena Rolim. História do tempo presente: a grande imprensa como
fonte e objeto de estudo. In: DELGADO, Lucília de Almeida Neves; FERREIRA, Marieta de
Moraes (Org.). História do tempo presente. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014, p. 300.
17
CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário Cunha. Na oficina do historiador:
conversas sobre história e imprensa. Projeto História, São Paulo, PUC, nº 35, dez. 2007, p. 257.
18
LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos In: PINSKY, Carla
Bassanezi (Org). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2018, p. 128.
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Num dos clássicos estudos sobre a história da imprensa no Brasil, Nelson Werneck Sodré já destacava que “a história da imprensa é
a própria história do desenvolvimento da sociedade capitalista”19. O
controle dos meios de difusão de ideias e de informações se constitui,
segundo ele, em uma luta de organizações e pessoas nas diferentes esferas sociais, políticas e culturais, correspondendo a interesses e aspirações. Desta forma, os jornais deixam de ser considerados apenas fontes
de informações e pesquisas e passam a ser problematizados cada vez
mais como objetos de estudo.
No período em que nos interessa para este trabalho, última década do século XIX e primeira década do século XX, Nelson Werneck
Sodré assim caracteriza a imprensa:
A passagem do século, assim, assinala, no Brasil, a
transição da pequena à grande imprensa. Os pequenos jornais, de estrutura simples, as folhas tipográficas,
cedem lugar às empresas jornalísticas, com estrutura
específica, dotadas de equipamento gráfico necessário
ao exercício de sua função. Se é assim afetado o plano
da produção, o da circulação também o é, alterando-se
as relações do jornal com o anunciante, com a política, com os leitores. Essa transição começara antes do
fim do século, naturalmente, quando se esboçara, mas
fica bem marcada quando se abre a nova centúria. Está
naturalmente ligada às transformações do país, em seu
conjunto, e, nele, à ascensão burguesa, ao avanço das
relações capitalistas: a transformação na imprensa é um
dos aspectos desse avanço; o jornal será, daí por diante,
empresa capitalista, de maior ou menor porte. O jornal como empreendimento individual, como aventura
isolada, desaparece, nas grandes cidades. Será relegado
ao interior, onde sobreviverá, como tal, [...] Uma das
consequências imediatas dessa transição é a redução no
número de periódicos. Por outro lado, as empresas jor19

SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1999, p. 1.
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nalísticas começam a firmas sua estrutura, de sorte que
é reduzido o aparecimento de novas empresas.20

Os jornais do período seguem um padrão. O modelo do jornal é
um só: estreitas colunas, variando de seis a dez nos jornais de grande
circulação. Isso obrigava o leitor de um artigo mais longo a iniciar a
leitura lá em cima, logo abaixo do cabeçalho, percorrer quase um metro de papel até o pé da coluna, e procurar a continuação na coluna
contígua novamente lá em cima. Se o artigo ocupava várias colunas, o
movimento da leitura se repetia várias vezes; cada artigo, uma vez começado vai até o fim sem interrupção. O tamanho grande da página,
a estreiteza das colunas, os tipos de letras miúdos, realmente dificultavam a leitura. E, por óbvio, atualmente continuam dificultando a
leitura para o pesquisador. Até pouco tempo o pesquisador encontrava
estes jornais encadernados, nos arquivos e bibliotecas, sendo obrigado
lê-los de pé, com o volume aberto sobre a mesa, única maneira de se
conseguir enxergar a porção superior da página.21 Atualmente, a maioria absoluta destes jornais se encontra digitalizada, podendo-se consultar do conforto nas nossas casas ou gabinetes de trabalho, através da
tela de um computador. Alguns desses jornais estão disponibilizados
pelas próprias páginas virtuais das empresas que atualmente são proprietárias destes veículos da imprensa, enquanto um grande número
está disponibilizado pela Biblioteca Nacional, na seção Hemeroteca
Digital, ou então por outras bibliotecas espalhadas pelo país.
Outro aspecto a ser considerado nos jornais era a diagramação.
Se atualmente em qualquer dos grandes jornais há divisões claras entre
sessões de política, economia, esporte, cotidiano e classificados, constata-se que entre 1890 a 1909 não estavam ordenadas na forma tal qual
SODRÉ, 1999, p. 275.
GALVÃO, Walnice Nogueira. No calor da hora: a guerra de canudos nos jornais. São Paulo:
Ática, 1994, p.17-18.

20
21
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hoje se conhece. Era um momento inicial de demarcação dos espaços
destinados a esses temas, visto que ainda não existiam os cadernos permanentes e específicos destinados a cada uma das áreas.
Nelson Werneck Sodré é incisivo ao analisar a diagramação e o
conteúdo do preenchimento das páginas dos jornais. Criticava especialmente a seção “a pedidos”, o que para ele servia para fazer reprimendas públicas e ataques aos adversários políticos. O autor destacou
também que a paginação era pouco ágil, sem conhecimento das manchetes, com notícias redigidas por “literatos”, que adotavam forma esnobe na escrita:
Paginação sem movimento ou graça. Colunas frias,
monotonamente alinhadas, jamais abertas. Títulos
curtos. Pobres. Ausência quase absoluta de subtítulos.
[...] Desconhecimento das manchetes e outros processos jornalísticos, que já são, entanto, conhecidos nas
imprensas adiantas do norte da Europa [...] O noticiário era redigido de forma difícil, empolada. O jornalismo feito ainda por literatos é confundido com
literatura, e no pior sentido. As chamadas informações
sociais – aniversários, casamentos, festas – aparecem
em linguagem melosa e misturam-se com a correspondência de namorados, doestos e desafetos pessoais e a
torva catilinária dos a pedidos.22

Marialva Barbosa enfatiza o início da inserção do uso de ilustrações, caricaturas e fotografias - poucas - como uma modalidade de texto sem palavras com o objetivo de possibilitar a comunicação visual
também com o público analfabeto. Como consequência, isso resultava
em modificações na diagramação e adequações nos locais destinados
aos conteúdos dos textos escritos, possibilitando o encaixe das imagens.
22

SODRÉ, 1999, p. 282-283.
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Para além da parte técnica dos jornais, Marialva Barbosa aponta
outro aspecto da imprensa do início do século XX:
Como donos de jornais são poderosos. O jornal é capaz de derrubar ministros, promover campanhas, influenciar as elites e disseminar conceitos e formas de
pensar entre o restante da população. Se trabalhar num
jornal fornece um status peculiar, ser dirigente produz
poder inigualável.23

Mas, era o momento em que a imprensa começa a se modernizar
e profissionalizar. Os leitores começavam a tornar-se exigentes. Com
isso, “as funções de proprietário, redator, editor, gerente e impressor,
que antes não raro, concentravam-se num único indivíduo, separaram-se e especializaram-se.”24
* * *
A escolha pelos jornais do Rio de Janeiro explica-se pelo fato de
ser a capital do país, centro nevrálgico da política nacional. Estando
próximos do centro de decisões do poder, estes jornais vão repercutir de forma mais intensa as questões atinentes às fronteiras nacionais.
Como o solo nacional era considerado sagrado, intocável, cada vez que
uma questão fronteiriça colocava em risco parte deste solo, esta questão tornava-se algo de interesse nacional. Por outro lado, é necessário
considerar que “a imprensa carioca extrapola a natureza geopolítica
que a poderia atrelar ao estigma paroquial ou provincial, para se tornar
a expressão viva da universalidade brasileira.”25
23
BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa: Brasil, 1800-1900. Rio de Janeiro:
Mauad X, 2007, p.154.
24
LUCA, Tania Regina de. A grande imprensa na primeira metade do século XX. In: MARTNS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de (Org). História da imprensa no Brasil. São Paulo:
Contexto, 2008, p. 150.
25
MELO, José Marques de. Prefácio in: BARBOSA, 2007, p. 9.
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As fronteiras nacionais e a imprensa na República Velha

O principal personagem político que está envolvido em todas as
questões fronteiriças no período da República Velha é José Maria Paranhos da Silva Júnior, o barão do Rio Branco. Seja como advogado
dos direitos do Brasil nas questões arbitrais com Argentina (1895) e
França (1900), seja como ministro de Estado das relações exteriores
que teve sob sua responsabilidade o encaminhamento das questões
com os países vizinhos, Rio Branco agiu de forma que Rui Barbosa o
cognominou de o Deus Términus das fronteiras.
Um dos aspectos fundamentais da política empreendida por Rio
Branco está a sua relação com a imprensa. Quando se tratava da imprensa estrangeira, ele orientava, através de correspondência, os representantes diplomáticos brasileiros nas diversas capitais espalhadas pelo
mundo a conseguir espaços na imprensa local para publicar matérias
que interessavam ao Brasil. Neste sentido, “a ingerência de Rio Branco
era de tal ordem que chega a reproduzir nessas correspondências os
tópicos frasais que deveriam ser repetidos na notícia.” Em relação à
imprensa brasileira, mais notadamente a da Capital Federal, “o barão
costumava pessoalmente redigir os artigos sobre questões polêmicas
publicados ora no jornal de José Carlos Rodrigues, ora n’O Paiz, como
corre, por exemplo, durante “A Questão do Acre”.26
De acordo com um de seus principais biógrafos, Álvaro Lins, o
próprio Rio Branco “orientava essa opinião pública, escrevendo pessoalmente para a imprensa ou dirigindo os jornalistas mais chegados
ao Itamarati.” Desta forma, “todos os seus atos eram lançados através
de hábeis campanhas de imprensa.”27 Durante sua década de ministro
das relações exteriores, talvez o único diário a não se curvar aos desígnios do barão foi o Correio da Manhã, que se notabilizou por fazer
oposição acirrada aos governos da época.
BARBOSA, 2007, p. 186-187.
LINS, Álvaro. Rio Branco: biografia pessoal e história política. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1965, p. 306.
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Sempre é interessante lembrar que a maioria absoluta dos jornais
do período em tela estava vinculada a uma concepção político partidária. Explicitamente defendiam uma causa. E a maioria defendia a
causa de quem estava no poder, até por que os detentores do poder investiam, sob a forma de patrocínio ou de matéria paga, nestes jornais.
Isso vai levar Nelson Werneck Sodré a afirmar que era mais prático
comprar a opinião do jornal do que adquirir o próprio jornal.28
Cinco jornais do Rio de Janeiro acompanharam toda a trajetória
das pendências lindeiras com os países vizinhos: por ordem de antiguidade, Jornal do Commercio, Gazeta de Noticias, O Paiz, Jornal do
Brasil e A Noticia. Outros jornais, seja da Capital Federal ou de outras cidades do país, ou ainda do exterior, vão estar presentes em uma
ou algumas destas questões fronteiriças. Neste sentido, cabe destaque
ao jornal Correio da Manhã, que por ter surgido em 1901 não acompanhou as questões decididas pelo arbitramento internacional com a
Argentina e a França. No entanto, nas questões discutidas após seu
aparecimento ele desempenhará um papel fundamental, como um órgão combativo, se identificando como um jornal de oposição.
* * *
O Jornal do Commercio¸ considerado o decano da imprensa
carioca no período que estamos estudando, foi fundado em 01 de outubro de 1827, pelo editor e jornalista francês Pierre Plancher. Desde
seu início teve importância nos grandes acontecimentos pelos quais
o jovem país passava. O jornal deve presença marcante no movimento que resultou na abdicação do imperador D. Pedro I em 1831. Seu
sucessor, e filho, D. Pedro II escrevia sob pseudônimo no Jornal do
Commercio, influenciando em seus editoriais, contribuído para atenuar ou aprofundar crises políticas no segundo reinado.
28
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A partir de 1890 será dirigido por José Carlos Rodrigues, quando passa por uma drástica mudança em sua estrutura empresarial. O
novo diretor não lhe alterou a fisionomia, “apenas acentuou o traço
de apoiar todos os governos.”29 No entanto, mantém o seu caráter
conservador e de apoio irrestrito à classe política. Este jornal não tem
constrangimento para mudar sua feição empresarial para atender os
interesses do poder público, “que efetivamente lhe dá sustentação”.
Nunca teve a pretensão de ser um jornal popular; muito pelo
contrário, fazia questão de ressaltar sua presença entre a classe dominante. Não era possível encontrar em suas páginas “os dramas
cotidianos, os crimes passionais, as tragédias diárias”, tão comum nas
páginas dos diários mais populares. Orgulhava-se de ser “o jornal das
classes conservadoras, lido pelos políticos, pelos homens de negócios,
pelos funcionários graduados.” Desta forma, podia ser o jornal mais
caro do Rio de Janeiro.30
Pela sua linha conservadora, aliada à antiguidade, o Jornal do
Commercio foi “a melhor representação do jornalismo oficial do Império. Sua história se confunde com a do próprio Reinado.”31
Nelson Werneck Sodré vai dizer que o Jornal do Commercio “é
uma espécie de Times sem virilidade”. No entanto, era “um bom repertório de fatos, um conjunto útil de documentos”32 Neste sentido,
valorizava o texto escrito, em detrimento das ilustrações e outros recursos gráficos. Até dezembro de 1895 era publicado em oito colunas,
passando para nove até 13 de agosto de 1908, quando voltou a ser
publicado em oito colunas.
O Jornal do Commercio deixou se ser publicado em 2016, quando era o jornal que mais tempo circulou de forma ininterrupta na
América Latina.
29
30
31
32
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A Gazeta de Noticias foi fundada em 2 de agosto de 1875 por
José Ferreira de Sousa Araújo, que de acordo com Nelson Werneck
Sodré talvez fosse o único à sua época “a ter uma ideia justa da verdadeira missão do jornalista”. Nesta missão, julgava “homens e coisas
com condescendente ironia”.33
Desde seu nascimento a Gazeta de Noticias era abolicionista e
republicana. Introduziu uma série de inovações na imprensa brasileira,
como o emprego do clichê, das caricaturas e da técnica de entrevistas.
Do ponto de vista político “sua impassibilidade não consiste em registrar passivamente os acontecimentos.”34 No entanto, isso não impediu
a Gazeta de após a Proclamação da República tornar-se governista. No
período que estamos estudando, apenas duas vezes posicionou-se contra as decisões governamentais: em 1904, combateu a obrigatoriedade
da vacina e em 1906 mostrou-se contrário à ideia da obrigatoriedade
do serviço militar. Nesta época este jornal sofria a influência de Rui
Barbosa, que classificava o serviço militar como uma medida belicosa.
Isso não impediu de nas eleições de 1910 a Gazeta de Noticias combatesse a campanha civilista de Rui Barbosa à presidência da República,
apoiando a candidatura de Hermes da Fonseca.
A partir de 1890 com a saída de Ferreira Araújo, que viu nos adventos da abolição e da República a consolidação de suas principais
aspirações, a Gazeta de Noticias teve vários proprietários. Este jornal
era conhecido “por sua diagramação ágil, alto nível de colaboradores e
excelente remuneração dos seus quadros.”35
Atualmente circula diariamente com um número inexpressivo de
exemplares e mantém a versão digital. Com uma penetração bastante reduzida, tornou-se um jornal de uma imprensa de importância secundária,
muito distante do que já representou para a imprensa do Rio de Janeiro.
33
34
35
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O Paiz foi fundado em 01 de outubro de 1884, por João José dos
Reis Junior (Conde de São Salvador de Matosinhos), assumindo uma
postura abolicionista e republicana. Seu primeiro redator foi Rui Barbosa, sendo substituído pouco tempo depois por Quintino Bocaiúva,
“a figura mais importante do periodismo republicano”.36 Sua entrada
para o primeiro ministério do governo republicano “era o reconhecimento da importância que a imprensa tivera no advento do novo
regime.”37
Com a Proclamação da República torna-se um jornal oficialista,
sempre dando apoio às decisões governamentais. Já no final do século XIX, com quatro páginas diárias trazia como slogan “O Paiz é a
folha de maior tiragem e de maior circulação da América Latina”. No
entanto, sua sobrevivência estava mesmo atrelada ao patrocínio governamental. Comparativamente aos outros jornais, seus concorrentes, a
estrutura redacional de O Paiz é pobre: “com parcos recursos gráficos,
com poucas ilustrações, também dão destaque à literatura.
Tendo sempre elogios para os governos de quem recebe claramente apoio sob a forma de publicidade, O Paiz aumenta o número
de páginas e atravessa toda a década de 1910 envolvido em escândalos,
criticando jornais concorrentes e sendo achincalhado por eles, mas,
sobretudo, valendo-se de suas estreitas relações com o poder para continuar se mantendo, apesar de ser cada vez maior a sua distância em
termos e crescimento empresarial em relação aos concorrentes.38
Profundamente identificado com os governos da República Velha O Paiz será saqueado e empastelado logo após a vitória da revolução de 1930. Voltou a circular em novembro de 1933 e encerrou
definitivamente suas atividades em 18 de novembro de 1934.
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O Jornal do Brazil foi fundado em 09 de abril de 1891 pelo
jornalista Rodolfo de Sousa Dantas, com o apoio de políticos ligados
ao decaído regime monárquico. Assim, se posicionava criticamente
em relação ao governo republicano, sofrendo ameaças de empastelamento, que acabou acontecendo em dezembro de 1891, quando teve
sua redação invadida e depredada. Rodolfo Dantas e o redator Joaquim Nabuco acabaram se afastando do jornal.
Com formato standard, iniciou com oito colunas, passando para
nove em meados de 1895. No início de julho de 1901 era o único dos
jornais de grande circulação a se apresentar com dez colunas. Em 1908
voltou a ter oito colunas,
Em abril de 1893 Rui Barbosa assumiu a direção do Jornal do
Brazil, mudando seu nome para Jornal do Brasil. Mudava também sua
linha de atuação, passando a defender o regime republicano enquanto
fazia uma crítica violenta ao governo de Floriano Peixoto, que ordenou a prisão de Rui Barbosa, “vivo ou morto”. O jornal foi fechado,
voltando a circular no ano seguinte, sob propriedade da empresa Mendes & Cia, tendo sua linha editorial voltada para as notícias policiais,
reivindicações populares e problemas urbanos.
No início do século XX o Jornal do Brasil começou a ser expedido para todo o país. Como um jornal moderno, era um dos principais
do Brasil, ditando a moda e os costumes para o país inteiro. “O profissionalismo no tratamento jornalístico marcou seus editoriais, com
destaque para os correspondentes internacionais que ganharam espaço e eram recrutados em seus países de origem”.39
Depois de atravessar décadas influenciando e tendo problemas
com alguns governos o Jornal do Brasil foi o primeiro no país a ter uma
edição totalmente de forma digital. Atualmente está disponível apenas
neste formato.
ELEUTÉRIO, Maria de Lourdes. Imprensa a serviço do progresso. In: MARTINS; LUCA,
2008, p. 87.
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A Noticia, diário vespertino, foi fundado em 17 de setembro de
1894, pelo jornalista Manuel de Oliveira Rocha. Na época provocou
um verdadeiro impacto nos meios jornalísticos devido a sua forma
gráfica arrojada e com estilo inovador. Este jornal se diferenciava dos
demais periódicos existentes à época no Rio de Janeiro. A Noticia,
“priorizou a informação em detrimento das questões políticas desde a
sua fundação em 1894,”40 embora tivesse uma posição política bastante
clara: era defensor da República e surgiu apoiando o governo de Floriano Peixoto, bem como os demais que o sucederam.
O surgimento de A Noticia apresentou uma inovação no mundo
jornalístico do Rio de Janeiro da última década do século XIX. Graficamente, suas páginas eram divididas em seis colunas, apresentando
assuntos correlatos agrupados sob um mesmo tópico. Estes tópicos
tinham um lugar fixo dentro do jornal, contribuindo para a uniformidade da impressão. A composição se dava sempre no mesmo tipo de
letra e no mesmo tamanho, fazendo com que o jornal não apresentava “buracos”; também os anúncios não apareciam em suas páginas de
notícias; estavam sempre concentrados na última página. Outra inovação: foi o primeiro jornal a utilizar o serviço telegráfico em 1895.41
Gradativamente A Noticia foi crescendo e na vidada do século,
dentre os vespertinos era o de maior tiragem. Mais tarde este vespertino acabou por se notabilizar por ser o jornal “oficial” de governos
impopulares, como o de Artur Bernardes e o de Washington Luís, com
isso diminuindo sua circulação e os leitores. Passou a sobreviver basicamente dos anúncios do governo federal e dos governos estaduais.
Em 1930 vai ser empastelado e incendiado por populares, reaparecendo somente em 1938. A partir daí tornou-se um jornal sensacionalista, deixando de circular em 04 de julho de 1979.
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O Correio da Manhã foi fundado em 15 de junho de 1901,
por Emundo Bittencourt, notabilizou-se desde o começo por ser um
jornal de opinião, sem qualquer tipo de compromisso político-partidário. Esta independência demonstra a importância deste matutino,
que “ganha novos sentidos quando se tem em conta que os aplausos da
imprensa eram assegurados pelo tesouro nacional, consolidando tendências” 42 muito presentes nos jornais concorrentes.
Representar “os sentimentos e motivos da pequena burguesia
urbana” era um dos objetivos do Correio da Manhã, bem como ser
também o porta-voz dos anseios das classes populares. Por isso, além
das cartas avulsas, umas assinadas, outras não, o jornal edita as queixas
dos habitantes da cidade, recebidas por cartas ou pessoalmente, e intermedeia os pedidos junto ao poder público.43
No dizer de Nelson Werneck Sodré, este jornal veio “romper,
efetivamente, o cantochão de louvores ao governo Campos Salles que
presidia a política de estagnação, onerando terrivelmente as classes populares.” Sua presença quebrou a falsa sensação de tranquilidade no
meio jornalístico, “alcançada pelo suborno, pela sistematizada corrupção, institucionalizada a compra da opinião da imprensa.”44
Como combativo jornal de oposição, “quebrou a monótona
uniformidade política das combinações de cúpula, dos conchavos de
gabinete”. Por outro lado, levantou sempre o protesto das camadas populares, “na fase histórica em que a participação da classe trabalhadora
era mínima.”45
Depois de décadas de oposição à inúmeros governos, o Correio
da Manhã deixou de circular em 08 de julho de 1974.
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Marinalva Barbosa os lembra que “a tarefa da história não é, pois,
recuperar o passado tal como ele se deu, mas interpretá-lo.” Desta forma vai agir o historiador: “a partir dos sinais que chegam até o presente, cabe tentar compreender a mensagem produzida no passado
dentro de suas próprias teias de significação.”46
Ao perquirir as notícias numa página de jornal, o historiador terá
que entender como ocorreu a geração de uma determinada matéria
jornalística, que se transformou numa notícia. Neste sentido é que Patrick Charaudeau vai dizer:
Propomos chamar “notícia” a um conjunto de informações que se relaciona a um mesmo espaço temático,
tendo um caráter de novidade, proveniente de uma
determinada fonte e podendo ser diversamente tratado.
Um mesmo espaço temático: significa que o acontecimento, de algum modo, é um fato que se inscreve num
certo domínio do espaço público, e que pode ser reportado sob a forma de um minirrelato. Assim, quando um
jornal expõe os títulos [...] cada um desses títulos refere-se a lugares, fatos, atores que aparecem num determinado setor da vida social. Um caráter de novidade:
isso não quer dizer que não se tenha falado antes do
acontecimento, mas que é trazido um novo elemento
que até então era desconhecido do público (ou que se
supunha desconhecido[...] Uma determinada fonte:
isso significa que o acontecimento é convertido em
informação por uma determinada instância, e que a
credibilidade dessa informação será avaliada segundo
a natureza da fonte. Diversamente tratado: isso significa que, no mesmo instante em que se dá a notícia, ela
é tratada sob uma forma discursiva que consiste grosso
modo em: descrever o que se passou, reportar reações,
analisar os fatos47
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Ao nos debruçarmos sobre as notícias apresentadas pelos jornais,
principalmente os do Rio de Janeiro das duas primeiras décadas do regime republicano, procuramos transformar estas notícias em história:
a história da formação das fronteiras territoriais do Brasil.

36

Argentina:
a fronteira na questão de Palmas

Em 1882, a Argentina, oficialmente, passou a pleitear um
território brasileiro de 30.621 Km2 localizado entre os rios Uruguai,
Chapecó, Iguaçu e Chopim, no território da comarca de Palmas, nos
atuais estados de Santa Catarina e Paraná. A base dessa reivindicação
estava nos desentendimentos havidos entre os comissários portugueses e espanhóis que demarcaram os limites estabelecidos pelo tratado
de Santo Ildefonso (1777), entre as metrópoles Ibéricas, quando não
houve concordância em relação à localização dos rios Peperi-guaçu e
Santo Antonio. Assim, no entendimento da diplomacia argentina, os
rios que deveriam ser o marco fronteiriço entre os dois países eram
o Chapecó e o Chopim, ao invés do Peperi-guaçu e Santo Antonio,
defendidos pelo Brasil como o marco divisor.48
Para conhecer pormenores da questão ver: HEINSFELD, Adelar. Fronteira Brasil/Argentina: a questão de Palmas (de Alexandre de Gusmão a Rio Branco). Passo Fundo: Méritos, 2007;
HEINSFELD, Adelar. A questão de Palmas entre Brasil e Argentina e o início da colonização
alemã no baixo Vale do Rio do Peixe. 2ª ed. revista e ampliada. Curitiba: CRV, 2018.
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Em 1856 já houve uma tentativa de acordo, quando o Brasil firmou um tratado com a então Confederação Argentina para o estabelecimento da linha divisória entre os dois países. Naquele momento,
não foi possível o acerto definitivo, pois o governo da Confederação
Argentina condicionou a ratificação do tratado ao apoio que o Brasil
deveria dar à sua luta contra Buenos Aires.
Uma década depois, aconteceu a Guerra do Paraguai. No pós-guerra, na negociação dos limites territoriais entre os países beligerantes, a Argentina pretendia anexar todo o Chaco Boreal, que representava quase dois terços do território paraguaio, como previa o
artigo XVI do Tratado da Tríplice Aliança. Esta pendenga foi decidida
pelo arbitramento internacional do governo norte-americano, que em
1879, através do laudo do presidente Rutheford Hayes, pressionado
pelo Brasil, deu ganho de causa ao Paraguai. A diplomacia argentina
fará uma ligação direta entre a posição do Brasil na questão do Chaco
com o Paraguai e a sua posição referente à reivindicação sobre o território de Palmas ou Misiones. Podemos afirmar que houve nexo entre
as dificuldades criadas pelo Brasil para a solução dos limites entre a
Argentina e o Paraguai e aquelas dificuldades criadas pela Argentina
para a solução de seus limites com o Brasil.
A Argentina passa a considerar o território como seu quando em
17 de março de 1882 faz a nova divisão administrativa da província
de Misiones englobando o território até então considerado brasileiro.
O jornal O Globo, cujo redator Quintino Bocaiúva terá mais adiante
um papel preponderante nesta questão, publica o decreto argentino e
vai atribuir a motivação argentina ao abandono da região pelo Brasil.
Critica de forma veemente o presidente do Conselho de Ministros,
Martinho Campos: “não seria estranho que por falta de adivinhação
e de previdência do nosso pobre Martinho, venham os argentinos a
ganhar uma bela província a nossa custa”.49
49
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No mês seguinte o Jornal do Commercio vai publicar as discussões ocorridas em 15 de maio de 1882 no Senado do Império sobre
a questão.50 Pouco tempo depois vai afirmar que não é surpresa a reivindicação argentina, nacionalizando o território de Missões, estabelecendo como limites os rios Chapecó e Chopim.51
* * * * *
Após a reivindicação oficial argentina, os dois países formaram,
em 1885, uma comissão mista para explorar os rios Peperi-guaçu, Santo Antonio, Chapecó e Chopim e o território situado entre eles. Ao
término dessa exploração, em 1888, a Argentina substituiu o rio Chopim pelo Jangada, na sua reivindicação.
Em 7 de setembro de 1889 Brasil e Argentina firmam um tratado estabelecendo 90 dias para os dois países acertar diretamente esta
questão. Se isso não ocorresse a questão seria submetida ao arbitramento internacional do governo dos Estados Unidos.
Antes do término do prazo estabelecido ocorreu no Brasil a Proclamação da República - novembro de 1889. Estanislao Severo Zeballos, ministro das relações exteriores da Argentina considerava um
erro o tratado que previa o arbitramento. Assim, tratou de aproveitar
os acontecimentos no Brasil. Na condição de ministro das relações exteriores da Argentina, comunicou ao presidente Juarez Celman:
¡Al fin hemos concluido la cuestión de Misiones! Vamos
a ser los primeros en reconocer la nueva República del
Brasil52* en un decreto grandilocuente, escrito en estilo
frondoso y que ha de causar placer en Río de Janeiro.
Invitaremos luego a Bocaiúva a que venga al Río de la
Jornal do Commercio, 16.05.1882.
Jornal do Commercio, 16.07.1882.
52
A Argentina acabou sendo o segundo país a reconhecer a República Brasileira, em
29.11.1889; o Uruguai se antecipou e fez o reconhecimento em 20.11.1889.
50
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Plata a recibir nuestros agasajos y le propondremos que
dividamos fraternalmente el territorio de Misiones!.53

A República herdou uma série de problemas limítrofes. O governo republicano logo começou a tratar dos problemas lindeiros com
os países vizinhos. Por isso é que, menos de três meses depois da instalação da República brasileira, a proposta de Zeballos surtiu efeito.
Em 25 de janeiro de 1890, aconteceu um dos fatos mais polêmicos
relacionados à questão de fronteira com a Argentina. Os ministros
das relações exteriores do Brasil e da Argentina, Quintino Bocaiúva e
Estanislao Severo Zeballos, negociaram em Montevidéu um tratado,
em que simplesmente o território litigioso seria dividido entre os dois
países. A linha divisória dessa “Justiça de Salomão” ligava a foz do rio
Chopim à foz do rio Chapecó.
* * * * *
Desde o surgimento da reivindicação argentina a imprensa brasileira vai acompanhar o desenrolar da questão. No entanto, é com a
proposta de divisão do território, através do Tratado de Montevidéu,
que a imprensa vai atuar de forma muito intensa.
O Tratado de Montevidéu foi amplamente especulado e debatido
no Brasil. Alguns especialistas no assunto, e outros nem tanto, a maioria
homens públicos do período imperial, discutiram apaixonadamente a
divisão do território contestado. Araújo Jorge, secretário pessoal de Rio
Branco, afirma que esse debate foi inédito na história das relações internacionais do Brasil, pois “nele tomaram parte toda a imprensa brasileira,
ministros de Estado, plenipotenciários, geógrafos, publicistas e demarcadores de limites, todos os que nos últimos anos haviam intervindo na
política exterior do Brasil.”54
53
Apud FERRARI, Gustavo. Apogeo y crisis del liberalismo: 1861-1890. Buenos Aires: Astrea,
s/d, p. 150.
54
JORGE, A. G. Araújo. Introdução às obras do barão do Rio Branco. Brasília: Funag, 2012, p. 51.
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Dos jornais diários do Rio de Janeiro ficaram favoráveis ao tratado, ao menos no início, os jornais Diario de Noticias, O Paiz, Novidades, Gazeta de Noticias e Gazeta da Tarde. O decano da imprensa
carioca, o Jornal do Commercio ficou neutro, enquanto que A Tribuna,
Jornal do Brasil, Diario do Commercio, Cidade do Rio, se posicionaram
radicalmente contra desde o momento em que o mesmo foi firmado.
* * * * *
Segundo o Diario de Noticias, o Império não soube tratar a questão, fomentando rivalidades. Diz inclusive que Ouro Preto, ao ser inquirido por que iria desmobilizar o exército, teria respondido: “É pura
balela. Como havia de resolver isso se estávamos na iminência de uma
guerra com a República Argentina?”
Tudo isso mostraria como nos últimos tempos, por vicio das
instituições brasileiras, pela sua antipatia às formas de governo quase
unânime na América, a questão ameaçava tomar um rumo fatal para os
dois grandes povos, que nela interferiam.
A Proclamação da República teria colocado “sobre os trilhos a
pendencia descarrilhada e que ameaçava cair por um precipício. Como
por encanto, após o 15 de novembro, a cordialidade das relações restabeleceu-se por si mesma, e constituindo-se até uma gloria para os
contendores.”55
Ao noticiar a viagem do então ministro das Relações Exteriores
do governo provisório à Montevidéu onde iria negociar o tratado com
o ministro argentino, Estanislao Severo Zeballos, o Diario de Noticias
afirma, de uma forma peremptória: “Está, pois, terminada a interminável questão das Missões”56 O apoio deste jornal fica latente, pois um
dos dois repórteres que acompanharam a missão de Bocaiúva estava
55
56

Diario de Noticias, 12.01.1890.
Diario de Noticias, 13.01.1890.
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Bricio Filho, seu funcionário. Assim considerava “o ponto final d’essa velha e complicada questão entre dois povos amigos, e que a todo
momento ameaçava a paz e os interesses mais sérios das duas grandes
nacionalidades.” Era uma “brilhante solução dada pelo governo provisório à pendenga das Missões.”57
Como o Diario do Comercio havia publicado que o Brasil estava
perdendo um importante território, o Diario de Noticias vai responder
diretamente ao seu concorrente:
Nenhum perdeu, ambos ganharam – ambos cederam,
nenhum foi prejudicado; nenhum perdeu um só de
seus filhos em sangrentos combates, que seria o fim
desta questão, ambos ganharam a confiança mútua de
hoje em dia.... Cedesse tudo o Brasil, ou tudo cedesse
a República Argentina – o país que entregasse as terras
devia considerar-se ainda feliz, por que aí tinha plantado a amizade, colhesse-a o povo vizinho.58

Ao criticar todos aqueles que se posicionaram contra o tratado,
o Diario de Noticias reproduz matéria de El Diario de Buenos Aires
que dizia: “os colegas brasileiros que atacam a Bocaiúva, estão fazendo
o papel do crocodilo, que, depois de devorar a vítima, põem-se logo
a chorar a sua memória.”59 Defende de forma veemente o negociador
do tratado, Quintino Bocaúva: “o nome do ilustre brasileiro serviu de
pasto ao abutre da calunia, que, à farta, cevou-se, fantasiando coisas
inverossímeis, sobretudo próprias de um povo sem critério, sem zelo e
respeito pela honra de seus homens notáveis.” Classificava como uma
“turba de imbecis” todos aqueles que “inconsciente repete os boatos
das vielas e praças públicas, avolumava cada dia os embustes, que circulavam sobre as condições do tratado.” 60
57
58
59
60
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Na defesa de Quintino Bocaiúva afirmava que “o diplomata brasileiro não abandonaria os interesses de sua pátria. Não os ofereceria
como um gracioso donativo à República Argentina.” Lembrava que
se a questão fosse levada ao arbitramento internacional “se o árbitro
não nos desse razão, seria inevitável abrir mão de nossas pretensões.”
Desta forma, o ministro brasileiro atendeu a uma necessidade que as
conveniências nacionais justificariam:
equitativamente dividiu o território disputado, resolveu a questão, como faria o arbitro e praticou um ato
de previdência política em um momento em que o Brasil precisa concentrar suas energias, seus recursos, para
recuperar o espaço perdido na marcha do progresso e
da prosperidade no interior do país.61

Colocar em dúvida a seriedade e o sentimento patriótico do negociador brasileiro era colocar em dúvida a própria República. “Como
será possível manter se a República, se um homem, como o sr. Quintino Bocaiúva, é alvo de dúvidas?” O trabalho de Bocaiúva não poderia
ser alvo de críticas: “Quem terá títulos mais valiosos á estima de seus
concidadãos, pelos serviços que, de longa data, prestou à causa da
República?”62
Como as cláusulas do tratado eram secretas, sem que o governo
brasileiro fizesse alguma divulgação o Diario de Noticias vociferava
contra seus críticos: “a espuma de cem bocas perversas, aproveitando-se do silencio do governo, sem nada saberem, tudo ignorando, tem
vindo formar um pequena poça nauseante e fétida”.63
O governo republicano estaria apenas corrigindo os erros que
a monarquia havia cometido em relação à questão com a Argentina,
61
62
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Diario de Noticias, 09.03.1890.
Diario de Noticias, 09.03.1890.
Diario de Noticias, 29.09.1890.
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uma vez que “ninguém conhece os documentos firmados pela monarquia com relação às Missões: todos ignoravam o que estava ameaçador
e pendente contra nós.” Quando o tratado fosse discutido e aprovado
pelo congresso, todos iriam ver quem era antipatriota: “se o império,
que ia entregar ao estrangeiro a terra da pátria ou se a República que
foi impedi-lo em tempo e reconquistar o terreno que estávamos condenados a perder para sempre.”64
Sylvio Romero vai ocupar as páginas do Diario de Noticias para
atacar a monarquia:
O regime monárquico é réu do crime de leso-patriotismo, por haver consumido setenta anos sem solver essa
questão; por haver deixado perderem-se as melhores
ocasiões de termina-la; por tergiversar e recuar mais de
uma vez, ineptamente, diante das infundadas pretensões argentinas.

O Império teria tido, mais de uma vez, condições de ter resolvido
a pendenga, como em 1852, quando o exército brasileiro chegou às
portas de Buenos Aires. A Argentina estava exausta e não teria outro
remédio senão abrir mão de suas fantasiosas e romanescas pretensões
a meter-se por nossas terras a dentro até o coração do Paraná!”. Outro
momento teria sido logo após a guerra do Paraguai, quando “a ambição argentina lançou vistas cobiçosas sobre o Chaco.” Aproveitava
para chamar os argentinos de “crismadores da geografia” em função da
sua “mania de trocar os nomes com que as populações batizaram os
rios, os montes, os campos da América do Sul.” Como o barão do Ladário criticava o tratado baseando-se nas posições de vários estadistas
do Império, Sylvio Romero classifica isso de “curiosa fanfarronada!”65
O jornal Novidades bradava que “o tratado de Missões ainda
64
65
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não conhecido e muito menos aprovado, constitui-se em rico viveiro
de premeditadas desforras contra a república”. De forma exagerada a
opinião pública acreditava a que o negociador brasileiro cedeu aos vizinhos centenas e até milhares de léguas do nosso território. Atacava
principalmente o jornal A Tribuna, “um jornal, cuja feição sebastianista ele próprio nunca quis disfarçar, explora com assíduo trabalho, não
por meio de um debate esclarecido, essa questão melindrosíssima, mas
soprando sobre as suscetibilidades populares e, principalmente, as da
classe militar todos os azedumes e todas as discórdias.”66 Afirmava, inclusive, que “os leitores d’A Tribuna vão fazer um abaixo assinado para
que o sr. Medeiros não os caceteie mais com o realejo das Missões.”67
A solução da questão com a Argentina representava para a República “um dos mais estrondosos triunfos que ela poderá ter, na América, depois de tão pequeno prazo de uma reconstituição política, que
transformou completamente a fisionomia de um povo.”68A República
estava prestando um grande serviço à nação ao “resolver calma e pacificamente esta questão secular que herdamos da metrópole, desde que a
inépcia do império e fez perder inúmeras oportunidades de uma solução pacífica.”69 Portanto, os que criticavam o tratado deveriam lembrar
da inépcia do Império que teve tanto tempo e não resolveu a questão.70
Em vários editoriais com o título O Império e a questão de Missões
defendia que a política imperial era favorável à divisão do território
com a Argentina: “Se a revolução republicana não roubasse ao império
a oportunidade de resolver a questão, ele a resolveria contra os nossos
direitos, contra a nossa integridade territorial”71
Outro órgão da imprensa a ter um funcionário acompanhar a
66
67
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Novidades, 27.11.1890, reproduzido pelo O Paiz, 30.11.1890.
Novidades, 28.11.1890.
Novidades, 30.01.1891.
Novidades, 15.05.1891.
Novidades, 20.05.1891.
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missão Bocaiúva à Montevidéu foi A Revista Ilustrada. que mandou
junto o desenhista/chargista Pereira Neto. Pouco tempo depois, ao
defender o tratado, vai dizer “as aranhas venenosas da política haviam
urdido as suas teias interessantes e caprichosas, no intuito de apanharem as pobres moscas incautas, que costumam voejar às cegas sobre os
fatos.” Por isso atacava os “intuitos mesquinhos dos intrigantes”, referindo-se aos críticos do tratado. Ao mesmo tempo enaltecia o “patriotismo e capacidade do ilustre ministro”, ou seja, Quintino Bocaiúva.72
Quem se posicionava contra o tratado, bradando “nada ao estrangeiro, nem um grão obscuro de terra brasileira” não levava em consideração que “para isso seja mister fazer correr em toda a América do Sul
um rio de sangue, embora para isso tenha de andar o pavilhão nacional
no negror dos campos de batalha, roto, encardido e chamuscado.” Para
o Novidade, a questão das Missões não era mais “uma questiúncula
territorial da partilha de alguns quilômetros de terra”. A questão tinha
se tornado numa “questão de honra, que a diplomacia elevou, um negócio em que é preciso ser ladino, arguto e esperto.”73
Para a Gazeta da Tarde74 o governo Provisório “julgou conveniente desde logo examiná-la a fim de resolver de acordo com os conselhos do patriotismo, o que equivale a dizer-se, de harmonia com os
altos interesses da nação.” Para o jornal “os bons patriotas, aqueles que
estão de boa fé e sincera e lealmente querem uma solução honrosa para
nossa pátria em todos os conflitos desta ordem” Reclamava que ninguém poderia saber ainda quais eram as cláusulas do tratado de Montevidéu, pois as mesmas deveriam permanecer secretas até o tratado
ser discutido pelo congresso nacional e “no entanto muitos há que já
empregam os mais decididos esforços no empenho de alarmar e agitar
Revista Ilustrada, 15.03.1890.
Novidades, 23.06.1891.
74
Fundada em 1880 por José Ferreira de Menezes. Abolicionista, teve entre seus redatores
Lopes Trovão, José do Patrocínio.
72
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a opinião, denunciando-o como ato de desonra, se não como um crime de alta traição.”75
Na volta de Quintino Bocaiúva ao Rio de janeiro, A Gazeta da
Tarde afirmava que embora não se conhecesse as cláusulas do tratado
que o mesmo havia firmado, “o simples bom senso, porém, manda-nos
cerrar os ouvidos aos boatos e calúnias que por aí andam propalando
os políticos ambiciosos e desocupados.”
Aos críticos do tratado o jornal rebatia com a seriedade do governo provisório, que havia avalizado a proposta firmada por Quintino
Bocaiúva com a Argentina:
Se querem que tomemos a sério o que dizem os “patriotas melindrosos” – provem-nos primeiro que Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro, Ruy Barbosa e Campos
Salles traíram a República, que Eduardo Wandekolk é
um marinheiro sem brio, que Benjamin Constant é um
soldado sem dignidade e que nas veias de Deodoro da
Fonseca já não corre o mesmo sangue do oficial glorioso que tantas vezes se bateu nos campos do Paraguay
com sublime heroísmo. 76

Enquanto no Brasil criticava-se Quintino Bocaiúva, “la fora, os
nossos vizinhos do Prata cobriram-no de flores numa delirante ovação
que durou mais de um mês.”77
A Gazeta da Tarde vai publicar entrevista com Pellegrini, presidente recém empossado na Argentina, em que o mesmo afirmava:
“Aprovo o tratado celebrado com Bocaiúva, apesar de termos sido
prejudicados em metade do nosso território. Mas vale a pena termos
perdido isto para acabarmos de vez com uma questão que parecia só
poder resolver-se pelas armas.”
75
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Gazeta da Tarde, 19.02.1890.
Gazeta da Tarde, 12.03.1890.
Gazeta da Tarde, 12.03.1890.
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O mandatário argentino em que pese estar aceitando “perder”
parte do território que considerava seu, não abria mão de sonhar com
a “Pátria Grande” argentina, ao afirmar que um argentino patriota não
deve jamais desistir da ideia da reconstrução do extinto vice-reinado, o
que não poderia jamais ir avante enquanto a Argentina tivesse por vizinho o poderoso Império do Brasil. E para isso contava com a fragmentação do território brasileiro: “quando não tivermos mais por vizinho
o Brasil unido sob o Império, mas sim as repúblicas do Rio Grande do
Sul, do Paraná, de São Paulo e de Santa Catarina.”78
Também a Gazeta de Noticias vai aplaudir a assinatura do tratado: “A solução da antiguíssima questão do território litigioso das Missões não pode deixar de ser recebida com aplausos. Era uma ameaça
perene à paz sul-americana.”79 O tratado foi possível por que o espírito
das populações das zonas fronteiriças sofreu mudança radical:
em vez da velha desconfiança, das antigas suspeitas, e
de um tal ou qual rancor tradicional herdado, estabeleceu-se a mais franca cordialidade, e convém dizê-lo por
amor à verdade, foram os argentinos que deram os primeiros passos nesse sentido, dando-nos demonstrações
da mais franca fraternidade. 80

O jornal frisava que o Imperador D. Pedro II, favorável ao arbitramento, que com a possibilidade de nos ser desfavorável, “far-nos-ia
perder uma zona muito maior que a que perdemos pelo tratado agora
aceito.” Assim, o que moveu o governo provisório foi “sentimento da
fraternidade americana” ou seja, a “adesão a uma política nova de paz e
amor, tantas vezes pregada, mas nunca realizada, pelo regime decaído”.
O entendimento direto com a Argentina estava garantindo a “prospe-

78
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ridade tranquila contra a paz armada em que se exaurem os orçamentos das grandes potências europeias”81
Com a assinatura do tratado, o governo provisório estaria enobrecendo duas vezes a Pátria: cooperava para que reinasse “honrosa e
altivamente a paz no Sul da América” e assegurava que o tratado fosse
discutido por meio do seu órgão representativo da nação, a Assembleia
Geral. Desta forma era possível dizer com jubilo e orgulho: “no território das Missões, como no de toda a República Argentina e dos Estados Unidos do Brasil, só há lugar para a honra dos dois povos” e por
isso “nunca mais a guerra virá perturbar o desenvolvimento sul-americano, e manchar de sangue o progresso desta parte do continente” 82
Quintino Bocaiúva teve a grande missão de “o lançar de alicerces
a mais sincera e honrosa conveniência fraterna de direitos e garantias
de todos povos desta parte do continente.” E o grande objetivo estava alcançado: “nunca mais a guerra virá perturbar o desenvolvimento
sul-americano, e manchar de sangue o progresso desta parte do continente.” O fantasma do território de Missões estava se transformando
na aurora da verdadeira fraternidade. “O Brasil cede apenas o passado
de perigos e ameaças e ganha um novo território – o da solidariedade
de todos os povos americanos para que o futuro não seja nunca mais
enoitado pela fumaça dos canhões.” 83
Como não poderia deixar de ser, o jornal que fez a defesa mais
veemente do tratado de Montevidéu foi O Paiz, cujo redator-chefe era
Quintino Bocaiúva.
Os homens de governo deveriam tomar decisões “sem preocupação
pela falsa opinião popular”. O tratado de Montevidéu era um exemplo disso, em “que agoureiros permanentes receberam com dobres de finados”84
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Para O Paiz, “inquinar de inepta ou de traição a individualidade respeitável, patriótica, brasileira e digna de Quintino Bocaiúva não
chega a ser um crime porque é uma tolice.”85 Por isso criticava aqueles
que consideravam que o tratado era desonroso para o Brasil: “Perversos! Na cegueira de seu ódio miserando chegam a aceitar uma tal hipótese, esquecendo que esse tratado teve a consagração dos eminentes
patriotas que dirigem os destinos da nascente e já gloriosa República
Brasileira.”86
O negociador do tratado seria um “político habilíssimo e de vistas adiantadíssimas” que “ao empunhar as rédeas do poder” compreendeu que a solução do problema fronteiriço com a Argentina deveria
“ser a mais rutilante gloria pra o ministro das relações exteriores do
governo provisório da nascente república.” Apesar das críticas, “o tempo demonstrará o grande alcance político desse tratado.”87
O Paiz vai publicar mensagens de diretórios dos partidos republicanos enaltecendo o tratado. É representativa a mensagem do Partido Republicano de Minas Gerais: “O litígio das Missões era a espada
de Damocles que, ao império de nefasta memória, aprazia e convinha
ter suspensa sobre duas generosas nações, irmãs pela raça, pela índole,
pelos interesses políticos internacionais.”88
* * * * *
O decano da imprensa carioca, o Jornal do Commercio, inicialmente manteve-se neutro em relação ao tratado de Montevidéu. Em
publicações na seção à pedidos, podemos ver matérias pró e contra o
tratado.
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Se escrevemos que o tratado de Montevidéu procurou
resolver o litigio, foi porque temos visto publicado,
sem contestação oficial, que o referido tratado foi celebrado com a cláusula ad referendum, isto é, não poderá
vigorar senão depois de aprovado pelas assembleias legislativas das duas nações contratantes.89

Praticamente um mês depois da assinatura vai dizer que a questão secular das Missões que durante muito tempo ficou “constituindo
grave ameaça à paz entre as duas poderosas nações da América do Sul,
acaba de ser felizmente resolvida pelo patriótico governo da república.” Entre tantos atos gloriosos legados à história pelo governo provisório nenhum teria tanta importância do que o tratado entre Brasil e
Argentina resolvendo a velha pendência.90
Quando no futuro o historiador imparcial houver de
fazer a devida justiça ao elevado espírito que dominou
na confecção do tratado das Missões, a glória de o haver celebrado não caberá exclusivamente ao elegante
escritor, ao eloquente publicista, ao simpático e virtuoso brasileiro que tantos louros há recolhido para si e
para o seu país, em uma longa campanha em prol da
harmonia entre as nações da América, fadadas a glorioso destino pela solidariedade da democracia, que triunfou em todo o novo continente. Não. Essa gloria caberá
igualmente a todo o governo provisório.”91

Em defesa do trabalho desenvolvido por Quintino Bocaiúva reproduzia matérias de outros jornais, como o Diario de Noticias. “Satisfaria ao nosso egoísmo, à nossa vaidade e aos nossos interesses ficarmos
com o domínio de todo o território das Missões.”92
89
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Por outro lado vai reproduzir editorial do jornal católico Cruzeiro que fora chamado pelo O Paiz de “especuladores políticos da seita
sebastianista” e que afirmava que “protestamos e protestaremos sempre contra esse tratado das missões que é definitivo para a República
Argentina e ad referendum para o Brasil” da mesma forma que “havemos de desmascarar os tartufos e apontar à vindicta da nação os que
atraiçoarem a pátria.”93
Procurando manter a sua posição de neutralidade, vai reproduzir
matérias do Diario de Noticias94 e da A Tribuna,95 jornais que, respectivamente, defendiam e atacavam o tratado.
*****
O Diario do Commercio foi o primeiro jornal a publicar, em 18
de janeiro de 1890, um mapa em que ficava clara a cedência de território brasileiro à Argentina (ver na página seguinte).
Nas páginas do jornal logo começaram a aparecer matérias repudiando aquela cessão. Joaquim José Carvalho, um dos médicos mais
respeitados da época escreveu que esperava que Quintino Bocaiúva não
assinasse o tratado nos termos como estava sendo anunciado, “por que
ele rouba ao Brasil uma grande parte do seu território”, e a República
em plena pujança cedia fracamente ao estrangeiro aquilo que nem a
tibieza dos governos gerais, “nem a demência da monarquia de Pedro
II jamais ousaram ceder-lhe por sugestões de alevantado patriotismo.”96
Considerava que a população brasileira estava sendo iludida à
respeito do tratado que iria ser firmado. E informá-la falsamente “é
crime tão grave que o patriotismo punirá senão fisicamente, ao menos
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Fonte: Diario do Commercio, 18.01.1890.

com o desprezo dos homens dignos.”97 Por isso deixava claro: “O que
se vai fazer agora, em Montevidéu é decidir que ficará pertencendo à
República Argentina toda a extensão de terra atualmente pertencente
ao estado de Santa Catarina.”Para impedir que isso se concretizasse
apelava para o patriotismo do governo provisório.98
De acordo com o Diario do Commercio, matérias publicadas por
alguns jornais, como O Paiz, objetivavam preparar a opinião pública
para uma solução sobre o território reivindicado pela Argentina que não
seria do agrado dos brasileiros. Se a Argentina tirasse do Brasil um território que todos tinham consciência do direito incontestável brasileiro,
o que não poderia fazer depois? Certamente o Brasil não teria condições de impedir que Uruguai e Paraguai fossem anexados, para que a
Argentina reconstruísse o território do antigo vice-reinado do Prata. A
fraternidade com a Argentina seria uma utopia, pois sempre as duas na97
98
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ções disputariam a hegemonia na América do Sul. Por isso a necessidade
de o Brasil estar vigilante, firme e unido para não perder sua posição no
continente. Portanto, não poderia ceder nada do que tinha.99
Receiava o Diario do Commercio que “no tratado se estipule mais,
que o Brasil não se oporá à reunião do Uruguay e do Paraguai à República, isto é, que renuncie a toda a sua influência no Prata.” As consequências da cedência de território à Argentina seriam funestas: “Se a
República Argentina até hoje se armou, daqui em diante fortificada
em suas aspirações pelo tratado, se há de armar ainda mais, o que nos
obrigará a fazer o mesmo, e dois povos bem armados, em frente um do
outro, não estão longe de uma grande contenda.”100
Segundo o Diario do Commercio, a questão territorial com a Argentina aos poucos ia “lentamente despertando o espírito público, que
desabusado da paixão eloquente da liberdade, adormecera na tranquilidade do silêncio”. Por outro lado, “a gravíssima negociação” realizada
em Montevidéu para regularizar “os nossos direitos sobre o território
das Missões” estava causando perplexidade em relação ao futuro, “que
só a paz ou a guerra podem encarregar-se de responder peremptoriamente.” Era possível evitar a guerra “maior atentado contra a civilização e a humanidade”; para isso era necessário “estudar à luz da história
e dos documentos os nossos direitos, e por estes traçar as divisas da
nossa pátria.”101
O problema limítrofe com a Argentina tinha se transformado
numa questão de interesse nacional:
De todos os ângulos do país, levantam-se interrogações no momento em que o Congresso examina as
condições do ajuste celebrado com a República Argentina para pôr fim a um pleito, que, durante mais de
99
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um século, a antiga monarquia portuguesa e o governo
imperial sustentaram, com patriotismo e sabedoria,
contra as pretensões injustas e ilegítimas da Coroa de
Espanha e do governo de Buenos Aires.102

Houve grande apreensão na Capital Federal com a notícia de que
tropas argentinas tinham invadido o território contestado. O Diario
do Commercio se apressa em desmentir: “Sabe-se apenas que uma partida de criminosos políticos, perseguidos por tropas legais, refugiara-se no nosso território.” E buscava uma explicação para o acontecido:
“Vastas e desguarnecidas como são as nossas fronteiras, não há como
evitar fatos desta natureza.”103
O Diario do Commercio via por trás do tratado de Montevidéu
uma tentativa dos monarquistas em voltar ao poder: No entanto, “esse
patriotismo restaurador vai receber dentro em breve golpe de morte.
A Câmara, decidindo-se pelas próprias inspirações, evitará o escolho
lançado no caminho da República.”. Por isso o jornal defendia que o
tratado fosse rejeitado pelo Congresso Nacional
E desta sorte a imposição estranha, que parecia querer
ditar aos legisladores a formal reprovação do tratado,
deixará cair a máscara. O país conhecerá então, que os
ardentes adversários dessa obra diplomática, queriam
exatamente o contrário, a saber: a aprovação como preparo à restauração.104

O jornal Cidade do Rio, de José do Patrocínio, de forma satírica
vai se referir ao tratado “ou se é Salomão, ou não se é coisa alguma. Para
que diabos nos serve tanta terra no Brasil?”105 Dois meses depois, em
102
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editorial intitulado “Ministro embuchado” escreve que “não é somente curioso o espetáculo a que assistimos, e que nos fornece diariamente
a imprensa ministerialista, deixando correr à revelia do ministro das
relações exteriores a discussão do Tratado de Missões, pelo qual cedeu
o governo provisório à República Argentina grande parte do território
brasileiro”.106
Ao anunciar que um engenheiro notável conhecedor, que trabalhou na Comissão de reconhecimento do território junto com os
argentinos começará a publicar artigos explicativos às duas câmaras.
Isso se dava
Sem intuito de oposição, que neste caso seriam a postergação do dever e culpa grave de lesa-patriotismo,
procuramos obter tão importante colaboração em serviço somente a justiça, que deve presidir à deliberação
dirimente em todo o sentido, e da qual, esperamos, tire
a nação a paz e a tranquilidade que tanto necessita para
o seu crédito e desenvolvimento.107

O jornal não poupava críticas à Quintino Bocaiúva, que tratava a questão com “soberano desprezo” com isso fazendo a “República
Argentina a nossa melhor amiga, e veneradora atenciosa, muito obrigada”. Fazia analogia à sentença de Salomão, em que a mãe embusteira
aplaudiu a decisão de repartir o filho em dois pedaços: “Mais sábio
que Salomão, o sr. general Quintino Bocaiúva não quis tirar a prova as
festas argentinas e despreza agora os sobressaltos da Pátria.”108
Mas sem dúvida, o jornal que encampou as maiores críticas ao
tratado foi A Tribuna, que tecia sérias críticas a ida de Quintino Bocaiúva a Montevidéu, chamando de “viagem recreativa”, em que foi entregar à “fiel aliada com um bom recorte no território nacional.” Nesta
106
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negociação “nós entramos com o patriotismo e com o direito, com a
fama e com a tradição e da qual saímos despojados em nosso território,
em nosso heroísmo, em nossa dignidade.”109
Condenando um tratado que entregava à Argentina parte do território nacional A Tribuna vai apelar para o presidente Deodoro da
Fonseca.: “não consinta nessa monstruosidade e tão errônea política
do seu governo; evite a vergonha nacional, que eternamente denunciará a decadência a que nos conduzir a deposição da monarquia.” Em
uma coluna chamada “Esclarecimentos para os membros do Congresso” dizia que era uma “vergonha eterna quando seja aprovada a cessão,
qualquer que ela seja, da parte desse território cogitado no documento
com que o sr. Quintino Bocaiúva ganhou as boas graças do governo e
do povo argentinos.”110
A questão tornava-se mais grave ainda pelo fato de o Brasil ter
pendências limítrofes com outros países. “A consequência lógica do
modo por que foi resolvida a questão das Missões é que em breve faremos concessões do mesmo gênero à França, Inglaterra e Peru, tratando-se de terremos litigiosos no norte do Brasil.”111
Chamava de “política maldita” a forma como o governo provisório tinha encaminhado a questão. A propagada fraternidade americana só estava trazendo prejuízos ao Brasil. “Não nos esqueçamos de
que tal política, entre o Brasil e a sua invejosa e rival República Argentina, jamais virá consolidar a amizade dos povos, e antes só produzirá
tempestades, visto sobrecarregarem-se as nuvens já pesadas, que estão
acumuladas nos horizontes das relações internacionais!”
Lembrava da posição do ex-imperador D. Pedro II, que era “leal,
verdadeiramente respeitador dos compromissos internacionais de
fronteira”. Portanto, se “a monarquia ainda fosse a nossa forma de go109
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verno, a questão estaria liquidada, seguramente em nosso favor, antes
de findo o ano”, tendo em vista o decreto de 5 de novembro de 1889
que promulgava tratado firmado com a Argentina em 7 de setembro
de 1889, que previa o prazo de 90 dias para um acordo direto entre os
dois países. Se não houvesse acordo, a questão iria para o arbitramento.
Com isso, “a integridade da Pátria seria respeitada!” Desta forma A
Tribuna bradava: Que diferença entre quanto ter-se-ia feito e o que se
fez, seguindo-se a política de fraternização americana, com embaixadores da estatura moral do sr. Quintino Bocaiúva.”112
Do ponto de vista estratégico o tratado era extremamente prejudicial ao Brasil, uma vez “que recua a nossa fronteira, ao ponto de
ficar sempre ameaçado e sem segurança o Rio Grande do Sul, atalaia
vigilante do país pela parte meridional, e que encrava no domínio de
nossas florestas sem fim a autonomia do poder argentino”.113
Antonio Medeiros, diretor de A Tribuna vai escrever quase diariamente, abordando a questão, ressaltando sempre que a Argentina
era a grande rival do Brasil. “Entre os dois povos não há somente desconfianças, há muito mais – há ódio, há desejo, pelo menos da nossa
parte, de dar uma tunda de mestre nesse país pretencioso, tão pretencioso que tem o desaforo de julgar-se um dos colossos da América
Latina!”114 Além de rival, o país vizinho era considerado un inimigo:
“Em todo o mundo civilizado não tem a nossa Pátria inimigo mais
perverso, mais pérfido, mais invejoso, mais inexorável, do que a República Argentina.”115 E ficava indignado por que havia quem não visse
a Argentina como inimiga: “E é um país como a República Argentina,
que nos malsina, que nos achincalha, que nos desacredita pela calúnia
e pela mais palpável deslealdade, que se prestam honras, que se ren112
113
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dem finezas, que se tributam preitos de homenagem!”. A guerra seria
a única saída: “É inevitável a luta, e eu só espero o dia do rompimento
para ir apresentar-me ao governo do meu país afim de seguir para o
campo de batalha, onde faremos estes gringos de má fama morder o
pó e entregar-nos a terra cuja cessão não foi e não será ratificada pelos
representantes da Nação Brasileira!”116
Na concepção de Antonio de Medeiros se fez um acordo com a
“mulambeira da República Argentina”117 que é “pretenciosa e cheia de
ambições, não tem um vizinho que a estime, e todos a olham com desconfiança e incômodo.” Ao longo da história a Argentina sempre demonstrou ao Brasil a “mais funda odiosidade. A sua inveja nasceu com
a independência e com o alvorecer da nossa grandeza.”. Desta forma,
“a nação inimiga não podia, não pode e não poderá assistir impassível
ao nosso bem-estar e à nossa tranquilidade interna.” E concluía: “Causa-lhe cólicas e acessos epiléticos o nosso progresso.”118
A divisão do território disputado causaria sérios problemas para
a segurança e a integridade do território nacional: “Os estados do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná estão correndo sério
perigo com a vizinhança da República Argentina.”. No Sul do Brasil
“as fronteiras estão desguardadas, abertas, havendo aqui e ali apenas
fracos núcleos de população, que pela exiguidade do número de seus
habitantes não poderiam resistir à invasão súbita e insólita dos nossos
vizinhos.”119
A cessão de território feita à República Argentina “coloca a nossa Pátria em posição tal, que os inimigos penetrarão pelo nosso território abertamente, sem lhes podermos opor óbices eficazes.” Como
resultado disso, “a república inimiga entra pelo território brasileiro de
116
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modo tal, que a parte que o Sr. ministro das relações exteriores cedeu
fica apenas ladeada por duas estreitas orlas de estados brasileiros.”120
A Argentina estaria tentando reestabelecer o antigo vice-reinado do
Prata e por isso precisava “meter uma cunha que permitisse isolar o
Rio Grande do Sul do resto do Brasil”. A Argentina fortalecida “poderia disputar-nos a primazia da preponderância política nesta parte do
continente”121
Por conta das críticas que fazia ao governo provisório, A Tribuna
foi atacada e depredada em 29 de novembro de 1890, voltando a circular somente em 10 de janeiro de 1891. Mas o posicionamento em
relação ao tratado de Montevidéu permaneceu o mesmo. A Revista
Ilustrada, em que pese condenar o ataque depredador sofrido pela A
Tribuna, vai dizer que este jornal “sempre foi um elemento mau, uma
molécula afetada em o organismo da nossa imprensa”, que estaria “a
grasnar, em plena luz meridiana, o servilismo torpe e a infâmia encapada.” Por isso, defendia que “A Tribuna, exorbitando, devia ser punida
pela lei e não pelos vândalos, pelos bárbaros, como vergonhosamente,
para nós, o foi.”122
O Jornal do Brazil vai lembrar que em 1882, Bocaiúva, então
redator do Globo, dizia que o país deveria ser informado o que acontecia em relação à questão com a Argentina: “Esta mesma exigência
faz hoje o Jornal do Brazil, e não é ousadia dizer que a fazem todos os
brasileiros.”123 Salientava que “é má política” querer ocultar da nação
aquilo que “a ela mais do que a ninguém interessa saber”.124 Criticava
o relatório anual do Ministério das Relações Exteriores, elaborado por
Quintino Bocaiúva, por não apresentar detalhes do tratado firmado
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com a Argentina.125 E de forma provocativa questionava: “Haverá uma
câmara de brasileiros que possa aprovar esse tratado?”126 Em outro momento recomenda a reprovação do tratado: “salve à pátria a República,
repudiando-o se ele mutila o território nacional.”127
* * * * *
Ao iniciar o ano de 1891, fazendo um balanço das atividades
político-governamentais do ano anterior, o Jornal do Commercio passa a criticar o tratado de Montevidéu. Afirmava que o país havia sido
surpreendido com a notícia da assinatura do tratado, “desprezando
o arranjo feito entre o Brasil e a República Argentina, submetendo
ao arbitramento a velha questão das Missões.” Esta notícia não teria
causado boa impressão, quando ficou-se sabendo “que o Brasil teria
que ceder grande parte do território a que se considerava com direito.”
Mesmo sem saber claramente o que teria que ser cedido pelo Brasil,
acreditava tratar-se de uma linha de fronteira “que são indispensáveis
à nossa segurança.”128
Para o Jornal do Commercio a Argentina estava se aproveitando
de um momento em que o Brasil estava fragilizado. “Irmãos que sois,
quereis fraternalmente arrancar-nos uma fração do nosso território.
Bem sabemos que toda a República Argentina emigraria avidamente
das pampas estéreis e estafadas, para as terras fecundas do nosso estado
do Paraná.”129
Foi intensa a crítica ao tratado. O Jornal do Commercio lembrava
que na parte cedida à Argentina, havia um grande número de fazendeiros brasileiros. “Não há um só argentino aí. Mesmo além de nossa
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fronteira, na Campina do Américo, os habitantes são brasileiros.”130
Pelo tratado todo o Campo Erê, com moradores brasileiros habitando
a uma légua do rio Peperi-guaçú, possuindo terras registradas a mais de
30 anos na Comarca de Palmas, passaria à jurisdição argentina.
Do ponto de vista estratégico, o Tratado de Montevidéu era extremamente prejudicial ao Brasil. O Clube Militar várias vezes publicou notas de repúdio ao tratado, classificando-o como “erro de lesa-Nação”, que afetaria diretamente os interesses dos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. “Monstruosidade patriótica” cometida pelo “argentismo” do infeliz negociador do tratado, é a tônica
de uma destas notas do Clube Militar. E deixava em aberto um questionamento: “Poderia a força armada que tem o patriotismo como
único norte, aceitar calada a responsabilidade esse tratado, realizado
tão desgraçadamente?131
O barão de Cotegipe através das páginas do Jornal do Commercio
também analisava a questão pelo lado estratégico. Segundo ele, com o
Tratado de Montevidéu a segurança do Brasil seria afetada, pois
os campos aí são abertos e cobertos de ricas pastagens
e dão acesso a todas as povoações do Norte. No caso
de uma guerra, entre as duas nações, as forças inimigas
não tem mais que levantar o pé para pisar o nosso território, invadir rapidamente a província, viver dos seus
abundantes recursos e devastá-la impunemente, antes
que seja socorrida.132

Como já vimos, os defensores do tratado alegavam que D. Pedro II era partidário da divisão do território. Muitos partidários do
ex-Imperador vieram a público defendê-lo destas acusações. O barão
de Capanema cita textualmente as palavras de D. Pedro II: “Não cedo
130
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uma polegada de território enquanto não me convencerem do direito
que lhe assiste; logo que me provem, cederei tudo.”133
O barão do Ladário, único monarquista que derramou seu sangue em defesa do antigo regime, por ocasião da Proclamação da República, também lembrava de palavras do ex-monarca referindo-se ao
problema com a Argentina: “Quanto ao nosso caso das Missões não
admito transação; ou as fronteiras a que temos direito serão aceitas, ou
virão pelo arbitramento, atendendo a clareza dos nossos direitos.”134
Diante da polêmica em torno da posição de D. Pedro II, o Jornal do Commercio entrou em contato com o ex-Imperador brasileiro,
exilado em Vichy (França), e dele recebe a resposta através de um telegrama que acaba com as dúvidas: “O Imperador foi sempre e absolutamente contrário à divisão do território das Missões, só aceitando o
arbitramento como último recurso.”135
* * * * *
Um ano após a assinatura do Tratado de Montevidéu, muito que
no início aplaudiram começaram a mudar de posição.
Enquanto a opinião pública discutia o tratado, o governo brasileiro tinha motivos de sobra para se preocupar com as fronteiras com
a Argentina. Já antes de ser firmado o tratado, o Governo Provisório
recebeu um telegrama do visconde de Pelotas, então governador do
Rio Grande do Sul, em que declarava que a guarnição de seu estado
pretendia proclamá-lo independente e separado do restante do Brasil, até a promulgação da Constituição Federal.136 “A separação do Rio
Grande do Sul é um fato fatal que começa a realizar-se rapidamente”
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noticiava um jornal platino.137 Com a possibilidade de separação do
Rio Grande do Sul, o governo brasileiro via a necessidade urgente de
resolver o problema de fronteira com a Argentina, pois se a separação
ocorresse, seria, certamente, apoiada pelo país vizinho.
A apreensão do governo brasileiro vem à tona quando em julho
de 1891 recebe um telegrama dando notícias de que forças militares
argentinas tinham invadido e ocupado parte do território litigioso.138
Na realidade o que aconteceu é que alguns soldados revoltosos, acossados pelas autoridades militares argentinas, se refugiaram em território
brasileiro.139
Mesmo sendo falsa a notícia da invasão, ela serviu para demonstrar o quanto a questão das fronteiras com a Argentina era motivo de
preocupação para a segurança nacional.
A Gazeta da Tarde também apresentou a hipótese de que o Brasil aceitou ceder uma parte do território litigioso para no futuro contar com o auxílio das forças militares argentinas para abafar qualquer
veleidade de altivez dos rio-grandenses. Por isso, concluía o editorial
dizendo: “Pobre nacionalidade, outrora tão respeitada e hoje em tanta
decadência moral!”.140
Para a Gazeta da Tarde a questão das Missões para o Brasil não era
mais uma questiúncula territorial da partilha de alguns quilômetros de
terra; era uma questão de honra, que a diplomacia elevou, um negócio
em que era preciso ser ladino, arguto e esperto. Ceder terras brasileiras
ao vizinho arruinado significava cometer um atentado de imbecilidade.141 Por isso afirmava que “esse tratado infeliz, que é a mais negra
nódoa dos atos da junta, que mudou as instituições da pária.”142
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Da mesma forma o jornal Novidades passará a criticar o tratado
uma vez que “cedermos terras nossas ao vizinho arruinado é assinarmos um atestado de imbecilidade numa questão de espírito, onde o
coração foi banido para só se tratar do negócio intelectualmente.”143
Enquanto críticas acirradas ocorriam ao tratado, a Revista Ilustrada ressaltava que “qualquer Fulgencio ou Peçanha, julgando-se autoridade no assunto, deitam arrazoados de coluna e meia, só com o fito
de verem-se incluídos na lista dos patriotas proclamados pelo Jornal
do Commercio.” Continuando no mesmo
tom jocoso vai dizer
que “a caminharmos
assim, nem daqui a
seis séculos e meio,
acharemos a solução
do intrincado problema.”144
A Revista Ilustrada atacava os críticos do tratado, que
segundo o periódico,
falavam e escreviam
sem saber o que realmente tinha acontecido no acordo firmado
Fonte: Revista Ilustrada, 11.07.1891.
por Quintino Bocaiúva. De uma forma mordaz, tanto pelo texto, quanto pelo traço de seus
chargistas, demonstrava seu posicionamento.

143
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Novidades, 23.06.1891.
Revista Ilustrada, 18.07.1891.
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* * * * *
O Tratado de Montevidéu, para ter validade, precisava ser referendado pelos Congressos Nacionais dos dois países. A Gazeta da
Tarde vai dizer que a câmara dos deputados se elevaria no conceito da
nação se anulasse o criminoso tratado.145 No Brasil, esse tratado foi votado pela Câmara dos Deputados em 10 de agosto de 1891. Em sessões
secretas de 6 e 7 de agosto de 1891 a Câmara ouviu o depoimento do
negociador do tratado, Quintino Bocaiúva. No entanto, apesar de secretas, a imprensa conseguiu informações do que ocorreu nestas sessões
secretas. O ex-ministro, em depoimento, destaca que na Conferência
de Montevidéu, quando se negociou o tratado, salientou-se bem a “necessidade de iniciar uma política americana de união e fraternidade”.146
Para o Jornal do Brazil, o depoimento de Quintino Bocaiúva na
câmara dos deputados deixou claro que ele não confiava nos direitos
do Brasil, sendo nulos todos os tratados, não provado o uti possidetis,
insuficientes perante a história e do direito diplomático todas as bases
em que o Brasil assentava seu domínio e as reivindicações seculares.147
Em sessão realizada secretamente, devido a um requerimento do
deputado Aristides Lobo, a Câmara dos Deputados, por 142 votos
contra 5, aceitou o parecer da comissão especial, rejeitando assim o
Tratado de Montevidéu, em 10 de agosto de 1891.148 Ao perceber que
o tratado seria rejeitado, 43 deputados republicanos se retiraram do
plenário, justificando que não pretendiam sufragar a posição monárquica em relação ao território.
É necessário observar que o texto integral do tratado de Montevidéu só veio à público após a sua rejeição pela câmara dos deputados,
Gazeta da Tarde, 13.06.1891.
Jornal do Commercio, 07.08.1891.
147
Jornal do Brazil, 08.08.1891.
148
Os Deputados que votaram pela aprovação do Tratado foram Nilo Peçanha, Jacob da
Paixão, Correa Rabelo, Moreira da Silva e Bellarmino de Mendonça (Jornal do Comércio,
11.08.1891).
145
146
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sendo publicado por todos os jornais da então capital federal em 10 de
agosto de 1891.
O jornal Diario do Commercio ao analisar a rejeição do tratado
de Montevidéu afirmou que a aquela votação significou a confraternização do congresso com o país.149 O Jornal do Brazil questionava
se a rejeição não iria prejudicar as relações brasileiro-argentinas. Em
editorial bradava que o Brasil tinha o sentimento da confraternização
americana, mas que defendia a autonomia comercial, o resguardo das
fronteiras e o reconhecimento do seu direito. Em relação à fraternidade, questionava se a Argentina agiria da mesma forma: “Por causa de
boas relações já cedeu a República Argentina dos direitos que alega
aos limites geográficos com o Chile?” Finalizava afirmando: “somos
americanos, mas somos e queremos ser antes de tudo brasileiros.”150
Após a reprovação do tratado pela Câmara dos Deputados, o Jornal do Commercio lembrava que a questão limítrofe “é da pátria, não
de um partido; e a pátria exulta com a reprovação, como se cobriria de
luto, se diverso fosse o voto do parlamento.” E havia um culpado nisso:
“O cidadão Bocaiúva cometeu lamentável erro, cuja menos grave consequência foi o dispêndio de dinheiro com a sua embaixada espetaculosa.” Com a reprovação do tratado de Montevidéu a questão seria remetida ao arbitramento internacional. E o jornal temia pelo resultado: “O
pior é que foi estipular o amor próprio dos nossos adversários; e tende a
enfraquecer as probabilidades de triunfo de nossa justa causa.”151
O Diario de Noticias foi mais suave nas críticas. Mesmo aplaudindo a rejeição do tratado defendia que “há na sua confecção e na sua
subsequente discussão muito exemplo de dignidade e patriotismo, em
que as gerações de hoje e de amanhã muito podem aprender”152
149
150
151
152

Diario do Commercio, 11.08.1891.
Jornal do Brazil, 11.08.1891.
Jornal do Commercio, 12.08.1891.
Diario de Noticias, 10.08.1891.
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Mesmo assim, com a rejeição “a câmara dos deputados eu brilhantíssima prova do seu patriotismo, mostrando-se convencida do
direito que ao Brasil assiste sobre o território litigioso” A votação na
câmara dos deputados foi uma forma de dar satisfações “à opinião pública, que por todos os modos exigia a rejeição desse tratado, condição indispensável para a manutenção da paz no interior.” Desta forma
ninguém poderia “proclamar ao mundo inteiro que o patriotismo não
faz parte do programa político da jovem República” e “os sonhadores
inimigos do regime republicano” não puderam comemorar o triunfo
de suas previsões: “o 15 de novembro dando o primeiro golpe na integridade da pátria.” 153
O jornal O Paiz manteve sua postura em relação ao tratado até a
sua reprovação. Após a rejeição vai dizer que “muito propositalmente,
por motivos cuja complexidade seria longo e inútil destrinçar aqui, nos
abstivemos da discussão desse tratado, em torno do qual tanta celeuma
se levantou, tanto ódio explodiu, tanta hostilidade ferveu.”154 A crítica
que O Paiz fez foi em relação à postura dos outros jornais: “o cronista
brasileiro até a medula dos ossos não entende absolutamente nada da
questão, nem tem tempo para a estudar nos relatórios e nos mapas,
mas acha que o direito está do nosso lado”.155
Como não poderia deixar de ser, O Paiz vai enaltecer o papel de
Quintino Bocaiúva:
a câmara, ao cumprir a sua nobre missão de zeladora da
soberania nacional, reconheceu as intenções de nobre
patriotismo com que o ilustre brasileiro assinou esse
tratado, inutilizando assim toda a lúgubre conspiração
formada contra a impoluta honestidade de um homem
que após o triunfo da causa por que denodadamente
se batera durante longos anos de esforço na imprensa
153
154
155
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e na tribuna, só pode ver em torno a si, por sarcasmo
injurioso da sorte, em vez da glorificação dos aplausos,
o assédio do despeito e da calúnia.

O Diario de Noticias vai seguir a mesma linha: “a câmara dos deputados não infligiu de modo algum a mais leve ofensa ao caráter do
negociador do tratado, que dessa prova sairá impoluto como o diamante ao acabar de sofrer a ação do fogo que o seu brilho não rouba.”156
O jornal catarinense República, da então Desterro, afirmou que
a rejeição pela câmara foi um ato de patriotismo, que assim deu plena
e completa satisfação à opinião pública, que de todos os modos exigia
a rejeição do tratado, condição indispensável para a manutenção da
paz no interior. Aproveitava para criticar os adversários que estariam
alardeando que o patriotismo não fazia parte do programa político da
jovem República.157
* * * * *
Como a câmara dos deputados do Brasil havia rejeitado o tratado
de Montevidéu, impediu um acerto direto entre as duas partes litigantes, restava o arbitramento internacional como solução. Estanislao
Severo Zeballos, como ministro das relações exteriores da Argentina,
solicitou a Benjamim Harrison que aceitasse ser o árbitro da questão
territorial com o Brasil.158
A Gazeta da Tarde, ainda antes da rejeição do tratado de Montevidéu pela câmara dos deputados, afirmava que o arbitramento convinha a ambas as partes. Ao Brasil, por que sem dúvida o árbitro lhe
daria ganho de causa; à Argentina para seu governo poder se justificar
perante o país, de haver terminado com o litígio tão velho e cansado,
156
157
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Diario de Noticias, 11.08.1891.
República, 18.08.1891.
Gazeta de Noticias, 15.04.1892.
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quando já convencido de não ter fundamento as pretensões desde tanto manifestados e lhe ser impossível vencer o direito brasileiro.159
Para elaborar as defesas dos dois países foram nomeados o barão
Aguiar de Andrade e Nicolas Calvo, que morrem entes de concluir os
respectivos trabalhos. “Por uma coincidência lamentável, que enlutou
as duas nações, morreram antes de iniciar seus trabalhos os dois diplomatas ilustres, delegados de suas pátrias junto ao juiz arbitral, que
devia decidir a pendência.”160
Quando Aguiar de Andrade faleceu em março de 1893, antes
de concluir a defesa brasileira, a imprensa norte-americana repercute
intensamente sua morte, com os principais jornais do país publicando
matérias alusivas em várias edições.161
Para substituir os advogados falecidos, o Brasil nomeia o barão
do Rio Branco, enquanto a Argentina nomeia Estanislao Severo Zeballos.
Para o Diario de Noticias a escolha de Rio Branco “não podia recair em cavalheiro mais distinto e que muito saberá honrar o nosso
nome”.162 Por sua vez o Cidade do Rio, vai dizer que “o nome do barão
do Rio Branco foi antes um achado, do que uma combinação política.” O barão seria o continuador de uma linhagem de diplomatas que
produziu “o prestígio de que o Brasil sempre gozou no Rio da Prata, a
superioridade da nossa diplomacia naquelas regiões”.163
Ao aceitar defender o Brasil, “ele obedeceu com patriótica docilidade”, afirma o Cidade do Rio. E diz mais o diário de José do Patrocínio: “Feliz a nação que possui um filho como o barão do Rio Branco!
Vivendo há tantos anos no estrangeiro, a sua divisa, ou antes a sua leGazeta da Tarde, 18.06.1891.
Jornal do Commercio, 08.02.1895.
161
The Evening Post, 25.03.1893, 27.03.1893, 28.03.1893; The Washington Post, 26.03.1893,
27.03.1893, 29.03.1893; The New York Times, 26.03.1893, 29.03.1893.
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Diario de Noticias, 06.04.1893.
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genda, é esta, que enlaça indelevelmente o amor e a saudade: Ubique
pátria memor”164
Fazendo a reconstituição histórica e o levantamento geográfico
da região em litígio, o barão do Rio Branco concluiu em 8 de fevereiro de 1894 a Exposição que os Estados Unidos do Brasil apresentam
ao Presidente dos Estados Unidos da América como árbitro, segundo as
estipulações do tratado de 7 de setembro de 1889, concluído entre o Brasil
e a República Argentina.
A defesa brasileira foi constituída baseando-se em documentos
“novos” - antiqüíssimos e raros. Entre estes documentos foi demasiadamente importante o Mapa das Cortes de 1749, encontrado no depósito Geográfico do Ministério dos Negócios Estrangeiros da França.165 Luís Claudio Villafãne Santos lembra que este mapa não tinha
valor jurídico166, mas que serviu de base para o Tratado de Madrid de
1750, onde aparece claramente o rio Peperi-guaçú - embora com o
nome de Pequiri - e o seu contra-vertente. Provando que os espanhóis
nunca ocuparam, nem estiveram na região contestada pela Argentina,
Rio Branco demonstrou que a razão estava do lado do Brasil.
No final de 1894 alguns setores da opinião pública brasileira começavam a temer pelo resultado do laudo arbitral. O jornal A Noticia
informava que o a maior dificuldade no arbitramento era produzida
“pelo fato incontestável de que o governo provisório do Brasil aceitou
a solução da questão nos termos ora pedidos pela República Argentina”, ou seja, o Brasil havia aceito a proposta argentina pela divisão
do território em litigio. Zeballos contava com este trunfo a influir na
decisão do presidente dos Estados Unidos: “seu grande argumento
consiste em pedir a solução nos termos aceitos pelo governo do BraCidade do Rio, 11.06.1893.
Jornal do Commercio, 08.02.1895.
166
SANTOS, Luís Claudio Villafãne Gomes. Juca Paranhos, o barão do Rio Branco. São Paulo:
Cia das Letras, 2018, p. 174.
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Fonte: RIO BRANCO. Exposição que os Estados Unidos do Brasil apresentam ao presidente
dos Estados Unidos da América ... anexo 03.
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sil em 1890.”167 No entanto, o árbitro não poderia adotar a solução
encontrada em 1890, tendo em vista que o tratado de arbitramento
determinava que o árbitro deveria dar ganho de causa ou ao Brasil, ou
à Agentina.168
Chegou-se a temer que a Argentina não aceitasse o resultado do
laudo arbitral. Pelo que se depreende de uma matéria publicada no
Jornal do Brasil temia-se, inclusive, uma guerra. Uma série de matérias
com o título A Guerra de amanhã, escritas por um coronel de infantaria deixaram de ser publicadas pelo jornal em virtude do modo correto
pelo qual a Argentina recebeu o laudo do presidente dos EUA, anulando assim qualquer hipótese de guerra.169
* * * * *
No Brasil, com a sentença favorável, a reação foi de completa euforia. O Almirante Arthur de Jaceguay, preocupado com a segurança
nacional, elogia o barão do Rio Branco, que buscou provas nas mais
longínquas raízes dos limites brasileiros, garantindo ao país uma extensa área territorial. Afirma que o território em litígio, “a não nos pertencer, seria o braço do nosso mais poderoso vizinho sempre estendido
para estrangular-nos na região mais exposta do nosso território.”170
Com o laudo arbitral favorável ao Brasil, manifestações populares ocorreram em todos os grandes centros urbanos da época, de todas
as regiões brasileiras.171 A imprensa tinha conseguido transformar o
problema da fronteira com a Argentina em uma questão de verdadeiA Noticia, 01.11.1894.
A Noticia, 02.11.1894.
169
Jornal do Brasil, 12.02.1895.
170
Jornal do Commercio, 12.02.1895.
171
Prova disso são os inúmeros telegramas recebidos pelo Governo Federal, e que foram publicados pelo Jornal do Commercio logo após a sentença ser proferida em favor do Brasil, dando
notícia das grandes manifestações populares ocorridas nos centros urbanos: Rio de Janeiro, São
Paulo, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre,...
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ro interesse nacional. Quando o laudo arbitral foi favorável ao Brasil,
mais do que nunca, as manifestações de “patriotismo” vieram à tona
no Rio de Janeiro. Ao fazer a convocação para a festividade, a Gazeta
de Noticias vai dizer que a manifestação não poderia ser mais justa,
nem mais digna de um povo, em cujo coração palpitava o amor da
pátria.172 O Jornal do Commercio destacou as manifestações ocorridas
em 12 de fevereiro de 1895 na Capital Federal:
Poucas vezes tem assistido esta capital a uma manifestação
de caráter tão popular e tão entusiasticamente popular
como a que ontem realizou-se em honra ao barão do Rio
Branco e de seus companheiros na missão diplomática que
afirmou de modo incontestável nas relações internacionais
o nosso direito ao território chamado das Missões.173

O Jornal do Commercio chama a atenção para o fato de que nestas
manifestações de regozijo pela sentença favorável ao Brasil, todas as
classes sociais se fizeram presentes, e que o espírito partidário, qualquer que fosse, deu lugar ao sentimento nacional e patriótico.174 Em
Porto Alegre não foi diferente: a notícia da vitória arbitral foi bem
recebida, demonstrada através de músicas nos quartéis, embandeiramento, iluminação nos edifícios públicos, retretas nas praças, congratulações ente o povo, imprensa e autoridades.175
Para o Diario de Noticias o laudo arbitral garantia a paz entre
Brasil e Argentina;
Esta decisão é incontestavelmente um acontecimento notável e nimiamente importante para a nossa política internacional, fazendo desaparecer o principal ponto de discór172
173
174
175
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dia entre as duas nações amigas, por isso que, de agora em
diante, nem nós, nem nossos vizinhos temos o direito de
falar mais sobre esse assunto.176

Salientava também a necessidade de se respeitar a decisão arbitral, como a Argentina estava fazendo;
Se o laudo fosse dado em favor da grande Confederação Argentina (sic) a nossa linguagem seria a mesma e
o respeito a ele o mais completo e absoluto, do mesmo
modo por que, sendo dado a nosso favor, os nossos vizinhos hão de acatar, embora se vejam magoados pelo
reconhecimento do nosso direito.177

Da mesma forma, a Gazeta de Noticias vai ressaltar que a questão
limítrofe “era uma ameaça constante às nossas relações com a República vizinha e amiga.” Por isso considerava que “a solução do litigio de
Missões é a primeira grande conquista da política americana, da boa
política de paz e concórdia, única que convém a estas nações novas,
que são as grandes nações do futuro.”178
O Jornal do Brasil ao comemorar o laudo arbitral vitorioso não
esquecia de criticar Quintino Bocaiúva, pelo seu papel no tratado
de Montevidéu: “jornalista emérito e um dos mais extremos paladinos dos costumes e usos argentinos, especialmente no tocante à
política americana.” Saudava a resolução de “um dos mais iminentes
perigos para a paz e a tranquilidade de todos”, onde travou-se uma
”batalha incessante pelo bem e pela honra da pátria”, possibilitando
que “hoje rejubilam-se entusiasmados pela vitória do direito e pela
manutenção da honra nacional”.179 Ressaltava o jornal, que o Brasil
176
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saiu vencedor, “pacificamente, de uma das questões mais terríveis
em que se tem visto envolvido”. Como resultado “raras vezes terá
tido o povo de qualquer país ocasião tão oportuna e simpática de
mostrar-se em toda a sua magnitude” e a comemoração popular foi
uma “festa democrática, em que palpita, a alma nacional, revigorada
cada dia”180
A Gazeta de Noticias também vai lembrar que a questão limítrofe
com a Argentina “era uma ameaça constante às nossas relações com a
República vizinha e amiga.” Considerava “a solução do litigio de Missões é a primeira grande conquista da política americana, da boa política de paz e concórdia, única que convém a estas nações novas, que
são as grandes nações do futuro.”181
O ministro argentino no Rio de Janeiro, Garcia Meron, presente
às manifestações na capital brasileira, declarava que “una sola chispa
basta para encender esa embriaguez del patriotismo”. Falando dos sentimentos de amizade que devem reger as relações entre Brasil e Argentina, acrescentava: “Un solo momento de estravio, el ofuscamento de
una fiebre pasajera, el vértigo instantaneo de una ambición prematura,
bastan muchas vezes para desatar sobre el mundo todos los horrores
de la matanza.”182 O Jornal do Brasil classificou o discurso de Garcia
Meron como uma das mais belas, fecundas e notáveis peças oratórias
que se teve a felicidade de ouvir.183
Nas comemorações da vitória brasileira, a voz discordante foi
a do intendente (prefeito) do Distrito Federal, Furquim Werneck.
Enquanto a cidade do Rio de Janeiro era toda embandeirada, com o
governo federal dispensando todo o funcionalismo, o comércio e os
bancos nacionais e estrangeiros fechando as portas, para todos partici180
181
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par da grande manifestação que ocorreu dia 12 de fevereiro de 1895,
Furquim Werneck não permitiu a dispensa dos funcionários municipais, alegando que era contra a vadiação. Segundo a Gazeta da Tarde, o intendente não apoiou as manifestações por que entendia que
elas eram contra o seu chefe político, o senador Quintino Bocaiúva,
e estaria convencido que mais importante que o laudo arbitral tinha
sido o tratado de Montevidéu no sentido de evitar uma guerra com a
Argentina. Diante disso, aquele periódico classificou o intendente da
capital federal como cego e desorientado politicamente, com falta de
patriotismo e total ignorância no assunto, sendo um mau brasileiro e
mais argentino que os próprios argentinos.184
Em Santa Catarina, como não poderia deixar de ser, a vitória arbitral brasileira foi entusiasticamente festejada. O governador do estado, Hercílio Luz, recebeu inúmeras mensagens de congratulações dos
municípios do interior.185 A população de Florianópolis foi convocada
para embandeirar e iluminar a frente de suas casas e participar da grande manifestação ocorrida no jardim Almirante Gonçalves. O República, ao mesmo tempo em que fazia a convocação, afirmava que a vizinha
República que disputava o território soubera imprimir-lhe um cunho
argentino, desviando a opinião pública sobre a legitimidade da sua reivindicação. E aproveitava para dar um recado ao Paraná, que também
disputava todo o território do oeste: Santa Catarina tinha motivo de
justo desvanecimento, pois o território contestado pela Argentina era
exclusivamente catarinense.186
* * * * *
De forma geral, todos os representantes da imprensa carioca vão
enaltecer o papel de Rio Branco no êxito brasileiro.
184
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representantes de algumas das principais classes da
nossa sociedade, profundamente jubilosos pela felicíssima solução que acaba de ser dada ao litigio secular
das Missões, tiram a belíssima ideia de promover uma
grande manifestação, pela qual todo o povo brasileiro,
sem distinção de classes nem de partidos, afirme o seu
apreço e reconhecimento ao diplomata ilustre, o sr. barão do Rio Branco, pela rara habilidade e competência
com que soube conduzir a melindrosa questão, e ao
mesmo tempo ateste a sua incondicional estima à República Argentina.”187

Ao destacar o trabalho de Rio Branco, a Gazeta de Noticias inferia “a delícia que neste momento lhe vai na alma pela brilhante vitória
que acaba de obter”. Isso somente foi possível por que Rio Branco “revelou desde estudante de preparatórios a mais decidida vocação para
o estudo e investigação das coisas da história e da geografia da nossa
pátria” Para elaborar a defesa que garantiu os direitos do Brasil, durante meses, nos Estados Unidos, “o trabalho só foi interrompido pelas
refeições, e não havia nem dia nem noite, e a obra colossal que o seu
espírito esclarecido arquitetou há de ser a maravilha de quantos sabem
o que valem e o que custam tarefas desta ordem.”188
Quando houve a convocação para uma homenagem festiva à Rio
Branco, O Paiz corroborou o convite: “Nenhum patriota deve hoje
recusar o seu concurso a essa manifestação cívica que traduzindo o
contentamento nacional vale como a homenagem sincera do povo fluminense ao talento e patriotismo do sr. barão do Rio Branco.”189 Graças ao trabalho de Rio Branco, na comemoração “arde a mesma flama
de patriotismo que incendeia e canibaliza os homens”. A resolução da
secular questão “fez-nos acalentar no coração esse sonho, essa utopia
187
188
189
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consoladora e humana de ver frutificar esse exemplo do concórdia que
manifestaram agora as duas grandes nações sul-americanas, dignas na
guerra, dignas na controvérsia e dignas na paz.”190
O Jornal do Commercio destacava que a principal ferramenta que
Rio Branco havia utilizado na defesa dos direitos do Brasil era a História. Defendia que “o historiador não se improvisa, os fatos históricos predem-se de tal modo que não se pode estudar um único fato a
fundo, sem precisar retroceder grandes espaços de tempo.” Lembrava
que Rio Branco “tinha descoberto em Paris, em uma das suas constantes escavações nos arquivos estrangeiros, o mapa autêntico de 1749”191
Este mapa histórico, bem como outros documentos, foi determinante
para o árbitro. “Assim, não só o Mapa de 1749, como as instruções
de que a República Argentina não parecia ter notícia, não só confirmaram nossos direitos, mas também tiraram-lhe toda e qualquer base
para a sua contenda neste aspecto histórico”. 192
O jornal Don Quixote também se manifestou em relação ao laudo. A decisão de Grover Cleveland “veio pôr o desejado ponto final
na secular pendência” que representava “o espantalho da paz entre o
nosso país e a simpática República Argentina”.193 Relembrando a possibilidade da divisão do território por conta do Tratado de Montevidéu de 1890, considerava uma “grande injustiça o procedimento dos
apedrejadores” que com a vitória arbitral criticavam aquele tratado.
Para este jornal, o tratado de 1890 “foi uma necessidade imposta pela
força – a necessidade de um governo revolucionário que acabava de
mudar a forma das instituições do país, não podia fugir ou imprudente
fora se o fizesse.”194
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Fonte: Don Quixote, 09.02.1895.

Passados alguns meses, na mensagem presidencial anual encaminhada ao Congresso Nacional, o presidente Prudente de Moraes refere-se à solução da questão das Missões, mas de acordo com o Cidade do
Rio “não tem uma palavra de louvor para a comissão brasileira e o seu
ilustre chefe, o sr. barão do Rio Branco, cujas investigações demonstraram a justiça de nossa causa.” De forma indignada questionava: “Quem
foi o autor dessa injusta parcialidade: o presidente da República, ou o
chefe do partido Sr. Quintino Bocaiúva que havia dado e mão beijada
metade do território litigioso?”195
* * * * *
Enquanto a questão de limites com a Argentina se desenrolava,
a República foi instaurado no Brasil. Por ocasião da vitória arbitral
195
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brasileira o novo regime ainda estava se consolidando. Desta forma,
o laudo favorável ao Brasil foi utilizado pela imprensa para enaltecer a
República ou para lembrar de forma saudosa a Monarquia.
O Jornal do Brasil196 ao noticiar a decisão arbitral lembrava que
ao finado imperador D. Pedro II repugnava-lhe o princípio de sujeitar
a questão ao arbitramento, tanta era sua confiança no direito indiscutível do Brasil sobre este território. Aproveitava para criticar o governo
republicano, pela tentativa de partilhar o território, com o tratado de
Montevidéu, firmado por Quintino Bocaíuva, que segundo o jornal
era um dos mais extremos paladinos dos costumes e usos argentinos,
especialmente no tocante à política americana. Na opinião daquele
jornal, a política argentina era insaciável e por isso queria o território
das Missões ou Palmas.197 O Jornal do Brasil entendia a questão litigiosa em torno daquele território no contexto da rivalidade brasileiro-argentina, e por isso classificava a Argentina como “matreira vizinha”.198
Por sua vez, O Paiz ressaltava que foi uma “vitória para a diplomacia brasileira e principalmente para a República, que teve a felicidade de resolver uma questão antiga”. No antigo regime, diante das
dificuldades em resolver esta questão limítrofe, “os estadistas ilustres
do império só tinham podido opor o recurso do adiamento.” Para
aquele periódico que se apresentava como “a folha de maior tiragem e
de maior circulação na América do Sul”, a Monarquia havia cometido
muitos erros no campo diplomático: “A política de desconfiança que
o império sempre empregou nas suas relações internacionais com o
Prata sucedeu felizmente, e já agora de um modo definitivo, a política
de confraternização e da paz, a política da República.”199
O Paiz, que anteriormente era contrário ao arbitramento vai afir196
A partir de 27 de maio de 1893 o nome do jornal passou a ser gravado Jornal do Brasil,
abandonando a forma Jornal do Brazil.
197
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mar que “desapareceu com o laudo do presidente Cleveland o único
ponto de divergência entre o Rio da Prata e o Brasil”. Aproveitava para
criticar a política imperial. A política republicana “da confraternização e da paz” sucedeu a “política de desconfiança que o império sempre empregou nas suas relações internacionais com o Prata”. Como resultado desta política estava-se festejando a vitória e “a alma brasileira
vibra neste momento de patriotismo e prazer”.200
Para O Paiz quem comemorava festivamente a manutenção da
área litigiosa junto ao território nacional esquecia que durante o Império se aventava a possibilidade de ceder parte à Argentina: “A divisão
do território litigioso, que agora se afigura a toda gente – um crime
contra a integridade da Pátria, foi aconselhada no império, como a solução mais inteligente para dirimir o conflito internacional.” Reforçava que “o espírito do império era pela transação com os argentinos.”201
Como forma de reforçar a crítica que fazia ao regime decaído em
1889, O Paiz reproduzia matéria de O Nacional:
A monarquia lutou dezenas de anos com a famigerada questão; alimentou-a, empalhiando longo tempo,
como se conserva um cancro, com medo de que a
operação traga a morte do doente; e a cada estremecimento, a cada alteração mínima do estado mórbido,
os espíritos alarmavam-se como diante de um presságio
fatal.”202

O papel de seu redator-chefe era enaltecido, lembrando o período em que exerceu o cargo de ministro das relações exteriores do
governo provisório logo após a Proclamação da República. Defendendo-o das críticas que Quintino Bocaiúva recebeu por ter firmado o
tratado de Montevideo, aceitando a divisão do território, O Paiz vai
200
201
202

82

O Paiz, 11.02.1895.
O Paiz, 14.02.1895.
O Paiz, 15.02.1895.

As fronteiras nacionais e a imprensa na República Velha

afirmar que “esse diplomata hábil que fazia a jovem República dar lições de diplomacia à monarquia senil.”203
* * * * *
“A imprensa argentina não pode refrear o seu despeito, que
transbordou sobre o sr. Zeballos, aqui geralmente increpado de inepto
pelos que não desejam reconhecer a força e a importância das razões
apresentadas pelo Brasil”204 Desta forma, Fernando Abbot, ministro
plenipotenciário brasileiro em Buenos Aires comunicava a reação da
imprensa argentina ao laudo arbitral.
Na Argentina, a imprensa passou a encarar o laudo arbitral como
uma derrota da sua diplomacia. A maior parte da imprensa buenairense passou a atacar Estanislao Severo Zeballos como culpado pela
derrota.205
Para La Prensa era uma injustiça atribuir à Zeballos a responsabilidade pela derrota.206 Vários historiadores argentinos também
tem esta percepção. Roberto Etchepareborda afirma que “es más que
probable que razones de todo ordem jugaron en el ánimo del árbitro.
Como por ejemplo nuestra actitud, adversa a los Estados Unidos, en
la Primera Conferencia Panamericana. 207 Cesar Diaz Cisneros diz que
“dicho laudo no contiene fundamentos y, de ese modo, nuestro país
perdió la cuestión con el Brasil.” No entanto, a Argentina “cumplió la
sentencia dando un nuevo ejemplo para América de su respecto por el
derecho y la justicia internacional.” 208
O Paiz, 15.02.1895.
AHI. Oficio 5 – da legação brasileira em Buenos Aires, 15.02.1895.
205
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ETCHEPAREBORDA, Roberto. Historia de las relaciones internacionales argentinas.
Buenos Aires: Pleamar, 1978, p. 36; ETCHEPAREBORDA, Roberto. Zeballos y la política
exterior argentina. Buenos Aires: Pleamar, 1984.
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As críticas mais severas à Zeballos vieram de El Diario, que classificava o defensor dos direitos argentinos de “figurante enchapado en
pueril fatuidad”.209 Classificava o advogado argentino de inepto e descuidado ao elaborar a argumentação que poderia garantir a vitória de
seu país.
Uma parte da historiografia argentina também atribui à ineficácia de Zeballos a derrota de seu país. Miguel Angel Scenna, afirma
que Zeballos teria sido displicente, e que o Alegato por ele apresentado
“es de una modestia anémica y lánguida, carente de convicción y de
fuerza” enquanto a defesa apresentada pelo barão do Rio Branco teria
sido “una obra maestra, tanto desde el punto de vista jurídico como
del histórico, preñado de erudición, poblado de documentos, [...] sin
página de desperdicio.”210
A população, de forma geral, mostrava-se descontente com a derrota diplomática de seu país. Apesar da vigilância da polícia, houve
diversos distúrbios em Buenos Aires, ouvindo-se “muerte al Brasil.”211
La Nación, que sempre foi partidário da amizade com o Brasil,
dizia ser impossível reprimir o movimento do patriotismo ferido,
diante uma solução que importava deixar para sempre, fora das fronteiras, aquele território que fundado em bons títulos sempre considerou como seu. Lembrava o periódico fundado pelo ex-presidente
Bartolomeu Mitre, que naquele momento era o jornal mais lido na
América Latina, que a integridade territorial é um conceito absoluto.
Ela não se funda em cálculos se não obedecer ao sentimento que é a
base da existência e a força das nações.212
O laudo de Cleveland teria provocado uma dolorosa impressão
em todos os pontos da república argentina, impressão tanto mais doEl Diario, 09.02.1895.
SCENNA, Miguel Angel. Argentina-Brasil: cuatro siglos de rivalidad. Buenos Aires: La
Bastilla, 1975, p. 278.
211
El Diario, 10.02.1895.
212
La Nación, 07.02.1895.
209
210

84

As fronteiras nacionais e a imprensa na República Velha

lorosa por que tinha que ser muda e sem protestos. Por outro lado, a
decisão arbitral teria vindo dissipar todo o motivo de desconfiança.
Entre o Brasil e a Argentina era de supor que a solução do litigio veio
contribuir para tornar mais estreitas e amistosas as relações entre os
dois países.213
Parte da imprensa chilena estaria considerando uma guerra com
a Argentina como uma hipótese concreta.214 Diante disso, em Buenos
Aires, El Tiempo vai afirmar que “la guerra como inevitable en tempo más ó menos cercano”. Sustentava-se que não poderiam existir na
América do Sul “dos países preponderantes, y que el monopólio de
la influencia política y militar debe ser atributo de uno solo, cuestión
que hay que resolver para estabelecer el império y la superioridade de
pueblo a pueblo.” El Tiempo era muito enfático ao afirmar que o Chile
se considerava capaz de exercer nesta parte do continente o papel que
a Prússia exercera na Europa Moderna. No entanto, apenas com suas
forças, de forma isolada, o Chile não teria condições de exercer a hegemonia no sul da América: “sin alianzas, el propósito chileno no sale de
las regiones platônicas.215
El Tiempo vinculava a questão litigiosa das Missões a uma aliança
entre Brasil e Chile para fazer frente à Argentina num conflito armado. Neste sentido, reproduz o discurso do ex-presidente Bartolomeu
Mitre, por ocasião da decisão arbitral desfavorável à Argentina:
Una potencia vecina contaba en este assunto con una
favorable decisión en favor de la Argentina, y esperaba
el resultado en previsión de poder iniciar ó prosseguir
una guerra de alianzas. Esta nación conoce que de hoy
en adelante, tendrá que arreglar sus assuntos con nosotros diretamente y sin perspectiva de alianza con otras
naciones.
213
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Uma hipotética derrota brasileira na decisão arbitral de Cleveland provocaria um enorme descontentamento, o que levaria a “un
tratado de alianza ofensiva y defensiva entre Chile y el Brasil” para
levar a guerra à Argentina. No entanto, mesmo com a vitória arbitral
brasileira a possibilidade da aliança persistia, segundo o periódico buenairense:
Se vé, pues, que el litigio de Misiones nunca peso sino
secundariamente en la política internacional, porque
las razones con las cuales se preconizaba antes la alianza brasileiro-chilena eran independientes de aquella
cuestión de limites. No se crea, por lo tanto, que el
fallo sobre Misiones aleje toda posibilidad de aquela
alianza.216

A aliança Brasil-Chile nunca se concretizou, não passando de um
mero fantasma no imaginário político argentino. Da mesma forma,
o conflito armado entre Argentina e Chile, que naquele momento se
mostrava como uma possibilidade concreta, jamais aconteceu.
* * * * *
A questão de Palmas com a Argentina, no final do século XIX,
fez com que a opinião pública voltasse a atenção para uma região que
até então não tinha importância: o Oeste de Santa Catarina e o Sudoeste do Paraná. Com o risco de perder uma parte do território, a
opinião pública brasileira manifestou sua preocupação, externando
um sentimento de nacionalidade.
Esta questão de limites territoriais não nasceu do choque de interesses de Brasil e Argentina. Ela foi herança nas monarquias ibéricas.
Entretanto, esta disputa fez parte da histórica rivalidade entre os dois
216
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países que lutavam para conquistar a hegemonia nesta parte do continente americano. Mesmo sendo resolvida pacificamente, não impediu
que a rivalidade entre Brasil e Argentina persistisse.
A população brasileira acompanhou de perto o desenrolar da
questão. A imprensa, através dos jornais, conseguiu fazer com que a
questão limítrofe fosse vista como uma verdadeira questão nacional. A
segurança do país e, consequentemente, da sua população dependia do
estabelecimento definitivo da linha fronteiriça.
Em dois momentos a imprensa irá mobilizar a opinião pública:
na votação do Tratado de Montevidéu e na decisão arbitral.
Por ocasião do Tratado de Montevidéu atuando como grupo de
pressão, os jornais fizeram a população acreditar que a cedência à Argentina de parte do território contestado significava uma traição aos
interesses nacionais, colocando em risco a segurança nacional. A posição da Câmara dos deputados, não aprovando o tratado, foi decorrente desta pressão exercida pela imprensa diária. Não fosse esta pressão
exercida a justiça de Salomão teria prevalecido.
Com a decisão arbitral favorável ao Brasil a imprensa vai atender
ao apelo governamental e mobilizar a população para festejar a vitória.
O sentimento de pertencimento vai ser aguçado pela imprensa, que
enaltecerá o nacionalismo que a população demonstrará ao atender ao
ir para a rua festejar a vitória contra a Argentina.
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França:
a fronteira com a
Guiana Francesa
Após a retumbante vitória na questão de Palmas, outra
questão fronteiriça brasileira vai ser resolvida através do arbitramento
internacional. Desta vez o litígio foi com a França, decorrente da dúvida sobre a devida localização do rio Oiapoque que servia de limites
entre o território brasileiro no atual Amapá e a Guiana Francesa.
A origem dessa questão remonta ao período colonial, quando os
franceses se estabeleceram ao norte do Brasil. Para consolidar a presença na margem esquerda do rio Amazonas os portugueses criaram
em 1637, a capitania do Cabo Norte, cuja área corresponderia à do
atual estado do Amapá. No litoral, a capitania estendia‑se da foz do
Amazonas até o rio Oiapoque, que deságua no Atlântico, a oeste do
cabo Orange.217
Os franceses já haviam se estabelecido na atual Guiana, fundando Caiena em 1634 e pretendiam que os limites de seu território fosGOES Filho, Synesio Sampaio. Navegantes, bandeirantes, diplomatas: um ensaio sobre a
formação das fronteiras do Brasil. Brasília: FUNAG, 2015, p. 316.
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sem até o cabo Norte, no rio Araguari, que deságua praticamente na
foz do Amazonas. O próprio nome da empresa então criada na França
para colonizar a região, Compagnie du Cap Nord, não deixa dúvidas
sobre as pretensões francesas.
A partir de então começaram as desavenças entre Portugal e
França em relação aos limites de suas possessões ao norte do território
do Brasil. Pelo tratado de Utrecht, de 1713, firmado entre os dois países, estabeleceu-se que os limites entre as duas colônias seriam estabelecidos pelo Rio Japoc (Oyapoque) ou Vicente Pinzón.218 Já naquela
época, os franceses pretendiam liberdade de navegação no Rio Amazonas. O rei Luiz XIV qualificou essa livre navegação como “condição
fundamental” ao estabelecimento dos limites entre as possessões francesas e portuguesas. Devido a um ultimatum da Inglaterra, a França foi
obrigada a renunciar àquela “condição fundamental”.219
Ao longo dos séculos XVIII e XIX, houve discussões a respeito
da demarcação dos limites por aquele rio. Os franceses insistiam que o
denominado Rio Oyapoque estaria localizado mais ao sul, com sua foz
muito próxima à do Rio Amazonas.
Pouco tempo depois do Tratado de Utrecht, as autoridades francesas de Caiena já começaram a colocar em dúvida a localização do
rio Japoc. Em 1797, o expansionismo napoleônico, aliado à fraqueza diplomática portuguesa naquele momento, fez com que Portugal
e França assinassem um novo tratado, estabelecendo o rio Calçoene
como limite. Pelo Tratado de Badajos, de 1801, o limite passou a ser
o rio Araguari; no ano seguinte, o limite, através de um novo tratado,
218
Art. VIII – “Sua Magestade Cristianíssima desistirá para sempre, como presentemente desiste
por este tratado [...] de todo e qualquer direito e pretensão que pode ou poderá ter sobre a propriedade das terras chamadas do Cabo Norte, e situadas entre os rios Amazonas e Japoc ou de Vicente
Pinzon” (Tratado de Paz entre sua Magestade Christianíssima e sua Magestade portuguesa,
concluído em Utrecht, a 11 de abril de 1917, apud SOARES, José Carlos Macedo. Fronteiras
do Brasil no Regime Colonial. Rio de Janeiro: José Olympio, 1939, p. 122).
219
BRASIL. Relatório do Ministério das Relações Exteriores. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1901, p. 53.

90

As fronteiras nacionais e a imprensa na República Velha

passava a ser o rio Carapanatuba, que deságua no estuário do rio Amazonas. Desta forma, se concretizava a pretensão francesa em ter acesso
ao Rio Amazonas.
Com a transferência da sede da coroa portuguesa ao Brasil, o
príncipe regente D. João, em 1º de maio de 1808, denunciou esses tratados, declarando-os nulos, alegando que eles foram obtidos à força.
Logo depois, em 1809, tropas portuguesas invadiram a Guiana Francesa, numa atitude revanchista em relação à Napoleão Bonaparte, permanecendo naquele território durante oito anos.
Em 8 de janeiro de 1810, instalou-se em Caiena um
governo português chefiado por João Severiano Maciel
da Costa, marquês de Queluz (1769 – 1833), um magistrado e político brasileiro, que governou a Guiana
Francesa ocupada, de 1809 a 1817, e, posteriormente,
presidiu a primeira Assembleia Constituinte (1823),
tendo sido também membro do primeiro Conselho de
Estado do Império. A população aceitou com razoável
tranquilidade a ocupação e, durante o longo governo
do marquês de Queluz, não houve incidentes.220

No Congresso de Viena (1815) Portugal aceitou restituir a
Guiana à França, desde que os limites entre os territórios portugueses e franceses fossem estabelecidos pelo que determinava o tratado
de Utrecht, ou seja, pelo rio Oiapoque. Na Convenção de firmada em
Paris em 28 de agosto de 1817, em seu artigo 1º determinava:
S. M. Fidelíssima, animado do desejo de dar execução
ao art. 107 do Ato do Congresso de Viena, obriga-se a
entregar a S. M. Cristianíssima, no termo de três meses
ou antes, se for possível, a Guiana Francesa até o rio
220
RODRIGUES, Randolfe. A efêmera República do Cunani: Uma história magnífica do Estado que se fez Brasil. In: BALDUS, Wolfgang. Os selos postais da República da Guiana Independente: República do Cunani: nativos da Amazônia. Brasília: Senado Federal, 2019, p. 14.
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Oyapock, cuja embocadura está situada, 4º e 5º graus
de latitude setentrional, e até aos 322 de longitude a
leste da ilha do Ferro, pelo paralelo de 2 graus e 24 minutos de latitude setentrional.221

Durante o reinado de Luiz Felipe (1830-1848), a França restabeleceu uma política expansionista, que teria reflexos nas pretensões em
relação ao território da Guiana. Consoante essa política, o Instituto
Francês e a Sociedade Geográfica de Paris declararam, em 1835, que o
rio Japoc ou Vicente Pinzon era o Araguari. No ano seguinte, o governador de Caiena, Laurens de Choisy, ocupou o território até este último rio, instalando um fortim militar na sua margem direita. Graças
à atuação diplomática inglesa, que não via com bons olhos a expansão
dos domínios da França na região amazônica, os franceses recuaram,
retirando-se do atual território do Amapá.
Até que houvesse uma solução definitiva da questão, Brasil e
França concordaram, em 1841, em neutralizar o território entre os rios
Oiapoque e Araguari.
Em 1855, o diplomata brasileiro visconde do Uruguai foi a Paris, para tratar da questão, chegando a oferecer o rio Calçoene como
limite. Mas o governo de Napoleão III (1852-1870), numa atitude imperialista, não aceitou a proposta, somente admitindo o rio Araguari
como limite.
Desde 1858 foi criada por Prosper Chaton, antigo cônsul da
França no Pará, a Capitania de Cunani, em área que abrangia parte
do território da Guiana, estendendo-se pelo território do Amapá. No
entanto, os capitães, embora falassem em nome dos habitantes, não
tinham autoridade positiva sobre a região, ou seja, não havia uma formalização da estrutura de governo.
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* * *
Um episódio mais ousado aconteceu em 1886, quando o “capitão” de Cunani, Trajano Benitez, proclamou a República da Guiana
Independente, em 26 de julho, conhecida como a República do Cunani, tendo como presidente o escritor e geógrafo francês Jules Gros. A
nova República seguiria as leis francesas e a língua oficial era o francês. O governo emitiu moedas (o franco) e criou um jornal oficial, Les
Nouvelles de France et des Colonies, que era seu órgão de propaganda.222
Esta república foi nominada de várias maneiras. Ficou conhecida
como “República da Guiana Independente”, “Estado Independente da
Guiana”, “República do Cunani” ou “Estado Livre de Cunani”.
A vila de Cunani existia desde 1858, como uma base para garimpeiros. O termo cunani deriva provavelmente da língua tupi: era o
nome por meio do qual os povos indígenas denominavam o tucunaré,
um peixe bastante comum na região amazônica.223
O Jornal do Commercio, ao tratar da questão, classificava Jules
Gros como “um francês engraçado”, que encontrou uma forma de acabar com a sempiterna questão dos territórios “contestados” nas fronteiras do norte do Império do Brasil.
Acaba o dito sr. Jules Gros de proclamar a independência
dos ditos territórios, situados mais ou menos entre o chamado Oyapoc e a Guiana francesa, fundando neles uma
república autônoma, cuja capital Cunani conta não menos de 35 ranchos ou paióis e 350 habitantes de todas as
raças e nacionalidades. Declarou-se também eleito presidente vitalício da dita República da Guiana independente, instituiu vice-presidente, ministros, etc., e como a um
francês é preciso antes de tudo poder apresentar uma fitazinha no paletó, como é de regra para os cavalheiros da
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Legião de Honra, instituiu também o espirituoso sr. Gros
a ordem da estrela ou cruz de Cunani, com grão-mestre,
grans-cruzes, comendadores, oficiais, etc.224

Quando o Jornal do Commercio publicou esta notícia, o governo francês já havia desautorizado a existência da fantasiosa República.
Em 02 de setembro de 1887 o governo francês já havia deixado claro
que como havia um modus vivendi entre Brasil e França desde 1862 em
relação a esta área, a existência da assim chamada República do Cunani constituiria uma violação dos direitos dessas duas autoridades.”225
Duas semanas após o Jornal do Commercio vai informar que jornais de Paris noticiavam que a legação brasileira deu mais importância
à República do Cunani do que ela merecia e que o governo francês não
estava disposto a favorecer de forma alguma tal pretensão.226
O lado pitoresco do governo da República do Cunani era que
o gabinete de ministros chefiado por Jules Gros, “funcionava” instalado no quinto andar de seu apartamento, situado na rua do Louvre,
em Paris, de onde distribuía fartamente as condecorações honoríficas
adotadas pela Nova República. No entanto, em estudo sobre a História do Amapá, José Sarney afirma que a República do Cunani “era uma
inteligente e sábia ação diplomática e política, para criar uma região
independente, sob a proteção da França.”227 Por sua vez, Clovis Moura
idealiza essa iniciativa, ao afirmar que “o certo é que a República do
Cunani foi uma utopia libertária que nasceu da situação social em que
se encontravam os negros e as populações marginalizadas daquela região.”228 A população negra preferia ser governada pelas leis da França,
país que havia abolido a escravidão, ao contrário do Brasil.
Jornal do Commercio, 12.09.1887.
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Sobre a população negra da região, o Jornal do Commercio reproduz artigo do jornal francês Matin, que afirmava:
Os negros e os mulatos são antigos escravos ou descendentes de escravos fujões, que se escaparam do Brasil.
São, em geral, hospitaleiros, generosos, bravos, descuidosos, bons apesar dos seus antecedentes, mas desconfiados, bêbados, muitos supersticiosos, iletrados, e
sobretudo, preguiçosos.229

Embora desautorizada pelo governo francês, a República do
Cunani continuou a povoar os sonhos de Jules Gros. Em setembro de
1888, a Gazeta de Noticias publicava que jornais europeus noticiavam
“que organizou-se uma companhia inglesa com o fim de explorar o território litigiosos entre o Brasil e a Guyana Francesa, empresa de que faz
parte Jules Gros, o presidente da malograda República do Cunani”230
Esta empresa era a Guiana Syndicate Ltd, que proporcionou a
Jules Gros e sua família vir conhecer o território do qual ele ainda se
considerava presidente. Ao visitar in loco, Jules Gros ficou sabendo que
a Amazônia não era o El Dourado que ele imaginava encontrar.231
De qualquer forma, a existência de uma República pouco mais do
que fantasma serviu para despertar cobiça e curiosidade. “O presidente do novo Estado chegou a Paris com um carregamento de ouro e fez
com que os olhares de seus compatriotas se voltassem deslumbrados
para a região que secularmente sorria à geógrafos e exploradores.”232
Jules Gros morreu em 1891. No ano seguinte, Adolphe Brezet
“assume” a presidência da República do Cunani, outorgando uma
constituição ao país em 5 de outubro de 1892. Brezet buscou o reco229
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nhecimento do novo país pelas outras nações, mas ao que parece não
foi bem sucedido, pois foi “dispensado” da presidência em 1894.233
Em 1901 Adolphe Brezet “reativou” a República do Cunani em
parceria com um outro grupo de aventureiros, que vendiam títulos,
condecorações e imaginárias concessões de terras. No ano anterior o
Brasil garantiu a posse do território onde estava localizada a fantasmagórica República, em vitória no arbitramento suíço contra a França.
O Jornal do Commercio, reproduziu matéria do Petit Journal, de
Paris, que vai questionar: “Será verdade que exista realmente a República de Counani ou da Guiana independente, essa criação essencialmente parisiense, que em 1887 sai da cabeça de alguns sonhadores?”
O jornal francês vai afirmar que embora o Brasil tenha garantido
através do laudo arbitral suíço este território, “os habitantes recusaram ratificar este julgamento e reivindicaram o direito de dispor, por
si mesmos, dos seus destinos.” Ia mais longe ainda o jornal: “repelindo
os soldados brasileiros que foram tomar posse do país, se constituíram
em república independente, cujo reconhecimento pedem agora a várias potências.” Informava ainda que Brezet, moço de aspecto muito
simpático, “ar decidido, rosto franco e aberto”, teria servido durante
algum tempo no exército brasileiro, como capitão de artilharia. Em
entrevista ao periódico francês, Brezet dava informações sobre a “sua”
República: seria um país com um território duas ou três vezes maior
que a França, com cidades de 5.000, 8.000 e até 12.000 habitantes. Os
colonos que a habitariam eram em torno de 200.000, e índios que “que
se contam por milhões, que o apoiariam por que eram “verdadeiros
counanienses”.234
José do Patrocínio escrevendo no jornal O Paiz ao abordar a fantasmagórica república vai definir que “a República de Counany é um
velho canard. De tempos a tempos, levanta o vôo de abatroz atraves233
234

96

BALDUS, 2019, p. 45.
Jornal do Commercio, 02.03.1904.

As fronteiras nacionais e a imprensa na República Velha

sa o Atlântica e vai espairecer nos boulevares de Paris.” Cada vez em
quando reveste-se “de uma plumagem de fênix” e a imprensa de forma
sensacionalista “com os gabos da raposa de La Fontaine, dão realidade
à fábula” fazendo com que o presidente da imaginária república de forma lisonjeira “vive à expensas de quem lhe dá ouvido.”235
Na verdade, se a República do Cunani estava ressurgindo, o Brasil tinha responsabilidade nisso. Por isso, Patrocínio questionava: “até
quando o Brasil privará o mundo de adquirir para a civilização um território que pode fornecer o bem estar e a fortuna a milhões de homens?”
Segundo ele, até aquele momento o Brasil estava fazendo “o papel do
usurário, que se limita a ter ciúme do seu tesouro. Não exploramos,
nem queremos que ninguém explore a Guiana Brasileira.” O abandono
daquela região por parte do governo brasileiro era notório. “De posse
desse enorme patrimônio que nos legaram os nossos antepassados, nenhuma providência tomamos para consolidar a conquista diplomática
pela nacionalização da riquíssima região do ouro aluvial.”236
Por sua vez A Noticia vai dizer que em Paris “esse engraçadíssimo
Brezet” tantava fazer crer que ele representava “alguma coisa de sério
como chefe do Estado Independente de Counani” e não apenas um
simples “tipo de opereta a empunhar um fantástico penacho, símbolo
de seu cargo majestático.”237
No ano seguinte, A Noticia informava sobre a possibilidade de a
República do Cunani ser reconhecida pelo governo dos EUA. O jornal
classificava a notícia como mais “um manejo do sr. Brezet para levantar
os capitais necessários à sonhada insurreição que no seu entender e
plano deverá operar a fragmentação do nosso território”. E concluía o
articulista, tentando passar uma imagem de tranquilidade: “Não nos
assustemos, pois. A República de Cunani ainda não passou ao terreno
235
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da realidade e parece antes condenada ao domínio da opereta.”238 Na
mesma época o Jornal do Brasil informava que “o aventureiro Brezet e
a camarrilha que o cerca” tentava uma conspiração na Espanha, buscando apoio das potências europeias à República do Cunani. O representante diplomático brasileiro em Madrid teria solicitado a prisão
de Brezet, que “maquinava uma conspiração” contra a República do
Brasil.239
Tinha razão o’A Noticia. Adolphe Brezet morreu em 1906, na
extrema miséria, usando os títulos de Duque de Brezet e de Beaufort,
visconde de São João e chefe do Estado Livre de Cunani.240
As peripécias de Jules Gros e Adolphe Brezet em torno da República do Cunani localizada em território contestado por Brasil e França fez que com os olhares se dirigissem para aquela região.
Poucos anos depois de fundada a República do Cunani a imprensa brasileira começou a dar atenção ao que estava acontecendo no território que disputava com a França. O Jornal do Commercio faz uma
leitura correta da situação: “Felizmente o Brasil não parece disposto a
ceder em tal assunto à pretensões irrazoáveis, e pulsa ainda leal e fervoroso patriotismo no coração dos seus filhos, mesmo daqueles que por
motivos políticos estão exilados da pátria.” Para o Jornal do Commercio
isto tinha um objetivo, com a França pretendendo “se aproximar do
Amazonas para tomar conta de toda a região norte deste grande rio”.241
* * *
Em meados da década de 90 do século XIX, foi encontrado ouro
próximo ao rio Calçoene. Isso provocou uma verdadeira “corrida do
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ouro” à região. O capitão de Calçoene, Eugéne Voissien, resolveu barrar o acesso de brasileiros às minas.242 Em 1894, os brasileiros liderados
por Francisco Xavier da Veiga Cabral, vulgo Cabralzinho, formaram
uma espécie de República local, governado pelo Triunvirato do Amapá, subordinado às leis brasileiras. Foi criado um exército, responsável
pela defesa do Amapá, um Código Penal e um sistema fiscal.243 No ano
seguinte, no mês de maio, ocorreu um confronto armado entre forças
dessa “República do Amapá” e os franceses. Esse confronto foi classificado como gravíssimo pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil,
Carlos Augusto de Carvalho.244
O Jornal do Brasil ao analisar a situação vai defender que “enquanto não se conciliarem os dois governos sobre a verdadeira inteligência do tratado de Utrecht e persistir entre eles esta divergência
quaisquer tentativas para a solução pacífica deste pleito internacional
serão frustradas.245 Uma semana depois bradava o diário carioca: “Livre-se o Brasil das garras do Leão, e use dos meios ao seu alcance para
manter ilesas a honra, dignidade e soberania nacional.”246
Como os limites entre o território brasileiro e a Guiana Francesa
continuavam imprecisos, os governos de Brasil e França resolvem levar
a questão ao arbitramento internacional. Em 1897 os dois países acertaram que o árbitro seria o governo da Confederação Suíça.
O tratado firmado entre os dois países em 10 de abril de 1897
determinava em seu preâmbulo que o árbitro seria convidado a decidir
qual era o rio Oyapoque ou Vicente Pinzón e a fixar o limite interior
do território.
O artigo 1º do tratado de arbitramento determinava:
242
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A república dos Estados Unidos do Brasil pretende
que, conforme o sentido preciso do art, 8º do tratado
de Utrecht, o rio Yapoc ou Vicente Pinsão é o Oyapoc
que deságua no oceano a oeste do cabo de Orange e
que pelo talvev deve ser traçada a linha de limites.
A república francesa pretende que, conforme o sento
preciso do art. 8º do tratado de Utrecht, o rio Yapoc
ou Vicente Pinsão é o rio Araguary que deságua no
oceano ao sul do cabo do Norte e que pelo seu talveg
deve ser traçada a linha de limites.247

Determinava ainda este artigo que o árbitro resolveria, definitivamente sobre as pretensões das duas partes, adotando em sua decisão,
que seria obrigatória e sem direito à apelação, um dos dois rios pretendidos como limites, ou se assim entendesse, poderia adotar um dos rios
compreendidos entre os dois nominados.
No artigo 2º do tratado, especificava-se o que se pretendia em
relação aos limites no interior do território:
A república dos Estados Unidos do Brasil pretende que
o limite interior, parte do qual foi reconhecido provisoriamente pela convenção de Paris de 28 de agosto de
1817, é o paralelo de 2º24’ que, partindo do Oyapoc,
vá terminar na fronteira da Guiana Holandesa.
A França pretende que o limite interior é a linha que,
partindo da cabeceira principal do braço principal do
Araguary, siga para oeste paralelamente ao rio Amazonas até encontrar a margem esquerda do rio Branco e
continue por esta margem até encontrar o paralelo que
passe pelo ponto extremo da serra Ararary.248

Da mesma forma que em relação ao rio que desaguasse no oceano
Atlântico, o árbitro poderia também escolher uma solução intermediária nos limites do interior, e que sua decisão não teria direito à apelação.
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Consultando juristas, A Imprensa dizia que a solução intermediária era necessária em ambas as partes do litígio, “para não ser o árbitro constrangido em sua consciência; não importando isso abandono
de direito, por ter na história dos arbitramentos precedentes que a
justifique.”249
Sobre a Suíça como árbitro, a Gazeta de Zurich se manifestou:
O seu Conselho federal aceitou a honrosa tarefa de árbitro, honra que nada rende, mas que em compensação
trás muitos desgostos, porque a parte que perde geralmente não dispensa o seu direito de maldizer do juiz
durante algum tempo depois do julgamento.

Para o jornal suíço havia um outro agravante. No Brasil haveria
dúvidas “se a Suíça como árbitro entre o seu rico e poderoso vizinho
francês e o fraco e longínquo Brasil, poderá reconhecer a este o seu
bom direito.” Segundo aquele jornal “entre a mocidade brasileira nota-se descontentamento com o teor do tratado de arbitramento” e havia
o receio “que o árbitro escolha o cômodo esquivo do termo médio,
que aquele tratado oferece, para sacrificar a questão principal e cardeal.” O povo brasileiro estaria “convencido do seu bom direito, e seria
dolorosamente impressionado se não o obtivesse na sua totalidade.”
Lembrava aquele jornal suíço que havia mapas franceses que declaravam o território contestado como sendo brasileiro. O povoamento do
território seria exclusivamente por gente de descendência brasileira,
sendo que a imigração de Cayena sempre foi insignificante e apenas no
rio Calçoene que se observava um vai-vem de aventureiros franceses à
procura de outro. E cravava a Gazeta de Zurich: “o português é a língua
do território.”250
O barão do Rio Branco, após a vitória no laudo arbitral com a
249
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Argentina, foi convocado para defender o direito brasileiro. Rio Branco defendia o arbitramento, nessa questão, com a França, pois segundo ele, uma negociação direta seria prejudicial ao Brasil, que, talvez,
não conseguisse uma posição melhor do que a situada no rio Calçoene, que, aliás, já havia sido oferecida em 1856 e não aceita pela França.
Rio Branco considerava a questão com a França muito mais difícil do que a de Palmas, contra a Argentina. Alguns fatos o levavam a
pensar assim: o Brasil estava, agora, enfrentando uma potência imperialista; a posição portuguesa e depois brasileira, ao longo do tempo,
foi muito instável quanto à defesa dos seus direitos, ora recuando, ora
avançando na reivindicação.
Ao defender a causa brasileira Rio Branco apresentou duas “memórias” ao árbitro. A primeira em abril de 1899 e a segunda oito meses depois, contendo a réplica da alegação francesa, acompanhada de
inúmeros documentos e mapas.251 Na tarefa de elaborar a defesa do
direito brasileiro, Rio Branco contou com a ajuda do cientista suíço
Emílio Goeldi, profundo conhecedor da fauna e flora amazônica e de
grande prestígio nos meios acadêmicos de seu país.
Enquanto aguardava-se o julgamento arbitral, informações desencontradas eram publicadas. O jornal A Imprensa informava que a
imprensa francesa dava vazão a boatos que careciam de fundamento.252
O laudo arbitral foi emitido em 01 de dezembro de 1900 redigido
pelo Conselheiro Eduardo Müller e assinado pelo Presidente do Conselho Federal Suíço, Walter Hauser. A sentença foi favorável ao Brasil e uma
área de 260.000 Km2, definitivamente, incorporada ao território nacional.
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Segundo o Jornal do Commercio o que deveria-se esperar do árbitro
era apenas a decisão pura e simples da pendência entre os dois países. O
governo suíço não era obrigado a fundamentar a decisão; bastava dizer
qual das partes era detentora da razão. No entanto, “dando provas do mais
alto escrúpulo de consciência, resolveu-se a dar as razões de sua sentença.”
Desta forma, a exposição de motivos do laudo resultou num documento
de 836 páginas.253
No dia que a sentença arbitral foi comunicada aos defensores de
seus respectivos países, alguns jornas da Capital Federal fizeram uma
retrospectiva histórica da pendenga litigiosa, desde seu início ainda no
período colonial. Neste sentido, as matérias publicadas pela Gazeta de
Noticias e pelo Jornal do Brasil em sua edição matutina são exemplos
eloquentes.254 Desta forma, para que “nossos leitores poderem apreciar
a justiça da decisão, procuraremos apresentar o lado francês e o lado
brasileiro do debate.”255
A Gazeta de Noticias descrevia o trabalho elaborado por Rio
Branco e entregue ao árbitro: um atlas com 91 cartas geográficas de
antes do tratado de Utrecht (1713), a reimpressão do livro de Joaquim
Caetano da Silva O Oyapock e o Amazonas, o protocolo das conferências realizadas em Paris de 1855 a 1856, um volume de documentos
anotados e “uma memória expondo o assunto segundo as tradições e o
interesse de nossa pátria.”256
O Jornal do Brasil em sua edição vespertina vai trazer a notícia
da vitória brasileira com a manchete A Victoria do Brasil na questão
do contestado Franco-Brasileiro. Além da fotografia de Walter Hauser,
presidente da Confederação Helvética, Rio Branco, Charles Muller,
relator suíço do processo de arbitramento e de Cândido Mendes, que
253
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havia se dedicado a estudar a questão durante o Império, o Jornal do
Brasil trazia uma enorme caricatura, que fazia referência à data de 1º
de dezembro de 1640, quando ocorre a aclamação de D, João IV, dando fim à União Ibérica e Portugal conquistando novamente sua independência, sua liberdade.
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O jornal O Paiz teria sido o primeiro diário a receber telegraficamente a notícia da decisão arbitral no mesmo dia em que a mesma
foi emitida. No entanto, apenas teria afixado na porta de entrada da
empresa jornalística e somente no dia seguinte vai publicar no jornal.
De forma poética vai informar seus leitores:
Nasceu o dia de ontem jubiloso para a alma brasileira.
Sombras que pairavam no horizonte da pátria, em seu
extremo norte, o sol rutilante espancou-as e ficamos
definitivamente senhores do nosso direito, reconhecido agora solenemente num tribunal arbitral europeu.257

Como não poderia ser diferente, no dia seguinte ao laudo, toda a
imprensa brasileira vai dedicar amplos espaços para comentar e analisar a decisão do governo suíço, favorável às pretensões brasileiras.
Reconheceu o nosso direito sobre toda a região que vai
do Araguari ao Oyapoque, medindo aproximadamente 240 milhas de extensão e 100 de largura, deslocou
no limite interno a linha que os franceses pretendiam
colocar paralela ao Amazonas a fez seguir logicamente
pelo talvegue da serra Tumucumaque até os limites da
Guiana Holandesa.258

A França não saiu totalmente perdedora. “Foi concedido à Guiana Francesa um triângulo de território que está compreendido entre
o curso superior do Oyapoque, e talvez da serra Tumucumaque e o
limite provisório da convenção de Paris.”259
Sem dúvida, o Jornal do Commercio fez a matéria mais completa sobre a questão, até por que no momento em que Rio Branco, em
257
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Berna, recebeu a notícia da vitória brasileira, estava presente o correspondente especial do jornal, Roberto de Mesquita. É este órgão da
imprensa brasileira que vai apresentar o mapa mais bem elaborado da
região que estava em litígio. Inclusive esta edição do decano da imprensa carioca recebeu elogios de outros jornais. A Noticia, por exemplo, vai dizer que “com certeza não se fez na imprensa europeia serviço
tão completo.”260
O Jornal do Commercio vai elogiar a posição da França, que em
1897 ao aceitar o arbitramento “não provou somente a sua tradicional fidalguia no trato das nações”. A potência europeia manifestou
também “a lealdade com que alegava essas pretensões e a convicção
que hoje reconhece errada, de que o direito estava do seu lado.” Desta
forma, caberia à França, por sua influência mundial, “foco de luz que
ilumina toda a gente latina” dando às nações do mesmo tronco étnico,
bem como “às nações de outras raças a grande lição civilizadora do
arbitramento em contendas territoriais”.261
Já provamos perante o mundo que não pretendemos terras de
vizinhos e as que temos reivindicado deles são terras nossas. Nenhum
dos fronteiriços poderá presumir cobiças injustificáveis do Brasil e não
é este o menor resultado deste triunfo da fé brasileira nas questões internacionais.”262
Na alegação, Rio Branco defendeu que “a linha paralela ao Amazonas reclamada pela França não foi estabelecida por nenhum tratado.” Diante disso, “o Brasil entende que a longa posse que tem da
margem esquerda do Amazonas e do curso inferior dos afluentes dessa
margem torna indiscutíveis os seus direitos a todos os territórios ao
Sul dos montes Tumucumaque e de Acaray”263
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A Gazeta de Noticias destacava o significado maior da vitória brasileira:
É a posse de cinquenta mil milhas quadradas de território que nos é definitivamente reconhecido; mas não
é de terreno que se trata, não é de posse material, cujo
valor é relativo, é de grande importância moral que adquire no concerto das nações o nosso país, por ter sustentado durante longos anos uma causa de justiça, por
ter sabido aproveitar o princípio da arbitragem afim de
regular as suas questões de limites, e por ter sabido defender nobre e altivamente os seus direitos.264

O regozijo do povo brasileiro pela vitória era legítimo, segundo a
Gazeta de Noticias. O direito brasileiro foi fundado sobre a justiça e a
verdade, a partir do trabalho dos “ilustres cidadãos que prepararam o
tratado de arbitragem.” Como não poderia deixar de ser, destacava as
memórias elaboradas e apresentadas por Rio Branco, que fez com que
o árbitro decidisse em favor do Brasil “porque encontrou documentos
de fato sérios, sinceramente expostos e porque não viu em nenhuma
linha, em nenhuma página a intenção de torcer, de desfigurar, de sofismar a verdade.”265
O Cidade do Rio, que publicava na capa as imagens desenhadas
do presidente da Confederação Helvética, Walter Hauser e do barão
do Rio Branco, enaltece o papel da Suíça que agiu corretamente, embora localizada num outro continente “sujeita aos azares de uma política de vinditas e de ambições sem escrúpulos” mas que constituía-se,
entretanto, numa “exceção honrosa para a dignidade humana, e antepondo os seus deveres para com a justiça a todas as suas conveniências
materiais e políticas.” Não haveria palavras que alcançassem o real sig-
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nificado de “tão nobre ação”, por isso concluía: “Bendita seja a Suíça
entre as nações, sagrado seja o seu nome para todo o brasileiro!” 266
* * *
Toda a imprensa enaltecia o trabalho realizado por Rio Branco
na defesa dos direitos do Brasil, “obtendo dos seus juízes a confirmação fundamentada da justiça da sua causa, da razão do seu direito e da
sinceridade e convicção das suas pretensões.” A vitória brasileira foi
baseada na “reivindicação histórica, geográfica, jurídica” e foi alcançada “após longos e pacientes trabalhos e alta erudição por um dos seus
mais distintos e diletos filhos.”267
Rio Branco começava a ter seu nome elevado à categoria de herói
da pátria.
É ao seu grande talento, à sua alta mentalidade, ao seu
excepcional saber, ao seu puro patriotismo, ao seu devotamento ao trabalho e ao entusiasmo do seu coração
pelo Brasil... Nenhum brasileiro da sua geração prestou ao Brasil serviços mais relevantes, nenhum o tem
exercido em amor à pátria, ninguém pode hoje contestar-lhe esta benemerência que exultamos em assinalar
perante a opinião.268

A Gazeta de Noticias vai na mesma linha, ao enaltecer não apenas o conhecimento de Rio Branco. Para o jornal, o defensor da causa
brasileira “é seguramente hoje um dos mais profundos sabedores da
nossa história” e por outro lado, “é sobretudo um patriota, um amante apaixonado de sua terra, em toda a integridade da sua história sem
soluções de continuidade, em centímetros de suas fronteiras, nos seus
anacrônicos canhões imprestáveis e nas suas velhas bandeiras rotas. E o
266
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mais importante: “esse patriotismo podia ser feroz, como conhecemos
alguns, se Rio Branco não fosse um bom e um civilizado”269
Como resultado do excelente trabalho desenvolvido por Rio
Branco a Academia Brasileira de Letras o elegeu sócio de forma unânime, na mais numerosa reunião que já deve desde sua fundação na vaga
deixada por Pereira da Silva.270
Para A Imprensa, em editorial redigido por Rui Barbosa, vitórias como a que o Brasil conquistou diante da França “envergonham
os loiros sinistros da guerra”. Desta forma, “são campanhas, em que a
fortuna do vencedor não imola à divinização da sua individualidade a
imensa colaboração anônima de legiões sacrificadas para lhe juncarem
a estrada tenebrosa da glória militar.”271
Começava a ser construída a imagem do Deus Terminus272 das
fronteiras, bem como do Colosso de Rhodes, com um pé no território
das Missões e outro no Amapá:
Passar por esta dita uma vez já será ter merecido muito do
céu. Desfrutar o privilégio de vê-la repetir é atravessar a
vida sob uma predestinação, de que a história da humanidade há de contar raros exemplos [...] Hoje literalmente do
Amazonas ao Prata há um nome que parece irradiar por
todo o círculo do horizonte num infinito de cintilações: o
do filho do emancipador dos escravos, duplicando a glória
paterna com a de reintegrador do território nacional.273

O Jornal do Commercio vai enaltecer a prática do arbitramento
que proporcionou a elevação do amor próprio brasileiro. Para aquele
periódico, o arbitramento que estava se introduzindo nas relações internacionais era “a mais fecunda conquista da civilização para a paz e
269
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para o progresso dos povos e para o bem da humanidade”, pois trazia
em si “a feição mais nobre, mais moral, mais cristã de quantas ideias,
os espíritos sãos têm semeado para a obra que passa de geração em
geração, da perfectibilidade humana”. Especificamente nas questões
de domínio territorial o arbitramento decidiria sem fazer vencedores
ou vencidos, marcando a soberania de um território “sem as dores e a
afronta de uma conquista, antes a condenando implicitamente como
direito bárbaro incompatível com a civilização de hoje.”274
No vitorioso laudo emitido pelo governo Suíço, “o nosso patriotismo jubila” e o mais importante, “não humilham o nosso secular contendor”, por que a vitória não veio da superioridade da força brasileira
sobre a francesa, mas da superioridade do direito que tinha o Brasil, que
não se media “pela pujança e pelas riquezas de quem o tem como seu.”275
No processo de elevação de Rio Branco à condição de herói nacional o Jornal do Commercio propõe a abertura de uma subscrição nacional, uma coleta popular para levar um mimo nacional ao advogado
da causa brasileira vitorioso. O jornal abre a lista contribuindo com
um conto de reis.276 No dia seguinte informa que o presidente Campos
Salles, o senador Manoel Bareta e o Club dos Diarios também estavam
contribuindo com um conto de reis cada um.277
O Cidade do Rio lembrava que a pátria começou a render homenagens “ao imortal barão do Rio Branco”. Os trabalhos realizados pelo
vencedor de Palmas e Amapá “valem bem uma dotação perpétua para
o chefe da família” como compensação das obras concluídas pelo esforço extraordinário “do talento e do patriotismo”. Lembrava também
que Rio Branco havia sido deputado, Portanto, “fica bem o seu busto
na câmara dos senhores deputados.”278
274
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Em editorial O Paiz vai defender que “a Pátria não o recompense com foguetes e retratos a óleo”. Dizia esperar que algum deputado
propusesse na Câmara como prêmio uma gratificação de 560 contos
de reis, que o colocaria “ao abrigo de todas as necessidades e o deixe gozar numa paz inefável a glória de haver servido tão bem o seu país”. O
valor sugerido foi o preço pelo qual foi avaliada uma estátua de bronze
encontrada à época nas ruínas de Pompéia. Afirmava o diário carioca:
“os serviços do barão do Rio Branco valem um pouco mais do que esta
estátua.”279 No dia seguinte, entre inúmeros discursos enaltecendo o
papel de Rio Branco, o deputado José Avelino (CE) propõe que em reconhecimento pelas vitórias nos arbitramentos com a Argentina e com
a França a Nação brasileira declararia Rio Branco benemérito e conferia-lhe uma dotação de mil contos de réis.280 O valor acabou sendo uma
dotação anual de vinte e quatro contos de réis, com transmissão aos
filhos e filhas, enquanto vivessem e mais o prêmio de trezentos contos
de réis, como recompensa nacional, pelos relevantes serviços prestados
nas missões especiais de arbitramento em Washington e Berna.281
Para O Paiz, feliz o homem que pode pela tenacidade do seu estudo, pela segurança do seu critério, pela clareza e precisão da sua inteligência, “prestar à sua pátria um serviço de valor na defesa do nosso direito, em Washington e em Berna.” Por outro lado, feliz o regime, que
atormentado por tantas agitações, com tantos problemas, consegue
pela sua força, pelo seu poder, pela sua energia contendora, resolver de
forma pacífica velhos litígios, “que podiam muito bem degenerar em
graves pendências internacionais.”282
De fato, pode-se afirmar sem temor algum que o texto que constituiu a defesa brasileira, elaborado por Rio Branco, é um verdadeiro
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tratado de geopolítica. Para o Jornal do Commercio, “as ‘memórias’ que
apresentou ao juiz arbitral são um monumento.”283 Da mesma forma,
A Imprensa classifica como “trabalho monumental” e “obra ciclópea”,
cuja “soberba grandeza desse resultado, condigno realmente do nosso
direito” acabou resultando em “tão insigne triunfo”.284
A faceta geopolítica de Rio Branco fica mais evidenciado ainda,
se considerar que os adversários franceses enfrentados por ele, nessa
questão, tinham a assessoria de ninguém menos que Paul Vidal de La
Blache, o maior nome da Geografia francesa de todos os tempos, considerado o fundador da “Escola Geopolítica Possibilista Francesa.”285
Ao elogiar Rio Branco, de forma indireta aproveitava-se para
criticar outros personagens da política nacional. Desta forma, A Imprensa afirmava que “na luta do direito, é essa vitória mais importante
do que a das Missões” e se no arbitramento em Washington “venceu
só Rio Branco, que necessidade teria ele do auxílio de quem não tinha
sequer ideia firme sobre o que nos pertencia, ora sendo a favor da República Argentina, e ora do Brasil?”
O articulista estava se referindo a Dionísio Cerqueira, que foi
auxiliar de Rio Branco em Washington, na questão com a Argentina
e, posteriormente, foi o ministro das relações exteriores que assinou o
tratado de arbitramento com a França. Afirmava que ficavam muito
reduzidos os elogios ao Dr. Dionisio como “diplomata e estadista” e
que por isso nunca mereceria um busto como estavam aventando. Da
mesma forma nunca poderia entrar no Instituto Histórico, “por não
poder ficar ao lado dos que lá existem, representando os homens eminentes nas ciências, nas letras, nas artes e na política do país.” 286
O Cidade do Rio homenageava não apenas Rio Branco. Não esJornal do Commercio, 02.12.1900.
A Imprensa, 02.12.1900.
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quecia o jornal de que também deveriam ser feitas homenagens “ao
venerando, ao santo, ao imortal Prudente de Moraes.”287 Afinal, foi o
ex-presidente que indicou e nomeou Rio Branco defensor dos direitos do Brasil. “A clarividência do estadista nunca brilhou tanto no sr.
Prudente de Moraes como na escolha do advogado e do árbitro para
a questão do contestado.” Manoel Vitorino durante sua interinidade
na presidência teria indicado o nome de Rui Barbosa como advogado
do Brasil. No entanto, desde 1895, logo após o lado arbitral de Cleveland, na questão com a Argentina, o então presidente da República, “previdente e criterioso”, havia confiado à Rio Branco o estudo do
“melindroso litígio” para que ele armazenasse documentos para deixar
“tranquila a consciência do governo”, Lembrava ainda que “a França
preferia que o árbitro fosse sua majestade o rei da Suécia”. Prudente de
Moraes, porém, conseguiu a aceitação da Suíça, “arrostando por esta
inspiração as maiores injúrias que lhe foram assacadas na imprensa e
na tribuna legislativa.”288 Desta forma, o Cidade do Rio afirmava ser
“uma injustiça a parcimônia com que se fazem referências ao serviço
do honrado ex-presidente da República, que tanto se desvelou para
obter mais uma vitória diplomática, elevando assim o pensamento do
legislador constituinte que decretou a arbitragem”289, numa referência
à presidência da Assembleia Constituinte de 1891 exercida por Prudente de Moraes.
Na charge que publica em sua capa, o Cidade do Rio explicita a
homenagem à Prudente de Moraes juntamente com os outros personagens envolvidos na questão arbitral.
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Após a sentença arbitral favorável ao Brasil, o Jornal do Commercio publicou durante o mês de dezembro de 1900, em seguidas edições, matéria histórica detalhada, com o título “A questão do Oyapoc
perante o arbitramento do governo Suisso”. Chama a atenção que
numa destas matérias, ao analisar a documentação proveniente das
explorações efetuadas tanto por brasileiros quanto por franceses, o decano da imprensa carioca vai criticar os adversários da causa brasileira,
ao afirmar: “Em suma, os redatores da Réplica Francesa entendem que
só os seus compatriotas sabem fazer explorações.”290
Com certo atraso, o Jornal do Commercio reproduz matéria do Politique Coloniale em que divagava sobre a possível sentença. “Seja ela qual
for, a França entregando aos acasos de uma arbitragem direitos incontestáveis, que estava em condições de fazer respeitar pela força, deu prova brilhante de sua confiança no seu direito, como de espírito de conciliação.”291
* * *
O regime republicano brasileiro tinha apenas uma década de
existência. Assim, a vitória no litígio fronteiriço com a França vai servir para ajudar a consolidar a jovem República.
O Cidade do Rio vai enaltecer o papel que teve o primeiro presidente civil, Prudente de Morais, ao levar a questão ao arbitramento e
escolher como defensor da causa brasileira o barão do Rio Branco. Pela
pena de José do Patrocínio, diretor daquele jornal, fica-se sabendo que
“a clarividência do estadista nunca brilhou tanto no sr. Prudente de
Moraes como na escolha do advogado e do árbitro para a questão do
Contestado.”292 Para o Cidade do Rio, o Brasil ter vencido a arbitragem
contra a França é a “mais assinalada das vitórias republicanas”.293
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Durante o período em que Prudente de Moraes ficou afastado
por motivos de saúde, a interinidade vice-presidencial de Manoel Vitorino teria entendido que era melhor aceitar a proposta francesa. Voltando ao cargo de presidente, Prudente de Moraes opôs à diplomacia
francesa a mais tenaz resistência e “não se deixou levar pela amistosa
acuidade do sr. Pichon, muito menos se deixou acovardar pelo tom
belicoso da imprensa francesa.” Desta forma, a atitude do presidente
brasileiro na última fase do debate entre a França e o Brasil, relativamente ao território contestado, “é uma das mais heroicas da nossa história.”294
Havia oposição ao arbitramento. “Para acalmar o jacobinismo
sanguinário, foi preciso que dele se destacasse o sr. Irineo Machado,
que em longo discurso, em sessões secretar, antepondo o patriotismo
às paixões, conseguiu fazer votar o convênio.” O governo brasileiro
teria que enfrentar as paixões políticas que julgavam que a Suíça não
teria “envergadura para arcar com o prestígio da França e entregar-lhe
a nossa causa era perdê-la.”295
Para a Gazeta de Noticias o laudo favorável tinha sido uma vitória
republicana.
Os eternos inimigos de tudo que é bom, os difamadores declarados da República, que lhe tem airado as
maiores injúrias em todas as ocasiões, que lhe tem assacado a responsabilidade de tantos crimes, de tantos
erros e de tantos desatinos de que ela não é culpada,
poderão por um momento descansar o espírito e ver
sem o véu despeito e do preconceito os serviços que em
dez anos de existência esta pobre república prestou à
pátria! Duas questões de limites que duravam desde
tempos imemoráveis foram resolvidas a favor do Brasil; outra está em via de solução.296
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O Paiz também vai aproveitar a vitória do laudo arbitral para
enaltecer o regime:
Mais uma vitória do Brasil, mais um triunfo poderoso
da diplomacia republicana. O novo regime, ao proclamar-se, encontrou dois velhos litígios internacionais,
cuja solução o império adiava por uma má compreensão política, onde entrava por muito o receio de irritar
potencias amigas e o de impopularizar as instituições
com algum desenlace lesivo aos nossos interesses. A república, apesar das hostilidades naturais que encontrou
ao nascer e que por algum tempo não fizeram senão
agravar-se, encarou com heroica audácia esses problemas e segura do direito da Nação, confiada no espírito
pacífico e justiceiro da civilização contemporânea...
Fez bem a república em fechar por essa forma sabia o
período das discussões de chancelaria, das indecisões
perturbadoras dos governos litigantes, do desacordo e
turbulências dos habitantes da zona contestada.297

A vitória arbitral apresentava os motivos para ser festejada intensamente.
O dia de ontem foi de jubilo para os que amam a pátria, e de orgulho justificado para os que, além da glória da Nação adorada, querem também ver vitorioso e
aplaudido o regime político, por cuja prosperidade se
esforçam.298

O governador do Amazonas, Silverio José Nery, ao encaminhar
mensagem à Assembleia Legislativa do seu estado, também vai criticar
a monarquia pela não resolução das questões fronteiriças, que usava
de “tergiversações, dubiedades, transigências e fraquezas”. Para o go297
298
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vernador “a condescendência diplomática do Império, injustificável e
criminosa” fez com que o governo imperial tivesse uma “obsessão em
transigir com a indiscutibilidade dos nossos direitos.”299
A vitória arbitral contribuiu para enaltecer a República e fortalecer o regime. Por sua vez havia setores da imprensa que fazia a defesa da monarquia decaída: “Aquele imenso território, de que seríamos
despojados se estudos acurados e tratados positivos não assegurassem
ao Brasil a sua posse e domínio, direito que em todos os tempos os estadistas do Império afirmaram sem jamais cederem um palmo”.300 Neste sentido, o Jornal do Brasil que em sua edição vespertina no mesmo
dia em que foi tornado público o laudo analisava o mesmo, era muito
enfático: “A diplomacia imperial jamais transigiu; assim como as Missões, o norte do Pará sempre foi religiosamente considerado brasileiro”.301 Por sua vez, a Gazeta de Noticias lembrava a dificuldade encontrada para a resolução da questão. “Temos uma questão de menos: a
mais difícil e a mais melindrosa entre as que temos defendido até hoje.
O único litígio que temos de resolver ainda é com a Inglaterra sobre o
limite da Guyana Inglesa.”302
Manifestações de regozijo pela vitória brasileira no arbitramento
aconteceram em todas as capitais e grandes cidades dos mais diversos
estados. As sessões de telegramas dos principais jornais da Capital Federal noticiavam estas festividades, para onde acorreram as mais diversas classes sociais, comemorando o êxito da diplomacia brasileira.303
Fora do país também houve manifestações pela vitória brasileira. Na Argentina, de forma geral, os jornais felicitaram o Brasil pelo
sucesso alcançado no arbitramento. A vitória brasileira teria causado
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grande regozijo em Buenos Aires.304 Isso se explica pelo fato de que a
fronteira com a Guiana Francesa não estava no horizonte geopolítico
argentino.
Boa parte da imprensa portenha vai aplaudir o sucesso diplomático brasileiro. É o caso de El Diario que congratulava-se com o Brasil
pela vitória no arbitramento obtida em Berna, destacando o triunfo do
direito e da justiça nas relações internacionais.305
El País defende que a teoria do divortia aquarium foi mais uma
vez prejudicada por este laudo, em detrimento da teoria dos altos
cumes, que é também a teoria que a Argentina sustenta em seu litígio
com o Chile.306 Este jornal também anunciava a nomeação do barão
do Rio Branco para o cargo de ministro plenipotenciário do Brasil em
Berlim,307 como prêmio pelo seu brilhante êxito na questão arbitral
com a França..
La Nación felicita o Brasil duplamente: pela vitória dos seus direitos, habilmente defendidos pelo eminente barão do Rio Branco e
pela boa praxe de decidir suas pendências por meio do arbitramento.
Levar as questões pendentes ao arbitramento tem impedido rancores
e vinganças, que invariavelmente levam à guerra. Assim o Brasil era
digno dos aplausos do mundo civilizado.308
Até o La Prensa, que sempre pautou sua linha editorial alimentando a desavença com o Brasil, acabou destacando a vitória brasileira.309 No entanto, não perdeu a oportunidade para naquele contexto
salientar a crise econômica pela qual o Brasil passava.310
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Telegramas chegados de Paris informam a reação da imprensa
francesa em relação ao laudo arbitral. Le Figaro dizia que o resultado
da arbitragem certamente provocará severas críticas. A sentença seria
tão desfavorável como se viesse de Washington, ditada pela Doutrina
de Monroe. O fato de a França acatar o laudo não renuncia ao direito
de manifestar sua estranheza no futuro Tribunal arbitral de Haya. Por
sua vez o Journal des Debats embora reconhecendo as grandes riquezas
existentes no território até então contestado, dizia que a perda do mesmo em nada implicava à França. Acrescentava ainda que os grandes
interesses da França não estavam na América, e sim na África.311
O jornal A Imprensa afirmava que parecia que a França não tinha dado nenhuma importância à decisão arbitral do governo suíço,
se fosse considerar o que a imprensa daquele país estava publicando.
Comentava matéria publicada por Le Figaro, que teria publicado que
“foi o Brasil que teve ganho de causa; a França obteve, unicamente,
uma retificação da fronteira interna.” Em outro momento, aquele diário francês teria afirmado que “pela segunda vez, em 1900, jurisconsultos suíços proferem uma sentença de arbitramento entre uma grande
potência e uma potência secundária.”
O mesmo A Imprensa, ao analisar a vitória brasileira faz alguns
questionamentos: “Que teria acontecido se o árbitro não fosse justo e
consciencioso, e não tivéssemos como advogado do pleito o benemérito barão do Rio Branco?” Ao analisar a questão do ponto de vista
geopolítico afirmava: “Teríamos perdido este território tão cobiçado
pela França por sua riqueza aurífera e por sua posição estratégica. Que
seria do Amazonas e do Pará? Onde a integridade da Pátria?”312
O Jornal do Brasil também afirmava a importância geopolítica
do êxito no arbitramento: “Compreender-se-á a grande vitória alcançada pelo Brasil, tendo-se em conta a situação do Amapá à emboca311
312
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dura do Amazonas e o extremo norte do país.” O mais importante de
tudo é que “Toda a bacia do Amazonas, pois, é hoje indiscutivelmente
brasileira”313
Analisando a vitória brasileira, o jornal Cidade do Rio, faz uma
análise perfeita geopoliticamente: “Perdido o contestado, podíamos
dizer que estava perdida para o Brasil uma das mais ricas zonas do seu
território, porque ficava aberta a porta à cobiça que secularmente ronda a Amazônia.”314
*
*

*

A disputa territorial entre Brasil e França revestiu-se de uma
grande importância geopolítica. Uma vitória francesa acarretaria a
presença constante de uma potência europeia com base territorial na
foz do Rio Amazonas, implicando o acesso direto ao interior da Amazônia. Há que considerar que, nesse sentido, a concepção geopolítica
da República dava continuidade à tradição do Império: manter a foz
do Rio Amazonas fechada à navegação internacional. Ao repercutir a
vitória arbitral brasileira, a imprensa da Capital Federal transformou
a questão fronteiriça com a Guiana Francesa numa questão de interesse nacional. Garantir aquele território para o Brasil contribuiu para a
afirmação e consolidação do regime republicano e para construção de
uma identidade nacional.

313
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Fonte: Jornal do Brasil, 05.12.1909.

Bolívia:
o Acre e a ampliação
da fronteira
Vitorioso nas questões limítrofes com a Argentina e Guiana Francesa, que foram resolvidas através do arbitramento internacional, Rio Branco ficou possuindo um capital político e simbólico que o
guindou à condição de ministros das relações exteriores da presidência
de Rodrigues Alves (1902-1906).
Ao assumir o ministério das relações exteriores, em 03 de dezembro de 1902, uma das questões que mais preocupava o novo ministro
era a resolução do problema fronteiriço com a Bolívia, envolvendo
o território que atualmente compreende o estado do Acre. Esta era,
como a maioria absoluta das questões limítrofes brasileiras, uma herança do período colonial, quando as Metrópoles Ibéricas haviam estabelecido os marcos divisórios entre suas colônias na região.
A ocupação demográfica do Acre, com população não indígena,
aconteceu aleatoriamente. A partir de 1877 o povoa-mento se intensifica, pois, principalmente cearenses acossados por uma grande seca
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no Nordeste estabeleceram-se no território do Acre, dedicando-se à
exploração da borracha de seringueira, cujo produto começava a ser
valorizado no mercado interna-cional. Atraídos pela extração da borracha, ano após ano chega-vam novas levas de migrantes nordestinos,
cuja chegada à região do Acre não foi nada romântica. De acordo com
Craveiro Costa, combalidos pela fome, chegavam em Belém e Manaus e logo eram embarcados “para a longa e torturante jornada da
qual muitos nunca mais voltaram a rever as terras natais, mortos nos
barrancos, ao abandono da mais elementar assistência, pelas endemias
reinantes e peculiares às regiões desertas e úmidas”.315
Ao iniciar o século XX, o Acre contava com uma popu-lação em
torno de 70.000 pessoas.316 Este crescimento populacional impulsionava a extração seringalista. Apesar das condições degradantes a que
eram submetidos os seringueiros, a produção de borracha aumentava.
Nos três últimos quinquênios do século XIX, 50% da borracha produzida no Brasil era oriunda do território do Acre.317 Esta produção não
contou com nenhum acompanhamento dos poderes públicos. Assim,
o trabalho intenso dos seringueiros estava à mercê da exploração dos
seringalistas
O problema fronteiriço Brasil-Bolívia tomou corpo no período
compreendido entre 1899 e 1902. A questão originava-se na interpretação do Tratado de Amizade, Limites, Navegação, Comércio e Extradição, firmado entre os dois países em 1867. Pelo tratado, o Brasil
reconhecia o território do Acre como pertencendo à Bolívia, mas sua
população era composta exclusivamente por brasileiros.
Ao assinar o tratado com a Bolívia o Brasil estava envolvido na
guerra contra o Paraguai. Segundo Craveiro Costa, “o Brasil, desarCOSTA, Craveiro. A conquista do deserto ocidental: subsídios para a história do território
do Acre. São Paulo: Nacional; Brasília: INL, 1973, p. 24.
316
COSTA, 1973, p. 29.
317
COSTA, 1973, p. 37.
315
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mado e em guerra, não podia deixar de ceder”.318 Castilho Goycochea
também acredita que a Bolívia aproveitou a circunstância do Brasil
estar em guerra para obter um tratado de limites que lhe fosse favorável.319 A localização do rio Javari, que serviu de base para o tratado
de 1867 era totalmente desconhecida; não se sabia onde ficavam suas
nascentes. Sobre este rio havia apenas lendas, hipóteses, fantasias.320
Por sua vez, Leandro Tocantins defende que os dois países assinaram
o tratado “sem conhecerem um palmo da geografia daquele gigantesco
e desértico espaço.”321
Mesmo sendo da Bolívia, somente em janeiro de 1899 o governo
daquele país demonstrou preocupação em querer firmar sua soberania
sobre o território, quando ordenou a seu ministro no Rio de Janeiro, José Paravicini, que fundasse no Rio Acre, a povoação de Puerto
Alonso, onde estabeleceu uma alfândega boliviana. Da mesma forma
o decreto do ministro boliviano autorizava navios de outras nações a
chegar até aquele local. Mesmo que em maio aquele decreto tenha sido
revogado,322 as tensões provocadas pelo mesmo tiveram consequências
imediatas. Nota-se que em Puerto Alonso tinha até um consulado brasileiro, prova contundente de que o Brasil não tinha dúvidas sobre a
soberania boliviana na região.323
De acordo com O Paiz, a alfândega de Porto Alonso “é mais que
uma inutilidade – é um verdadeiro absurdo. E é precisamente por isso
que tomamos a liberdade de estranhar a nomeação de um funcionário, com atribuições consulares, para esta região.” Não se compreendia
318

COSTA, 1973, p. 11.
GOYCOCHEA, Castilho. O espírito militar na questão acreana: Plácido de Castro. Rio
de Janeiro: Biblex, 2007, p. 24.
320
GOYCOCHEA, 2007, p. 25.
321
TOCANTINS, Leandro. Formação histórica do Acre. Rio de Janeiro: Conquista, 1973,
vol. I, p. 111.
322
A Imprensa, 21.05.1899.
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GOES FILHO, Synesio Sampaio. Navegantes, bandeirantes, diplomatas: um ensaio sobre a
formação das fronteiras do Brasil. Brasília: FUNAG, 2015, p. 329.
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bem a utilidade daquela providencia que parecia ser ”precipitada e negativa”. Partindo do princípio que os rios brasileiros estavam fechados
à navegação internacional, se por eles não podiam transitar produtos
de exportação boliviana, a alfandega de Porto Alonso “torna-se uma
verdadeira excrescência, uma criação irrisória, um estabelecimento
meio fiscal meio buffo, uma perfeita insanidade administrativa”324
Por sua vez, o decreto de Paravicini abrindo o rio Acre à livre navegação internacional não poderia merecer consideração do governo
brasileiro. O governo boliviano não teria competência para franquear
à navegação um rio que corre em grande parte em território brasileiro
pelas suas duas margens. A atitude de Paravicin “ofende a nossa soberania, acalca os nossos brios, fere o nosso direito e lesa a nossa fortuna.”325
Os seringalistas acreanos demonstraram insatisfação com esta
medida tomada pelo governo boliviano. Isto implicaria em fiscalização e tributação da exploração e comércio da borracha. De acordo com
A Imprensa, os boatos que corriam sobre o que estava acontecendo
naquela região eram muito graves, diante das “loucuras do sr. Ministro
boliviano.” Estaria iniciado um verdadeiro “domínio do terror”, sendo
os brasileiros ameaçados de fuzilamento por este “diplomata amestrado e muito amigo do Brasil.”326
“O Acre é nosso e a ocupação da Bolivia é uma usurpação” bradava O Paiz. Estava se praticando “um desrespeito ao costume universal,
uma ofensa à nossa dignidade e um crime contra os princípios raros
mas evidentes”, que estavam definidos na ordem jurídica, em que se
agitavam os povos em busca da ordem e da paz.327
A Bolívia teria tentado vingar o que qualificava de “afronta aos
324
325
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seus brios” e para isso mobilizou todo o seu exército, “fazendo estremecer as ruas de La Paz ao arruído marcial da artilharia a rodar pelas
montanhas, a cavalaria a simular cargas pelo escarpado das rochas e a
infantaria a adestrar-se no manejo dos bacamartes e espingardas Remington”.328
Diante das “pretensões descabidas” da Bolívia os brasileiros expulsaram Paravicini e toda sua comitiva. A Bolívia teria percebido que
para apossar-se daquele região seria bem mais difícil do formalmente
assinar de acordo com os protocolos da chancelaria brasileira “tratados
equívocos e atentatórios da soberania nacional.”329
Em meados de 1899 começaram a surgir rumores de que a Bolívia estava em entendimentos com os Estados Unidos para arrendar o
território que correspondia ao Acre. Em 04 de junho de 1899, o jornal
A Provincia do Pará publicava a minuta de um acordo com a Bolívia,
embora sem citar nominalmente o país.330 Cinco dias depois, o jornal
Commercio do Amazonas publicava o texto integral da proposta do
acordo, demonstrando a Bolívia cedia partes da sua soberania.
Proposta para o acordo entre os Estados Unidos da
América e a República da Bolívia:
1º – Os E. U. da América questionarão por via diplomática, da República Brasileira, os direitos da Bolívia aos
territórios do Acre, Purús e Yaco, hoje ocupado de accordo com os limites estabelecidos pelo tratado de 1867;
2º – Os E. U. da América se comprometem a facilitar á
República da Bolívia o numerário e petrechos béllicos
de que esta necessita em caso de guerra com o Brasil;
3º – Os E. U. da América exigirão que o Brasil nomeie
dentro do primeiro anno, uma comissão que, de accôrdo com a da Bolívia, deslinde as fronteiras definitivas
no Juruá e Javary;
328
329
330
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4º – O Brazil deverá conceder a livre navegação dos
affluentes do Amazonas, aos barcos de propriedade
boliviana, assim como o livre trânsito pelas alfândegas
do Pará e Manaus ás mercadorias destinadas aos portos
bolivianos;
5º – Em recompensa aos seus bons officios, a Bolívia
concederá aos E. U. da América o abatimento de 50%
sobre os direitos de importação sobre todas as mercadorias norte-americanas e 25% sobre os direitos de
exportação da borracha destinada a qualquer porto da
dita república; este abatimento será pelo prazo de dez
(10) annos;
6º – No caso de se ter que appelar para a guerra, a Bolívia denunciará o tratado de 1867, sendo então a linha
limítrophe da Bolívia a bôcca do Purús e Acre, e entregará os territórios restantes nas zonas comprehendidas
entre a bôcca do Purús, Acre e o Cratto, aos E. U. da
América em livre passe;
7º – Os gastos que se occasionar em caso de guerra serão pagos aos E. U. da América, recebendo em hypotheca os direitos das alfândegas bolivianas.331

O referido documento causou muita polêmica, inclusive sobre
sua autenticidade. Um mês depois de ter vindo à público em Manaus,
na capital federal A Imprensa publicou um fac-simile do documento
do acordo. De acordo com aquele jornal, o texto do acordo foi escrito
de próprio punho pelo secretário do ministro Paravici, o tenente-coronel boliviano Guilherme Uhtoff.332
O primeiro passo do governo brasileiro para inviabilizar este
empreendimento, seria impedir a livre navegação dos rios da bacia
Amazônica. Desta forma, retirou do Congresso Nacional o tratado de
comércio e navegação firmado com a Bolívia em 1896, que estava para
ser votado.
331
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O jornal A Imprensa, em logo editorial lembrava do expansionismo norte-americano, com a intervenção em Cuba e a anexação do
Hawai resultado da “derradeira evolução da doutrna de Monroe. Para
aquele jornal “dentro em breve será uma verdade sem exceção o mote
da América aos americanos, ou antes a América aos Estados Unidos.”
De forma satírica comentava os possíveis resultados da reinterpretação
da Doutrina Monrou para o Brasil: “quando muito, uma voluntária
mudança de nacionalidade, como em Honolulu, ou uma simples intervenção, para nos sanear, como em Havana.”333
Diante da possibilidade de o território do Acre ser administrado por alguém de fora da região, os seringalistas acreanos liderados
pelo espanhol Luís Galvez Rodriguez de Aurias proclamaram em 14
de julho de 1899 a independência do Acre. Para a A Imprensa, Galvez
era o “chefe da malta” que estava “depredando o comercio pacífico da
região banhada pelo Acre.”334 Para o Jornal do Commercio, Galvez era
“o famoso proclamador da independência de uma parte do território
boliviano no Acre e seu presidente aclamado pelo consenso geral da
sua audácia de arrojado aventureiro”.335
Para O Paiz, a atitude de Galvez era um fato cômico: “um espanhol muito dado às boas partidas dos frontões proclamara a independência daqueles longínquos territórios.” De forma satírica explicava
aos seus leitores como havia acontecido: “O homem refletiu: se isto
por aqui não tem dono certo, por que não me apossar e empossar?”336
Duas semanas depois O Paiz voltava a tratar do que considerava
como uma “bambochata da proclamação daquele pedaço do território brasileiro em Republica independente, sob a chefia do aventureiro Luiz Galvez Rodrigues de Arias” e que tinha como secretários de
333
334
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Estado, os srs. Joaquim Domingos Carneiro e Ezequiel R. de Araujo
Primo. No ato da proclamação Galvez teria deixado claro: “A pátria
abandonou-se, nós criaremos outra”337
Num decreto publicado no dia seguinte à proclamação da independência o governo provisório de Luiz Galvez determinava que a
justiça civil, criminal e comercial do novo estado independente ficaria,
provisoriamente, sujeitas às disposições dos códigos, leis, decretos da
República do Brasil até que o congresso nacional do novo país codificasse a legislação própria e a forma do processo judicial. Da mesma
forma, permaneciam válidos os títulos de propriedade emitidos pelo
Brasil. A língua oficial seria a língua portuguesa e a moeda utilizada seria a brasileira. Os atos oficiais do governo seriam publicados no jornal
Commercio do Amazonas.338
Enquanto isso, a Gazeta de Noticias, em editorial reproduzido
por A Noticia e A Imprensa, argumentava que importava era conhecer
qual a conduta que o governo brasileiro em presença dessa força, “que
um punhado de aventureiros de todos os países está impunemente representando nas longínquas regiões do Amazonas”. Estaria se confiando nas distâncias enormes, na “indolência dos nossos governos e na
fraqueza em que se acha o governo boliviano.”339
Para a Gazeta de Noticias, ao que parece, a existência do governo de Galvez não preocupava nem ao Brasil, nem à Bolívia. “Que haja
nas regiões do Acre um simulacro de governo cobrando imposto e
explorando a anomalia da situação, pouco importa ao governo do Brasil
e pouco deve importar à Bolívia.” Não havia nada a temer por que “ao
anuncio do aproximar-se uma força qualquer, esses heróis de opereta
procurarão fazer-se ao largo, da melhor maneira que lhes for possível.”340
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Neste contexto, em 30 de outubro de 1899, o Brasil e a Bolívia assinaram um acordo para a demarcação da fronteira entre o rio Madeira
e o Javary, que encaminharia para uma resolução a questão do Acre.341
O Estado Independente do Acre buscou o reconhecimento internacional. Em dezembro de 1899 estava em Buenos Aires o tenente-coronel Guilherme Uhtoff, tentando obter o reconhecimento por
parte da Argentina. Segundo entrevista que este representante deu à
imprensa buenairense, o Brasil já havia reconhecido a independência e
até março de 1900 o novo país esperava ter obtido também o reconhecimento da Bolívia. 342
Chama a atenção o fato de que Galvez se apresentasse como chefe do Estado Independente do Acre usando “dos amplos e ilimitados
poderes” a ele conferidos.343
No início de 1900 A Imprensa publicava correspondências de
Manaus em que o articulista dizia ser a independência do Acre um
fato consumado e que pelo “grito patriótico de 14 de julho” garantia
que “a Bolívia nunca mais ocupará este território”. A fundação da nova
república teria sido resultado da “feliz escolha dos revolucionários” de
um chefe de governo “patriota, ilustrado, ativo e honesto” como Luiz
Galvez. A população estaria feliz, pois nunca havia experimentado o
que o novo país estava proporcionando: “liberdade, justiça e serviços
públicos”.344 As melhorias matérias também era extremamente significativas: “Rio Acre, tido até agora como mortífero, conseguiu ter uma
cidade sadia, onde se desfruta excelente saúde.”345
Por ocasião da comemoração da primeira década do regime republicano brasileiro, Luiz Galvez fez uma proclamação em nome do
povo do Acre em que se manifestava pela fidelidade ao Brasil. Aquelas
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populações não estavam abandonando sua nacionalidade, não renegavam sua pátria e “não cederão os seus direitos de cidadãos brasileiros” De acordo com Galvez, “A independência dos territórios do Acre,
Purús e Iaco foi feita por cidadãos, que não aceitam outras leis, que não
acatam outras ordens, a não serem as gloriosas tradições do glorioso
Brasil e os mandatos dos seus governos.”346 Em outro momento, como
que explicando as razões para a fundação do Estado Independente do
Acre, Galvez vai afirmar que era um fato consumado que o governo
brasileiro “entregou à República da Bolívia estas regiões, onde esta nação exerceu atos de indiscutível soberania com o beneplácito e autorização daquele executivo.”347
De acordo com o Jornal do Brasil, Galvez tinha a “intensão de ir
revolucionar o Acre contra os brasileiros e tentar firmar o domínio de
um grupo de aventureiros como ele, que se preparavam para explorar
aquela região.”348
O próprio governo brasileiro colaborou para que o movimento
chefiado por Galvez fracassasse. Em janeiro de 1900 o governo federal
ordenava que a flotilha existente em Manaus partisse para o Acre, a
fim de debelar o movimento independentista. Da mesma forma foi
deslocada Manaus o cruzador-torpedeiro Tupy, que se encontrava na
Bahia.349 Neste mesmo mês houve um golpe de Estado, com “os ingratos súditos do Galvez, vassalos infiéis”350 apoiando a ascensão de Antônio de Sousa Braga ao governo do Acre independente. No entanto,
poucos dias depois o governo é devolvido à Luiz Galvez.
Em 15 de março de 1900 acabou o movimento independentista, quando Luiz Galvez foi rendido pela força-tarefa da marinha de
guerra do Brasil. Galvez aceitou a rendição “mediante o pagamento
346
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de 800 contos de réis, por despesas feitas durante a revolução.”351 De
acordo com A Noticia, o valor foi de 440 contos de réis; no entanto,
nem o comandante da flotilha, nem o governo do Amazonas estavam
autorizados a oferecer dinheiro a Galvez por qualquer título ou consideração alguma.352
O Cidade do Rio, em editorial, lembrava que algumas personagens da política nacional, como Rui Barbosa, bem como o ministro
da Bolívia queriam que o Brasil assumisse a responsabilidade de policiar o território do Acre, mantendo a ordem. Acontece que pelas estipulações desde o tratado de 1867 “a soberania atual da Bolívia é um
fato, admitido pelo próprio governo do Brasil”. Para quem lembrava
dos direitos dos habitantes daquela região, o jornal salientava que “a
soberania exercida não revoga o direito privado do cidadão, de qualquer nacionalidade, estabelecido no território”. Não seria o momento
de intervir. Defendia que o governo brasileiro seria obrigado a intervir
se “violando as leis de boa amizade e os direitos dos brasileiros do Acre,
a Bolívia entender que deve tratar a população de nossos compatriotas
como se tratasse de selvagens ali residentes.” Se o Brasil intervisse, a
não ser para dar proteção consular e diplomática “teríamos perdida
a feição límpida do nosso direito, nessa pendencia de demarcação da
fronteira com a Bolívia”.353
Rui Barbosa estaria pedindo uma intervenção ilegal, “quando o
bom senso manda que não nos precitemos e nos conservemos em atitude de defender regularmente os nossos compatriotas” Desta forma
estaria vencendo assim “a diplomacia mercantil, que não reflete no perigo de encravar nas fronteiras elementos prejudiciais à tranquilidade
e equilíbrio sul-americanos.” O Cidade do Rio estava se referindo aos
boatos de que a Bolívia estaria negociando um contrato de arrenda351
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mento com um conglomerado internacional. Assim sendo, a Bolívia
pretendia “violar o direito de propriedade, entregando como res nulla
ao sindicato o que de fato, por posse mansa e pacífica, durante longo
anos, pertencia a cidadãos brasileiros.”354
Para A Imprensa estava se tentando evolver a Argentina e o Chile,
que também tinham pendências lindeiras com a Bolívia, na questão
desta última com o Brasil. Por isso questionava: “Que diriam estes (os
bolivianos), se lhes atribuíssemos a tenacidade pelo Acre à influência
argentina? Com razão, que os caluniávamos absurdamente. Pois não
será o mesmo absurdo á ação chilena o nosso interesse pelo Acre?” Na
opinião daquele jornal, o que se poderia inquietar o Chile “é a da reconstituição do vice-reino do Prata, aspiração que estadistas bolivianos
dos mais conspícuos ainda não deixaram de acariciar, e que se diz ter
por si também uma corrente de opinião paraguaia.” No entanto, acreditava que os dias não estavam “maduros para semelhante aventura”.
Assim o receio boliviano “nem nos afasta da Argentina, nem nos acerca do Chile.” Destacava que muito “pior seria a introdução da soberania norte-americana no Amazonas.” Por outro lado, a consolidação do
Acre sob a soberania da Bolívia “nos não consolaria”. O ex-ministro
argentino Zeballos, que tinha enfrentado Rio Branco na questão de
Palmas, teria classificado o território do Acre como “a região mais rica
de todo o nosso continente” e que “se a civilização boliviana entrar,
será para deslocar, e expelir a civilização brasileira.” Ao mesmo tempo
que fazia essas digressões, A Imprensa se defendia da acusação de ser
o único jornal do Rio de Janeiro que era hostil à Bolívia: “Não somos
malquerentes à Bolívia, somos amigos do Brasil, advogando a manutenção em nossa posse do que presumimos seu direito”.355
Enquanto isso, para a Gazeta de Noticias, as questões de fronteiras estavam bem encaminhadas. Já havia resolvido com a Argentina;
354
355

Cidade do Rio, 08.09.1900.
A Imprensa, 30.11.1900.
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com a Guiana Francesa esperava-se a emissão do laudo arbitral. Faltava
resolver com a Bolívia. Ao resolver isso, o Brasil seria na América do
Sul “o traço de união entre todos, o árbitro natural de todas as contendas, o elemento moderador e justiceiro, o centro da aliança latino-americana, contra todas as surpresas de além-mar.”356
O governo boliviano, enquanto desenrolavam-se estes acontecimentos, negociava o arrendamento do território do Acre. O negócio
se concretizou pelo contrato firmado em 11 de junho de 1901, por
Felix Avelino Aramayo, em nome da Bolívia e Frederico Willingford
Whitridge, representando um conglomerado internacional, o Bolivian Syndicate.
As negociações para este acordo já ocorriam desde 1899. A presença desta companhia representava para o Brasil, um perigoso precedente, uma vez que a comunicação com o Atlântico seria feita pelos rios
brasileiros da Amazônia. O Bolivian Syndicate era um mega-empreendimento que contava com capital belga (o próprio rei Leopoldo teria
2/5 do capital), alemão, francês e principalmente norte-americano.
Pelas páginas do Correio da Manhã, o ex-vice-presidente da República, Manoel Victorino,357 passou a tecer críticas em relação ao
arrendamento boliviano. Será ele que vai tornar público no Brasil o
conteúdo do contrato em que a Bolívia cedia ao Bolivian Syndicate “a
posse, a administração, os direitos de cobrança, de compra e venda,
de colonização, de cultivo e melhoramentos industriais e agrícolas, de
exploração gomeira e mineral”, bem como de outras que poderiam se
apresentar vantajosamente para o futuro.358
De acordo com Manoel Victorino o contrato era composto
de 15 artigos:
Gazeta de Noticias, 19.09.1900.
Manoel Victorino assumiu a presidência por quatro meses, durante o afastamento para
tratamento médico de Prudente de Morais. É o único baiano a assumir a presidência da República.
358
Correio da Manhã, 23.04.1902.
356
357
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1º. Um Syndicato europeu deverá organizar nos Estados
Unidos ou na Inglaterra uma companhia com o capital de
500.000 libras esterlinas. O congresso boliviano deverá
aprovar esse acordo no prazo de doze meses, com direito a
prorrogar por causas justificadas.
Acabado este período de tempo, se a subscrição aberta pela
companhia não der no mínimo trezentas mil libras esterlinas, o contrato ficará anulado.
2º. O governo boliviano concede à companhia o direito de
comprar todo ou parte do território do Acre, em lotes ou
em massa, durante o prazo de cinco anos, salvo o caso de
serem as terras exploradas ou ocupadas por cidadãos estrangeiros, que poderão ficar nas próprias posses, regularizando
com o governo boliviano o direito de propriedade.
Essas terras serão vendidas a 10 centavos bolivianos por
cada hectare.
3º. O governo boliviano promete nada vender ou conceder
a respeito do Acre a particulares, durante o tempo que seja
preciso esperar pela aprovação do Congresso.
4º. A companhia terá o direito de navegar tranquilamente
em todos os rios e aguas navegáveis no território do Acre,
não recusando, porém, a liberdade no tráfego a navios atualmente existentes na região, quer nacionais, quer estrangeiros, e poderá ter o direito exclusivo de outorgar concessões
de navegação, devendo respeitar os tratados internacionais
existentes de comercio e navegação.
5º. Caso a companhia empreenda direta ou indiretamente
a exploração das industrias da borracha, das minas, etc, pagará à Bolívia ou arrecadará por ela os direitos estabelecidos
por lei, salvo o caso contemplado na cláusula 6ª, e o produto
será partilhado entre o governo e a companhia em proporções estabelecidas no art. 9º. Neste caso o governo cederá à
companhia, os direitos de minas, conforme as leis vigentes.
6º. Os lucros líquidos da companhia, depois de 60 anos de
exercício, ficarão isentos de contribuições, impostos, direitos de Estado, etc, os quais a partir do 3º ano de incorporação da companhia serão percebidos na proporção de 10%
sobre os mesmos lucros líquidos.
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7º. A companhia terá o direito de construir, usar, explorar,
edificar, abrir caminhos, implantar ferrovias, telégrafos, gasômetros, arrendar a particulares e cobrar deles os impostos
da lei. O governo boliviano reserva-se apenas o direito de
concorrer com a companhia para fixar os fretes, as tarifas
de passageiros, etc.
8º. O governo boliviano confere à companhia os seus direitos de cobrança, os direitos e os poderes que lhe são necessários para o fim, entregando-lhe todas as propriedades
fiscais ou destinadas às funções governamentais.
9º. A companhia prestará contas ao governo no fim de cada
ano, e o produto total será partilhado entre o governo, que
perceberá 60%, e a companhia que ficará de posse dos restantes 40%.
10º. A companhia terá o caráter de uma administração fiscal, com poderes amplos para agir.
11º. A concessão da cláusula 8º será regulada por um memorandum que vai anexo ao presente contrato.
12º. A companhia prestar-se-á a colocar qualquer número
e qualidade de bônus que o governo boliviano lhe enviar,
quer as de própria emissão, quer de operações destinadas a
garantir obras, edifícios e melhoramentos na região arrendada.
13º. Qualquer divergência, que possa surgir entre o governo boliviano e a companhia, deverá ser submetida ao julgamento de um tribunal arbitral, composto de um membro
escolhido pelo governo, outro pela companhia e um desempatador escolhido pelos dois árbitros. Os árbitros podem
pertencer a qualquer nação civilizada e as duas decisões
deverão ser respeitadas religiosamente pelo governo e pela
companhia.
14º. Um mês depois da aprovação do presente contrato
pelo congresso boliviano, a companhia arrendatária
deverá depositar em mão do ministro boliviano em
Londres a quantia de 5.000 libras, que servirá de garantia
para a execução do contrato, mas que será devolvida ao
depositante no dia em que o capital da companhia for todo
subscrito ou tiver chegado à 500.000 libras.
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15º. A companhia não poderá transferir este contrato a governo ou estado nenhum; apenas pode cedê-lo a particulares, com o consentimento do Congresso boliviano.359

Manoel Victorino atribuía também ao governo brasileiro a responsabilidade, taxando de “ingenuidade e desprevenção” a atuação
da chancelaria brasileira, que contava com uma “imprensa afeiçoada
ao governo ou por ele inspirada”. Com isso muitas dúvidas pairavam
sobre o que estava acontecendo: 1. o ministro americano no Rio de
Janeiro estava arredio e não deixava escapar nada sobre o assunto; 2. o
contrato estaria condenado pela repulsa dos governos; 3. o presidente
norte-americano Theodore Roosevelt havia empenhado sua palavra
de que a operação de arrendamento não se faria; 4. o sindicato não
conseguia levantar os capitas necessários; 5. o governo americano procuraria conciliar os interesses dos concessionários com os interesses
dos dois países limítrofes no território arrendado. 360
O ex-vice-presidente traduz a exposição do diplomata Felix Aramayo no congresso boliviano, em que o mesmo expõe o poderio capitalista do sindicado, que congregava elementos da mais alta cúpula
financeira dos EUA e concluía: “Forme o seu definitivo juízo sobre o
desastre a que nos conduziram nessa questão a incapacidade e desídia
da nossa política diplomática.”361
* * *
A imprensa brasileira, em sua maioria, não poupou críticas ao arrendamento e nem à falta de agressividade da diplomacia brasileira na
questão. O Jornal do Commercio comentando a decisão boliviana vociferava: “Esse arrendamento com soberania territorial mal dissimu359
360
361

Correio da Manhã, 23.04.1902.
Correio da Manhã, 29.07.1902.
Correio da Manhã, 29.07.1902.
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lada em cláusulas de aparência industrial e fiscal não ofende somente
os nossos direitos, não é somente uma ameaça à nossa segurança; é
um opróbio para a América do Sul.”362 O tradicional periódico carioca
percebia a importância geopolítica da presença de um poderoso grupo internacional no coração da América do Sul. Por outro lado, a imprensa demonstrava haver um inconformismo pelo fato de o governo
brasileiro ter abandonado cerca de 60.000 brasileiros à mercê das atitudes de governos estrangeiros.363 A preocupação com a presença do
Bolivian Sindicate pode ser sintetizada através da opinião expressada
por Manoel Victorino:
A questão do Acre, qualquer que seja o aspecto com
que se queiram encarar, é uma questão gravíssima. É a
morte comercial de dois Estados importantes, é a invasão norte-americana na América do Sul, é o maior domínio fluvial do mundo que se escapa de nossas mãos,
para cair em poder de um povo poderosíssimo, com o
qual dificilmente os sentiremos aparelhados para concorrer ou lutar.364

Por sua vez, o jornal O Paiz defendendo que o arrendamento feito pela Bolívia era legítimo, sendo resultado da falta de vigilância da
diplomacia brasileira,365 questionava o movimento revoltoso deflagrado no Acre, chefiado por Plácido de Castro: “Que querem os novos
revolucionários? Impedir a soberania naquele território? Declará-lo
independente para mais tarde anexá-lo ao Brasil?”366 Para aquele diário, a primeira hipótese, impedir a soberania boliviana no território,
naquele momento, era impraticável. Em relação a segunda hipótese,
362
363
364
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Jornal do Commercio, 09.04.1902.
Jornal do Brasil, 10.04.1902; 11.04.1902; 12.04.1902; Jornal do Commercio, 09.04.1902.
Correio da Manhã, 17.04.1902.
O Paiz, 14.04.1902 e 15.05.1902.
O Paiz, 09.09.1902.
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o Brasil teria perdido a oportunidade, porque o governo não soube
aproveitar-se do movimento chefiado por Galvez, quando tentou tornar o Acre independente. Na verdade, O Paiz externava uma posição
que era comungada por muitos brasileiros: o movimento chefiado por
Plácido de Castro “só servirá para dar pretexto a uma intervenção americana.”367
O jornal O Paiz destacava a ocupação brasileira do território
acreano, numa perspectiva racista e preconceituosa, onde “nossos
compatriotas do norte, audazes e trabalhadores, com uma tenacidade
assombrosa, de que nunca seriam capazes os caboclos indolentes da
Bolívia, avançam pelo centro do continente.”368
Os bolivianos haviam se revelado um povo incompetente, “incapaz de se conduzir, os bolivianos declaram-se fracos para administrar
os seus territórios e chamam quem venha dentro das suas fronteiras
criar estados-feitoria”,369 que facilmente recordariam o colonialismo
inglês, invadindo as Repúblicas do sul da África.
O Correio da Manhã defendia que era contra a Bolívia que arrendou seu território que os brasileiros teriam que insurgirem-se. A insurgência teria que ser contra o próprio governo brasileiro, “que foi quem
deu de mão em favor da Bolívia, de seis mil léguas do nosso território,
habitado por trinta ou quarenta mil brasileiros.”
Desta forma, o matutino carioca era muito enfático em relação à
responsabilidade sobre a questão acreana:
Queiram ou não os apologistas do governo, ou os que
para com ele se tem mostrado de extrema condescendência nesta conjuntura, o governo do Brasil não se
poderá eximir da responsabilidade de ter concorrido
para essa nova conquista dos norte-americanos, se de
367
368
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O Paiz, 09.09.1902.
O Paiz, 14.04.1902.
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fato ela se tornar efetiva, pois foi o governo do Brasil,
o nefasto governo do sr. Campos Salles, quem deu de
mimo à Bolívia a melhor zona do território do Amazonas, a mais rica, a mais produtiva.370

Foi na gestão de Olinto de Magalhães frente ao ministério das
relações exteriores que se firmou os protocolos de 1899, qual se estipulava à nomeação de uma Comissão Mista para verificar a verdadeira
posição da nascente do Javari e proceder à demarcação da linha entre
aquela nascente e o Madeira. Mas o desconhecimento da exata localização dessa linha já havia produzido efeitos: brasileiros, que se ocupavam da extração da borracha no Amazonas, a transpuseram, naturalmente de boa fé, e estabeleceram-se em território boliviano. Para o
Correio da Manhã o resultado foi que “aberrando dos limites traçados”
no tratado de 1867, permitiram a ocupação pela Bolívia de território
nacional, “povoado e cultivado por brasileiros, com sacrifício da própria existência, onde sempre imperaram nossas leis”371
A assinatura desses protocolos deu início a um outro problema
diplomático-fronteiriço. Diante do acordo firmado por Olinto de
Magalhães e Salinas Veja, ministro da Bolívia, o governo do Peru ordenou ao ministro no Rio de Janeiro, Hernan Velarde que lavrasse um
protesto em nome do governo peruano. “O governo do Peru considera
lesivo à soberania territorial dessa República o citado protocolo”.372
Ao mesmo tempo em que criticava quem atacava a Bolívia, pelo
fato de ter arrendado o território a um conglomerado estrangeiro, O
Paiz, que não condenava o ato em si, apresentava uma solução para o
caso, que pode ser interpretada como o desejo de conquistar a hegemonia no subcontinente: “em vez de os perturbarmos [...] de empregarmos contra o seu poder felonias que nos envergonham, tratemo370
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Correio da Manhã, 13.04.1902.
Correio da Manhã, 13.04.1902.
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-nos como amigos e substituamos nós aos americanos nas vantagens
que eles (os bolivianos) podem conceder”.373
Para o Correio da Manhã “o território está de fato arrendado”,
e outros perigos poderiam se avizinhar: “o sindicato procura dilatar
as bases da sua influência e poderio, dando entrada a elementos de
nacionalidades diversas, mas todos eles fortes”. E o mais grave é que
devido a ineficiência governamental os brasileiros continuavam “expostos ao perigo de ver implantada a soberania das grandes potencias
do mundo em nossas fronteiras e de estabelecimento de uma nova
Chartered Company na rica e ambicionada região amazônica”. Reafirmava a responsabilidade do governo brasileiro que fez “perdermos
completamente o território”, do qual a Bolívia estaria de posse, “por
consentimento nosso e cujo domínio não é seu.” Para aquele periódico, “a inépcia, a negligência, os erros do governo da República” fizeram
com que a Bolívia se apossasse do território do Acre. Principalmente o
ex-presidente Campos Salles era culpado, pois por sua irresponsabilidade o Brasil “sofreu a primeira mutilação na sua integridade”374
O Correio da Manhã era muito enfático em atribuir ao governo
brasileiro a responsabilidade sobre o que estava acontecendo em relação ao território do Acre. Sem meias palavras, aquele matutino enfatizava:
Foi o nosso governo que levou a Bolívia a empreender
o arrendamento aos americanos, por tê-la convencido,
por fatos repetidos, de que de nossa parte não surgiriam dúvidas acerca do seu domínio sobre a região do
Acre; e foi ainda o nosso governo que a encorajou a
concluir a transação, por que avidado em tempo de que
se tratava de leva-la a efeito, não levantou o mínimo
protesto em prol dos nossos direitos.375
373
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Ainda estaria em tempo de evitar um mal maior. No entanto, só
haveria uma forma de resolver a questão: “O governo deve agir energicamente nesse sentido, certo de que o povo estará ao seu lado, obedecendo as inspirações de seu patriotismo e aos altos interesses nacionais”. Por outro lado, “se a Bolívia for inacessível aos ditames do direito
e das suas próprias conveniências, se nada conseguirem os meios diplomáticos, não é lícito hesitar.” Por menos desejado que fosse, o último
recurso a ser empregado não poderia ser descartado: “o apelo às armas
impõe-se fatalmente, não tendo que nos apavorarmos com as consequências possíveis”. Lembrava da então recém terminada Guerra dos
Boers (1899-1902), onde o exemplo daqueles “valentes sertanejos da
África”, em que após dois anos de incessantes combates, “depois do sacrifício inútil de mais de cem mil vítimas e do dispêndio de imensa riqueza, trata agora o mais poderoso império do mundo de fazer a paz”.
O que parecia no princípio “uma paródia militar” graças à tenacidade
de um povo “acabou por ser a tragédia histórica do século.” 376 Era o
exemplo que poderia ser seguido.
A Gazeta de Noticias também ia na mesma linha. Talvez fosse necessário uma atitude mais radical e enérgica para que ocorresse
a revogação do contrato Aramayo: “Energia e represália não serão
apontadas como sinal de mau procedimento, depois que fizemos
honra aos nossos compromissos anteriores e à nossa lealdade tradicional.”377
O historiador Rocha Pombo através do Correio da Manhã preconizava uma atitude bélica, por parte do Brasil, se necessário fosse.
Defendia que se os bolivianos se apoderam do Acre, uma represália
imediata se impunha. “a invasão da Bolívia por Mato Grosso”, ou seja,
“dente por dente”. Em sua opinião, “não é que sejamos belicosos ou
que prefiramos deslindar questões com vizinhos por meio da guerra:
376
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somos apenas um povo que quer viver e viver dignamente, por que tem
direito à vida.”378
A única atitude até então tomada pelo governo brasileiro
mostrava-se ineficiente: “A rejeição do tratado de comercio e navegação não tem outro alcance se não mostrar o nosso ressentimento.”
Segundo o Correio da Manhã esta medida não contribuía de forma
alguma para a solução única que o caso requeria: “a rescisão do arrendamento.” Portanto, não seria por aquele processo que se conseguiria
que a Bolívia rescindisse o contrato com o Bolivian Syndicate. 379
De forma geral, todos concordavam sobre o risco que representava o empreendimento decorrente do contrato boliviano, ao se estabelecer “no coração da América do Sul uma perfeita colônia Yankee,
dominada pelas mais perigosas tendências expansionistas”. Do ponto
de vista geopolítico, o Acre não poderia ser arrendado a “uma sociedade da ordem do Bolivian Syndicate, sem pôr em perigo a nossa dominação no vale amazônico, num futuro mais ou menos dilatado”. Também
para O Paiz o governo brasileiro tinha responsabilidade, pois “auxiliamos expedições filibusteiras, que foram ao Acre repelir a autoridade
boliviana”, referido-se a ação de Luiz Galvez. “Agora protestamos contra a alienação do território a um sindicato americano e exigimos que
a nossa voz seja escutada, desfazendo-se o negócio, cuja realização foi
determinada por uma lei. Não é assim que deve se proceder.”
O arrendamento põe em perigo a integridade do nosso
solo, inquieta com razão os povos sul-americanos, que
vêem nesse ato uma ameaça a sua paz e a sua soberania,
mas a Bolívia só por este meio pode tornar frutuosa a
sua dominação no Acre, e impedi-la de levar a efeito
esse plano é condená-la a não poder gerir e explorar a
região que lhe entregamos, por força de um tratado so378
379
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lene, é obstar, enfim, a sua autoridade, ao seu direito à
cobrança de uma parte dos seus impostos.380

Lembrava o diário carioca que era boliviano todo o território ao
sul da linha que, partindo das origens do Madeira, fosse encontrar a
nascente principal do Javary. Assim, a exigência da rescisão do contrato era “um atentado à dignidade do governo boliviano, que cumpriu
nobremente o seu dever, resistindo à nossa imposição. Só tinha uma
solução, se houvesse o desejos de reintegrar o Acre ao domínio do território brasileiro: “negociar a sua aquisição, lisamente, placidamente,
arredando assim do nosso horizonte internacional um motivo de tenebrosas apreensões e mantendo com toda a fidalguia a nossa palavra
expressa em tratados e protocolos.”
“Por que motivo o governo boliviano arrenda a um sindicato estrangeiro o Acre?” questionava o jornal. E fornecia a resposta: por
que simplesmente a Bolívia não dispunha de recursos para administrar convenientemente aquela região, habitada por milhares de brasileiros, que viam “com maus olhos esse senhorio irritante e recebem
das nossas autoridades estímulos para a revolta.” Então, se o direito
era boliviano, o Brasil deveria agir de forma diferente e “em vez de os
perturbarmos, de mentirmos à nossa tradição, de empregarmos contra
o seu poder felonias que nos envergonham, tratemo-los como amigos
e substituamos aos americanos nas vantagens que eles podem conceder.”381
A situação seria bem diferente se a Bolívia não estivesse em seu
direito de pretender ocupar o território do Acre.“ Se a Bolívia fosse
uma ocupante indébita, o nosso dever era escorraçá-la pela espada e
pelo canhão. Ela está, porém, no que reconhecemos ser seu o que ela
mostra desejos de alienar.” Surgia assim a pergunta: “Por que não nos
380
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propomos, pois, a adquirir a propriedade de que ela se quer desfazer?”
Era este o único acordo, na visão de O Paiz que se poderia celebrar
com a Bolívia, tanto mais que ela não feriu “a dignidade nacional, apesar de todas as nossas indesculpáveis provocações.”382
Alterações no contrato de arrendamento seriam insuficientes,
pois o perigo da usurpação permaneceria. O que o sindicato cedesse, poderia recuperar posteriormente. Para resolver definitivamente
precisaria afastá-lo. Portanto, “vale a pena um pequeno sacrifício, que
terá a virtude de poupar à Patria maiores vergonhas, maiores perigos e
quem sabe até a perda de muitas vidas preciosas.”383
* * *
No final de 1902 a questão do Acre começava a ter uma nova
forma de tratamento por parte do Brasil: Rio Branco assumia o ministério das relações exteriores. Trazia para a chancelaria brasileira a
experiência obtida como advogado defensor dos direitos do Brasil nas
questões limítrofes com a Argentina e a Guiana Francesa. Em ambas as
questões resolvidas via arbitramento, tinha sido considerado o grande
vencedor.
Enquanto Rio Branco iniciava as gestões para a resolução do caso
do Acre, a imprensa continuava discutindo intensamente a questão.
Para o Jornal do Brasil foram brasileiros que exploraram a região,
“descobriram seringais, abriram picadas, estabeleceram ranchos, extraíram seringa”; portanto, “o Acre é brasileiro não há duvida”. Afirmava que era indiferente o fato de que se isso tenha sido feito depois da
assinatura do tratado de 1867: “apliquemos o uti possidetis e está resolvido o caso.” E concluía: “O contrato americano é um atentado à nossa integridade, mercê as ideias imperialistas da América do Norte.”384
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Rocha Pombo historiando a pendência com a Bolívia afirmava
que de todos os povos da Sul-América, o Brasil é o que ficava em posição mais penosa, pois tinha que arregrar divisas com quase todos os
outros países do continente. Desses países, a Bolívia estava para nós em
primeiro lugar, “visto como a fronteira com esta república tinha de ser,
na falta de acidentes físicos, determinada em parte por linhas geodésicas.” Segundo o conhecido historiador, alguns analistas que compararam os termos precisos do tratado de 1867 com a forma geral e vaga
dos antigos tratados coloniais, chegaram a acreditar que na negociação
com a Bolívia a vitória coubera à diplomacia do Império e que a Bolívia fora iludida e prejudicada. No entanto, se houve prejuízo, foi para
o Brasil. De acordo com ele “só o Brasil é que teve de abrir mão do uti
possidetis na bacia do alto Paraguai, admitindo para a Bolívia as vantagens de medianeira nas lagoas de Mandioré, Guahiba e Uberaba. 385
Para Rocha Pombo, o governo imperial, naquela época, “assoberbado de complicações externas e desejos de um acordo satisfatório”,
aceitou ainda o rio Verde como limite, em vez do divisor de águas, fazendo com que a Bolívia saísse lucrando, em desacordo com os termos
do tratado de Santo Ildefonso (1777), cerca de 100 léguas de terra.
Nada se criou em favor do Brasil, ao contrário. “Em proveito do Brasil
só se deixou bem expresso e indiscutível o que era confuso e duvidoso.”
Para ele, a definição da linha limítrofe era muito clara: “da confluência
do Beni com o Mamoré, a divisa se fará por uma linha leste-oeste até
encontrar o Javari; se antes de encontrar a nascente desse rio se der
com território peruano, a linha divisória seguirá daí pela fronteira peruana até encontrar o Javari.”386
A chancelaria boliviana estaria dizendo que a concessão ao Bolivian Syndicate não importava num verdadeiro arrendamento geral, pois a Bolívia conservaria a sua soberania no território do Acre,
385
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concedendo apenas a percepção dos impostos ao sindicato. Por outro
lado, a expedição do presidente general José Manuel Pando ao Acre,
que estava sendo anunciada de forma enfática, teria por fim libertar
os cidadãos bolivianos e a guarnição daquele território, “sitiados pelos
revolucionários, e bem assim manter a soberania da Bolívia naquele
território.”387
Os revolucionários citados eram as tropas comandadas por Plácido de Castro, insurreição armada contra a presença de bolivianos no
território do Acre, bem como contra a proposta de arrendamento da
Bolívia ao Bolivian Syndicate, no que ficou conhecida como revolução
acreana.
O governo boliviano reagiu, mandando seu ministro da guerra,
coronel Ismael Montes, deslocar-se com tropas para a região. Internados no interior do continente, “entre sertões, distanciados cerca de um
mês das notícias de suas metrópoles, podem essas vanguardas, uma oficial (a de Montes), outra revolucionária (a de Plácido), estar em breve,
alheias aos modus vivendi dos dois governos, em conflito.” Neste caso
a responsabilidade era boliviana, defendia o Correio da Manhã, pois
enquanto que os acreanos eram “meros revoltosos”, o ministro coronel
Montes era um membro do governo de La Paz. Desta forma. Naquele
estado da questão, “o que esse ministro militar vai lá fazer é, aos olhos
de todos os insuspeitos, encontrar algum grave incidente de fronteira,
que talvez não tenha o aspecto de questão aduaneira.” Enquanto fazia
críticas à atitude bélica do governo boliviano, o Correio da Manhã publicava carta de Lino Romero, militar boliviano derrotado que afirmava: O chefe revolucionário, sr. Castro, é um valente e um fidalgo, que
honra o seu país com a sua conduta nobre e elevada.”388
O Jornal do Brasil destacava que Plácido de Castro continuava
dirigindo no alto Acre as operações de guerra contra as guerrilhas bo387
388
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livianas que atacavam barracões de brasileiros que não tinham com
que se defender. Foi “para destroçar estas guerrilhas e restabelecer a
ordem” que Plácido de Castro organizou uma expedição que deveria ir
ao encontro das forças bolivianas comandadas pelo ministro da guerra
Montes e o presidente Pando. Segundo o jornal, “as tropas acreanas
vão animadas e contam oferecer séria resistência ao inimigo.”389
O Jornal do Brasil, através da caricatura, mostrava que com Rio
Branco à frente das negociações, as coisas seriam decididas favoravelmente ao Brasil de qualquer maneira.

Fonte: Jornal do Brasil, 07.02.1903.

Para O Paiz, o apelo à guerra que o general Pando ineptamente estava provocando, “seria um espetaculoso lance e vaidade militar”,
que o bom senso da nação brasileira estava repelindo com indignação,
389
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em nome da sua dignidade e do seu futuro. Não haveria nada de estranho ceder ao Brasil a região que foi “desbravada e enriquecida por
patrícios nossos no decurso de vinte anos, sem o menor reparo da Bolívia”. Geograficamente, pela natureza do seu solo e pela qualidade de
seus produtos, aquela região era um trecho do Brasil.
Evidentemente a Bolívia nunca pensou em integrar o
Acre ao seu domínio, em fundir na sua população a
gente que o habita, em o absorver política e socialmente pela superioridade da sua cultura, pela retidão dos
seus costumes, pela excelência das suas leis, pelo seu
culto da liberdade e pela superioridade do seu progresso. E tanto assim pensa, que já quis negociar com uma
empresa brasileira a cobrança dos impostos e depois
alienou a um sindicato americano a soberania nesse
território.390

Para além do problema diplomático, o Correio da Manhã tentava
mostrar as condições de vida da população acreana. Para isso, publica o texto da conferência proferida pelo professor de História e Geografia, Gastão Ruch, em que mostrava os problemas enfrentados por
aquela população: “elevado preço dos gêneros, a pobreza de recursos,
o seu clima mortífero, as singularidades que apresenta com as chamadas friagens”, não esquecendo da “maneira brutal e ingrata por que são
explorados os seringais ameaçados de completa extinção se uma força
inteligente não se interpuser salvando-os da ruína inevitável.” Para minorar as dificuldades haveria a necessidade de construir uma “via férrea
ligando o vale do baixo Madeira com o Mamoré.”391
Enquanto isso, Rio Branco procurava criar um clima favorável à
negociação. Em telegrama de Rio Branco enviado às legações do Brasil
na Europa dizia:
390
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fizemos sentir à Bolívia que o contrato de arrendamento, com os poderes dados ao Bolivian Syndicate,
é monstruosidade em direito, importando alienação
parcial da soberania feita em beneficio parcial da soberania feita em benefício de sociedade estrangeira sem
capacidade internacional. É concessão para as terras da
África, indigna do nosso continente.392

Apesar do preconceito explícito do chanceler brasileiro em relação à África, Rio Branco tinha a clareza que o governo boliviano não
ignorava que aquela região também era pretendida pelo Peru. E informava as tentativas feitas para a resolução do problema:
Propusemos comprar o território do Acre atravessando pelo paralelo de dez graus e vinte minutos para nos
entendermos com o Bolivian Syndicate. Depois propusemos uma troca de território. O governo boliviano
a nada tem querido atender. O presidente Pando vai
marchar com o fim de submeter os brasileiros do Acre.
Em consequência disso o nosso presidente resolveu
concentrar tropas nos Estados de Mato Grosso e Amazonas.393

Para começar a resolver a questão, Rio Branco em nome do governo brasileiro vai negociar diretamente com o Bolivian Syndicate
a desistência do contrato de arrendamento. No final de fevereiro de
1903, sua estratégia foi vitoriosa. O Bolivian Syndicate desistia do
contrato, mediante o pagamento, por parte do Brasil, de uma indenização de 110.000 libras esterlinas, algo em torno de US$ 550.000,00
em valores atuais. A indenização solicitada inicialmente havia sido o
correspondente a US$ 1.000.000,00.394 A intermediação foi feita por
Gazeta de Noticias, 23.01.1903.
Gazeta de Noticias, 23.01.1903.
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August Belmont, que, além de ser sócio do megaempreendimento, era
representante da poderosa casa Rothschild.
O tribuno e lente catedrático Cesar Bienrrebach, através do
Correio da Manhã, afirmava que o imperialismo Yankee havia criado
uma entidade anormal, meio empresa, meio colônia, fazendo com que
“voavam pavores tétricos assombrando as imaginações e lançando sobre a atualidade pátria os mais justos e apreensivos agouros do mal”
O Sindicato colossal, fantasma que iria fazer correr muito sangue
no Amazonas, “cedeu, abateu-se, recuou, resignou-se a morrer como
um monstro moderado e honesto, pacatamente, a se apegar como
um cancro vivo no dorso do Brasil”. Assim, estava revogado “o mais
vergonhoso documento da história sul-americana”. Como resultado
disso, “a América está limpa de Chartred Company” e os “emissários
do Bolivian Syndicate retiraram-se e, pela boca do Amazonas, respira folgadamente a soberania nacional.” Estava reintegrado à pátria o
Acre. Sobravam críticas ao governo anterior que “não queria ver nem
pintado no mapa nacional.” 395
Com a retirada do Bolivian Syndicate, o jornal A Noticia lembra
que havia três bases negociadas para a solução da questão: “indenização pecuniária, permuta de território e construção de estrada que garanta saída para os produtos bolivianos”, mas que “uma parecia estar
fora de questão, a primeira por ser repelida in limine por aquele país.”
Não acreditava, entretanto, que uma falsa noção de dever patriótico
pudesse levar os bolivianos a fechar a porta a uma situação que atenderia rapidamente e praticamente a todos os interesses. Do Acre, a Bolívia não teria tido até então “se não prejuízos”. Não se tratava, para a Bolívia, de um território em que se tivessem “radicado os interesses de sua
população, na ordem política e na ordem econômica.” Ao contrário, a
população que habitava a região do Acre era brasileira, o trabalho que
395
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ali se desenvolvia era brasileiro e brasileiros eram “os que se bateram
pela própria independência do território.”
Para que a Bolívia pudesse receber uma parte dos direitos de gêneros exportados já não de zona litigiosa
mas de sua própria zona, foi preciso que o Brasil estabelecesse o serviço de arrecadação; para que a ordem
entrasse naquelas paragens revolucionárias foi preciso
que o Brasil mobilizasse suas tropas. Até 1895 a Bolívia
não mostrava a menor preocupação com a existência
do Acre, desbravado à custa do trabalho e da vida de
compatriotas nossos; a sua atenção foi exatamente despertada pela expansão das riquezas daquele solo, que
o Amazonas havia incluído entre as suas prefeituras.396

No dizer de A Noticia a forma mais rudimentar e mais intensa
do patriotismo “é o amor ao território”. Em relação ao Acre era tão
fraco o sentimento de integração que aquela zona despertava no patriotismo boliviano, que o contrato Aramayo não provocou a mais
ligeira reclamação. Dava-se em definitivo o Acre “a troco de uma certa compensação pecuniária. Foi preciso que se convertesse o caso em
uma questão internacional com o Brasil, para que surgisse a agitação
em “favor de uma soberania que era transmitida tranquilamente a um
sindicato.”
Mesmo que defendesse uma indenização pecuniária à Bolívia
para que ela desistisse do território, o jornal acreditava ainda numa outra possibilidade: “note-se bem que, nem por sombra, nos arreceiamos
da hipótese do arbitramento: não acreditamos que pudesse de modo
algum ser prejudicial aos nossos interesses.”397
“Representa uma vitória brilhante para a nossa chancelaria o
acordo a que ela chegou com o Bolivian Syndicate”, afirmava O Paiz.
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O maior obstáculo que se antepunha ao projeto da reincorporação do
território no domínio nacional foi “felizmente destruído!” Estava superado o problema que foi causado pela “inépcia diplomática do governo passado”.
Como a Bolívia não quis revogar o contrato, o Brasil teria tentado intimidá-la, primeiro com a supressão do livre trânsito pelos rios
amazônicos às mercadorias importadas ou exportadas pela Bolívia,
“medida absurda, que violava tratados e atentava contra uma conquista do direito internacional” e depois com a cobrança em Manaus de
impostos de exportação para todos os produtos daquela procedência!
Decretados estes “dois disparates, ficávamo-nos muito tranquilos,
à espera de que a Bolívia, considerando-se lesada por esses decretos,
acudisse em desafronta da sua soberania, declarando-nos a guerra!”
Estas medidas causaram reclamações contra “o vexame que infligimos
iniquamente ao comercio de diversos países”. Isso tudo eram consequências “desairosas do amúo da nossa chancelaria, impotente para
inutilizar os efeitos da negociata escandalosa de Pando.”
O Bolivian Syndicate seria na realidade uma espécie de desbravador do caminho que o governo de Washington expediu sob a forma
comercial, “para mais tarde se assenhorear politicamente da região”, e
que a resistência brasileira se tardia fosse “arriscava-se a ser infecunda
e desastrosa”.
A frente do Bolivian syndicate achavam-se pessoas de
alta influência política e financeira e que podiam aproveitar-se da sua posição e das circunstancias especiais
do Brasil para exigir uma soma extraordinária, a título de indenização. Por 114 mil libras, menos de 2.400
contos da nossa moeda, o sindicato abriu mais dos seus
direitos.398
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Para O Paiz, se economicamente a indenização ao Bolivian Syndicate foi um bom negócio, pelo seu aspecto internacional teve um alcance extraordinário. Mesmo que e o sindicato não tenha se entendido
com a Bolívia para começar a exploração e aceitou a indenização brasileira para a desistência, mostrou que colocava” em dúvida a soberania
daquela nação no território que era o objeto do arrendamento.”399
Enquanto corriam as negociações com o governo boliviano, o
historiador Rocha Pombo lembrava que com todos os países, ainda no
Império, sem exceção, “se combinou que o princípio regulador da fronteira seria o uti possidetis”. Todos os governos reconheciam que só a vista dos antigos tratados coloniais não seria nunca possível chegar a uma
solução definitiva nos problemas lindeiros. O uti possidetis era o critério
mais aceitável, “mais natural e o único que podia orientar os governos
no meio do caos reinante.” Lembrava ainda, que foi o governo brasileiro
quem teve a iniciativa e se esforçou pela adoção de tal princípio.400
Na semana em que foi firmado o tratado com a Bolívia as discussões eram intensas. O jornal O Paiz, sempre governista, queixava-se
que ainda não estava assinado o tratado e parte da imprensa se apressava a discutir suas cláusulas, “perturbando as negociações, comprometendo até certo ponto os interesses da Pátria, cuja defesa não pode
estar confiada a diplomata de maior competência”. A ideia de ceder
território brasileiro à Bolívia estaria preocupando muita gente. “É
sobre este ponto que se funda principalmente a oposição ao tratado”.
No entanto, segundo aquele periódico não era cessão! Quando muito
seria permuta. Fazia a defesa da República, quando dizia que muito já
se escreveu dizendo que no império nunca foi cedida uma polegada de
território. “É positivamente falsa a afirmação. Permutar territórios não
é cedê-lo e o império permutou-os.” As permutas teriam acontecido,
primeiro pelo tratado de 4 de setembro de 1857 com a República do
399
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Uruguai, negociado pelo visconde do Uruguai; depois com a República do Peru, pelo tratado de 11 de fevereiro de 1874, sendo ministro o
visconde de Caravelas.401
Na edição do dia anterior ao tratado firmado com a Bolívia, de
acordo com O Paiz um grupo de deputados iria propor o arbitramento como forma de resolução do problema fronteiriço. No entanto, teria razão o ministro Rio Branco que rejeitava o arbitramento. Se Rio
Branco “fosse um simples portador de pasta, um espetaculoso vulgar,
agarrado ao seu alto cargo por vaidade de mando ou reles interesse
pecuniário”, o arbitramento poderia ser o recurso proposto “em nome
das tradições de lealdade da nossa chancelaria, do nosso espirito de
confraternidade sul-americana, das normas de justiça em que a República deve pautar a sua conduta internacional.”
“O arbitramento era para o ministro a paz e o louvor no momento atual”, mas em pouco tempo seu nome seria alvo de acusações
formidáveis, como responsável pelo “papel vergonhoso que o nosso
país havia de desempenhar perante o tribunal arbitral e pela alienação,” que uma potência europeia ou americana “faria subsequentemente à Bolívia do território cuja propriedade incontestável o laudo
lhe reconheceria.” Destacava ainda o jornal que “ninguém comparece
perante um árbitro, se não quando tem fé no seu direito, e a derrota,
se o amargura, não o envergonha.” Não era este o caso brasileiro. O
mundo inteiro “pasmaria da nossa ingenuidade”, acreditando que se
pudesse reconhecer o direito brasileiro a um território que nos seus
mapas e cartas geográficas figurava como boliviano e “que nas nossas
notas diplomáticas é considerado em termos categóricos, como sujeito
à jurisdição daquela República.”
Desta forma, só tinha uma saída: “ajustemos com aquela nação a
aquisição desse território, que ela não pode administrar” e que o Brasil não podia prescindir, uma vez que era habitado e fertilizado por
401
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brasileiros, e que sem a sua posse, não considerava garantida a paz e a
integridade.
O império quis que todo o rio Madeira corresse em território nacional e conseguiu, pelo tratado de 1867, baixar a linha de limites, que
era então pelo meio do curso daquele rio, até a sua origem, que é o ponto onde confluem os rios Beni e o Mamoré. Caberia agora à República
baixar ainda mais a fronteira, de modo a que todo o Acre boliviano ficasse “incorporado ao nosso território e só assim o Amazonas ficará ao
abrigo de ameaças e invasões pelos sindicatos mais ou menos políticos
que se estabelecerem do outro lado daquele país.”402
Para O Paiz, Rio Branco nas negociações com a Bolívia hipotecou “o melhor esforço do seu talento, da sua sagacidade diplomática,
do seu acendrado patriotismo” que certamente resultaria em “aplausos
e o reconhecimento da Nação.” A Bolívia reclamava uma região cuja
posse lhe era garantida por um pacto internacional e cuja linha de limites estava ao abrigo de toda a controvérsia pelo acordo de todos os
ministérios do exterior e pelo mapa explicativo que acompanhou as
instruções do plenipotenciário brasileiro. Por outro lado, isso envolvia outro país, o Peru, que dizia vagamente que o território também
lhe cabia e assinalava em alguns dos seus mapas essas pretensões, “mas
nunca nos declarou em que documento se estribava para as formular!”
Acima de qualquer coisa “precisamos incorporar ao nosso domínio uma extensa região povoada por brasileiros, que querem estar sob
a proteção da bandeira nacional”, dizia O Paiz. Assegurando a essas
pessoas o amparo das leis brasileiras, o Brasil ainda conseguiria por
força do mesmo acordo ficar com a jurisdição exclusiva sobre o Acre
“arredando no nosso horizone internacional o perigo de uma intervenção política sob a forma de um sindicato comercial, investido da
função do policiamento do território arrendado.”403
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O tratado com a Bolívia foi firmado em 17 de novembro de 1903.
Pelo chamado tratado de Petrópolis a Bolívia cedia ao Brasil o território do Acre, equivalente a 191.000 Km2, e em troca recebia 3.164
Km2, sendo 2.296 Km2 situados entre os rios Madeira e Abuña, habitados por bolivianos, e mais 867,5 Km2 localizados no Mato Grosso, na
divisa com a Bolívia. Para compensar a diferença na permuta, o Brasil
indenizou a Bolívia em 2.000.000 de libras esterlinas.
Além disso, o governo brasileiro se comprometia a construir a
estrada de ferro Madeira-Mamoré, que colocaria o comércio boliviano
em contato direto com os portos brasileiros.

Fonte: RIO BRANCO. Exposição de motivos. Anexo 2
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Em moeda nacional da época, o Brasil gastou com a indenização ao Bolivian Syndicate, 2.366:270$200 e com a aquisição do
Acre, 32.080:000$000, perfazendo um total de 34.446:270$200;
de 1903 a 1909, a renda proporcionada pelo Acre à União foi de
58.025:743$821.404 Porém, segundo Rio Branco, “as maiores vantagens da aquisição territorial que resultam deste tratado não são materiais.” Na exposição de motivos que Rio Branco elabora fica claro que
o grande significado da aquisição do território do Acre foi de ordem
geopolítica, demonstrado cabalmente quando afirma que as vantagens
“de ordem moral e política são infinitamente superiores.”405
A exposição de motivos teria sido elaborada “com tal arte, com
tamanho saber”, que imediatamente “se compreende e se adivinha o
tratado, sente-se o desejo de aplaudi-lo”. Nela o que o pensamento do
ministro brasileiro estava “claramente esboçado através das entrelinhas
do seu brilhantíssimo trabalho.” O principal argumento é o nome de
quem assinou. “Não se compreende que um benemérito de sua pátria,
como o eminente defensor das Missões e do Amapá tivesse assinado
um documento condenável, capaz de macular a brancura imaculada
da sua fé no ofício de brasileiro e de patriota.”406
* * *
A resolução da questão do Acre teve grande repercussão interna. A
opinião pública, por um lado, demonstrou sua satisfação pela forma como
foi conduzida a questão. Por outro lado, críticas surgiram na imprensa.
O texto do tratado permanece em segredo até que a câmara dos
deputados apreciasse o mesmo. O tratado foi firmado em 17 de novembro de 1903, mas foi somente em 09 de janeiro de 1904 que veio
404
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à público o seu texto integral, bem como a exposição de motivos que
Rio Branco emite ao presidente da República.407
Enquanto não era de total conhecimento público, a Gazeta de Noticias vai dizer que havia mistérios sobre o tratado: “há uma tal de atmosfera de suscetibilidades em torno do palácio do Itamaraty que qualquer
solicitação pode ser logo atribuída ao intuito de ofender melindres.”408
Discutia-se largamente as cláusulas do tratado, embora não se conhecesse o texto oficial. As maiores críticas eram em relação às concessões que o Brasil tinha feito à Bolívia. O Paiz, governista como sempre,
vinha em defesa do tratado. “Enquanto o chefe da patuleia apedrejadora acha um crime a abertura do Paraguai à Bolívia, um atestado da
incompetência e do impatriotismo do barão do Rio Branco, pensava de
maneira oposta outro inepto e outro traidor como Pimenta Bueno”.
A citar Pimenta Bueno, estava lembrando que durante o período imperial já defendia-se que a Bolívia tivesse o domínio a uma das margens do rio Paraguai, para que expandindo o seu comercio, concorresse para o desenvolvimento da província de Mato Grosso. De forma
irônica afirmava: ”Como eram estúpidos e vilões esses publicistas e
essa política do Império e como é finório esse geógrafo da demagogia
republicana!”409
O Jornal do Commercio defendia que o tratado de Petrópolis
não era um simples ato diplomático, nem uma convenção internacional costumeira, mas sim uma ação com “sentido transcendente da
nossa expansão geográfica, a ciência daquele estadista que conseguiu
ver o futuro e ser o intérprete dos nossos destinos.”410 Esta concepção
geopolítica do tratado coincidia com a do próprio Rio Branco: “efetuamos a nossa primeira aquisição territorial desde que somos nação
O Paiz, 09.01.1904.
Gazeta de Noticias, 12.12.1903.
409
O Paiz, 25.12.1903 (grifado no original).
410
Jornal do Commercio, 09.01.1904 (transcrito do editorial do Correio Paulistano,
08.01.1904).
407
408
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independente.” Contemplando sua obra, Rio Branco jactava-se de que
uma “verdadeira expansão territorial só há agora”.411
Muitos viram na forma como foi resolvida a questão do Acre, o
olhar de Rio Branco em direção ao futuro. Para estes, o tratado de Petrópolis não foi um simples ato diplomático, mas sim uma ação geopolítica. É o caso de Floriano de Brito, que respondendo à Rocha Pombo
através do Jornal do Commercio, afirmava que a estrada de Ferro Madeira Mamoré,
construída em território brasileiro, virá ela atrair para
os nossos portos do norte a saída de muitos produtos
bolivianos. E nem se faz preciso a posse de uma grande
perspicácia para se compreender que é o Brasil quem
lucra. A prova é que o Chile e a República Argentina já
construíram ou estão construindo estradas que os ponham em comunicação direta com a Bolívia [...] Agora,
recorda mentalmente o mapa da América, e responda-me se poderá vacilar a Bolívia entre a estrada brasileira
ou a argentina e a chilena. Qualquer das três levará os
produtos da Bolívia a portos de mar ou a portos fluviais
de fácil comunicação com o Oceano, é verdade. Mas,
felizmente, são os portos brasileiros do norte muito
mais próximos da Europa e da América Setentrional,
que são os grandes mercados consumidores. Assim não
vacilará, não poderá vacilar um só instante o exportador boliviano em nos dar preferência sobre a Argentina
e sobre o Chile.412

O Paiz comentava a posição de Rio Branco, para quem o que menos preocupou em relação ao Acre foi o lado material dos proveitos,
mas sim o espírito de fraternidade, a segurança da paz e “a incorporação que faculta de 60.000 brasileiros na pátria, por cuja causa se bate411
412

O Paiz, 09.01.1904 (grifado no original).
Jornal do Commercio, 18.01.1904.
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ram por tanto tempo, dando à América um exemplo extraordinário de
independência e heroísmo.”413
O A Noticia informava que na câmara o deputado mato-grossense
Lindolpho Serra entendia que o tratado dava à Bolivia mais força e mais
poder, “abrindo-lhe as portas do Paraguay e do Amazonas, ao passo que
Mato Grosso fica indefeso, com três portos bolivianos acima do Forte
Coimbra, que é um ponto estratégico.” O governo brasileiro deveria ter
comprado ou arrendado o Acre., pois “a troca de territórios foi um desastre”. A construção de uma estrada de ferro, copmo suposta compensação
“não aproveita a Mato Grosso, pois só lhe atravessará territórios alagadiços e inóspitos.” Seria uma obra “dispendiosa, difícil e provavelmente
inútil.” Da mesma forma, a cessão de territórios era inconstitucional sem
a aquiescência dos Estados a que eles pertenceriam.414
O Jornal do Brasil ao tecer críticas ao tratado lembrava dos “desatinos diplomáticos dos governos passados”, que teriam colocado o
Brasil nas “difíceis circunstâncias de ver um território vasto e importante habitado por brasileiros em número de sessenta mil” que foi “entregue ao estrangeiro por declaração dos nossos ministros, quando o
próprio representante boliviano confessava, em documento oficial, ser
a propriedade do Brasil e a impossibilidade de poder-se ali fazer respeitar militarmente a soberania da Bolívia.” 415
Dos jornais cariocas, o que apresentou a mais firme posição contrária ao tratado de Petrópolis foi o Correio da Manhã. Seu diretor,
Edmundo Bittencourt, bradava violentamente contra os defensores
do tratado: “trata-se de dar ao estrangeiro, por ato inconstitucional e
impatriótico, uma parte do nosso território”. Seu posicionamento é calcado no temor de que cedendo um pedaço do Mato Grosso à Bolívia
“abrindo a esta um porto no Rio Paraguai, quer dizer é a morte de um
413
414
415

O Paiz, 12.01.1904.
A Noticia, 16.01.1904.
Jornal do Brasil, 04.01.1904.
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estado da União e o predomínio do argentino que ficará sendo senhor
de todo o comércio com os bolivianos.”416 Admitia-se a incorporação
do Acre, mas não a cedência de um só palmo do território nacional.
Como forma de deixar bem clara sua posição em relação ao tratado com a Bolívia, em que o Brasil recebia o território do Acre em
troca de pequenas áreas do território nacional, mais uma indenização
pecuniária, o Correio da Manhã transcreve matéria publicada pelo jornal A Monarchia, de São Paulo.
Dentro em pouco estará consumado o maior atentado
da República contra a nação. O povo, a eterna besta de
carga, vai pagar ao general Pando quarenta mil contos
por um território que não era dele, e pagará ao mesmo
tempo, aos particulares bolivianos, palmo por palmo, a
área toda desse mesmo território. [...] Aquela longínqua
região que Plácido de Castro já havia conquistado pela
energia de suas armas, vai, pela terceira vez, ser comprada pelo Brasil, e se o general Pando amanhã quiser organizar um novo Boliviam Syndicate – mais uma vez o
povo terá de pagar-lhe milhares de contos de réis.417

O historiador Rocha Pombo criticava o tratado de Petrópolis
por ser indecoroso frente ao direito internacional. Defendendo o arbitramento como a medida mais legítima para o caso, argumentava
que “salvar o pudor de uma nação vizinha não é senão ter em muito
a nossa própria honra, e é afinal obra que interessa a todos os americanos.” Acusava o governo brasileiro de estar mancomunado com o
governo boliviano do general Pando e que, para enganar a nação boliviana, “não hesitamos em lhes dar um pedacinho lá do Mato Grosso.
Assim, o povo boliviano acreditará que... entrou no Brasil.” Concluía
afirmando: “o Acre é hoje o nosso pesadelo.”418
416
417
418

Correio da Manhã, 14.11.1903.
Correio da Manhã, 30.12.1903.
Correio da Manhã. 18.12.1903.
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Os ataques do Correio da Manhã eram dirigidos também ao próprio Rio Branco, que segundo o jornal, sempre que se via em dificuldades, “criadas pelo desaso com que dirige as nossas relações internacionais, explora a injuria e a calúnia contra os adversários”. Teria feito
isso em relação ao tratado de Petrópolis e estava começando a fazer em
relação ao Peru. Lembrava o Correio da Manhã que desde ante da assinatura do tratado de Petrópolis pedia providências contra as invasões
peruanas no Alto Juruá e no Alto Purus que resultavam em “violências
infringidas a brasileiros ali estabelecidos.” Por isso propunha que se
aproveitasse as forças militares que ocupavam o Acre para que “mantivessem a soberania brasileira nos territórios ambicionados e ocupados
pelos peruanos.”419
Pela condução da questão acreana, o Correio da Manhã vislumbrava um futuro não muito promissor à Rio Branco: “pode s. ex. ficar
certo de que há de sair daqui corrido, apedrejado, deixando sua pátria
entregue às alucinações de um desespero que ninguém pode dizer a
que extremo chegará.”420
O tratado de Petrópolis teria esvaziado “as arcas do erário” ao dar
à Bolívia os milhares de contos a serem entregues diretamente, em espécie, e os outros milhares de contos destinados à estrada de ferro que
“nos obrigamos a construir para facilitar-lhe as comunicações com o
Atlântico.” Tudo isso teria um culpado:
a vaidade de um homem e a lisonja de muitos querem
a todo o transe converter em estrepitosa vitória diplomática. A ocupação militar andou custando mais de
vinte mil contos, a rescisão do contrato Aramayo uns
três mil; o preço do Acre é de quarenta mil; a estrada
de ferro custará de cinquenta a sessenta mil contos [...]
(mais despesas com) as extraordinárias apologias dos
extraordinários méritos do seu autor, não errará quem
419
420

Correio da Manhã, 04.11.1903.
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calcular em cerca de 150 mil contos o que ao Brasil custa o negócio que seu caríssimo chanceler concluiu com
os representantes do governo de La Paz.421

A forma de agir de Rio Branco era a de “um minotauro formidável, que estava devorando a riqueza nacional.” Lamentava o Correio
da Manhã que “infelizmente não se limitou a voracidade do monstro a bens materiais;” teria atacado também “as forças vivas da nação,
arrebatou ingloriosamente a vida a muitos dos nossos soldados e ha
de comprazer-se em martirizar durante toda a existência, inúmeros
outros brasileiros que tiveram a desdita de fazer parte da infortunada
expedição.” Por isso a lamentação do matutino carioca em relação ao
destino dos soldados que foram enviados ao Acre: “desgraçadamente
nem todos que para ali foram tornarão a seus lares.” Muitos deles “descansam para sempre à sombra dos funestos seringais”, ou voltariam “inválidos ou com o organismo minado naquelas inclementes regiões.”422
Em síntese, para o Correio da Manhã o tratado de Petrópolis
foi uma “obra desastrada e impatriótica do nosso ministro”, realizada
numa “abastardada cerimônia” que “mutilou a integridade do território pátrio, com os mais graves riscos para a defesa das nossas fronteiras
e outras ameaças contra os interesses do Brasil.”423
A questão do Acre colocava em risco a popularidade de Rio Branco. Na sua mais recente biografia, Luís Claudio Villafãne Santos diz
que “a unanimidade a favor do diplomata que chegara consagrado por
suas vitórias nas questões de fronteiras desmoronava à vista de todos.”424
Para o Correio da Manhã, Rio Branco ao estabelecer a negociação com a Bolívia, fazendo a permuta de territórios e indenizando
o país vizinho, não estava preocupado com a miséria da população.
421
422
423
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Correio da Manhã, 20.02.1904.
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Enquanto o país iria gastar uma
quantia significativa de dinheiro
na questão acreana, a população
brasileira passava por inúmeras
dificuldades.
Entre os que consideravam o
tratado de Petrópolis benevolente
demais para com a Bolívia estava
Andrade Figueira425, que por diversas vezes expressou seu descontentamento através do Jornal do
Commercio, na seção “a pedidos”,
matéria paga, portanto. Alegava
que Rio Branco não tinha competência para qualquer trabalho
de diplomacia, de erudição hisFonte: Correio da Manhã, 27.10.1903.
tórica e geográfica, de defesa dos
direitos brasileiros perante um tribunal arbitral. Acusava Rio Branco
de ser “inconsciente títere em mãos dos plenipotenciários bolivianos
e joguete de sua astúcia, receando sempre o arbitramento de que os
próprios bolivianos mais se arreceavam.”426
Sobre a alegação de que os terrenos cedidos à Bolívia eram imprestáveis e alagadiços, Andrade Figueira argumentava que estes poderiam servir de meios de comunicação e para defesa de fronteiras.
Lembrava que em alagados fundaram-se grandes cidades antigas e
modernas: Cartago (duas vezes), Veneza, Amsterdã, Paris,... Quanto
à aquisição do Acre, território maior que muitos estados, “mais uma
425

Andrade Figueira foi um dos nomes propostos para organizar um novo ministério, quando
da deposição do ministério de Ouro Preto, em 15 de novembro de 1889, por ocasião da Proclamação da República, mas não aceitou a incumbência. (POMBO, Rocha. História do Brasil.
Rio de Janeiro: W. M. Jackson inc, 1947, vol. V, p. 338).
426
Jornal do Commercio, 07.02.1904, 11.02.1904.
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razão para não adquiri-los a tal preço, pois já tínhamos bastante território despovoados e inexplorado para ir comprar desertos com dinheiros que nos faltam.”427 Em síntese, para Andrade Figueira, o tratado de
Petrópolis foi uma monstruosidade, gerada pela astúcia dos negociadores bolivianos, a infantil vaidade do negociador brasileiro e o imoderado desejo dos simuladores da opinião pública. Em seus ataques
à Rio Branco, chamava de “Botocudos” àqueles que comemoravam a
solução do conflito com a Bolívia.428
O Jornal do Commercio defendeu o negociador do tratado. Rio
Branco que desde a mocidade se ocupou de assuntos militares e que
foi representante de Mato Grosso na Câmara, na época do Império,
não iria comprometer a defesa daquele Estado, modificando a linha de
fronteira sem exame atento de plantas das localidades e informações
de pessoas competentes. “A defesa militar de Mato Grosso nada sofre
com as concessões feitas à Bolívia com o fim de obtermos no norte território sessenta vezes maior e livrar da possível dominação estrangeira
tantos milhares de brasileiros.”429
Mesmo que se afirmasse que os territórios cedidos não tinham
importância econômica e estratégica, isto, porém, não convencia o diretor do Correio da Manhã: “Para a Bolívia, 102 léguas de terras nas
margens do Paraguai e dos afluentes do Madeira valem tanto ou mais
que 10.200 léguas na região Acreana.”430 Na negociação com a Bolívia
não teria havido “ao menos um coração brasileiro que sentisse a dor da
pátria” e que bem por isso o povo brasileiro “não poderia deixar que
seja consumado esse crime de lesa-pátria.” Na mesma edição, o Correio
da Manhã publicava carta do deputado Barbosa Lima que classificava
Rio Branco como o “gênio do imperialismo sul-americano”431
427
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429
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Jornal do Commercio, 07.02.1904.
Jornal do Commercio, 09.02.1904.
Jornal do Commercio, 05.02.1904.
Correio da Manhã, 22.12.1903.
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Por sua vez, os positivistas também atacavam o tratado de Petrópolis, mas pelo motivo inverso. Teixeira Mendes, através das páginas
do Jornal do Commercio, defendia que, como todas as soluções diplomáticas, este tratado era um mero paliativo, fruto das tradições deploráveis da diplomacia imperial e imperialista. A solução encontrada por
Rio Branco estava “agravada pelo desprezo dos princípios de fraternidade republicana, que deviam ter servido de guia ao governo brasileiro”.432 Além de criticar o tratado de Petrópolis, Teixeira Mendes comunicava à Rio Branco a “expressão da mágoa profunda que nos causa
ver o vosso nome em um ato que, estou convencido, a posteridade há
de deplorar.”433 Em resposta, Rio Branco afirmava que havia feito uma
obra de paz e confraternização, uma vez que o tratado traria vantagens
para a Bolívia e evitava um possível conflito armado.434
Ao fazer uma análise crítica do tratado o cronista que assinava
como C.A. vai afirmar que aqueles que consideravam o tratado benevolente, é por que “desejariam um tratado mais feroz no seu imperialismo”, enquanto Teixeira Mendes, o líder positivista, “com suspiros
fraternais e humanitários, lamenta o infortúnio dos bolivianos, vítimas do desalmado imperialismo da diplomacia brasileira”. Por outro
lado, havia quem estivesse enxergando no tratado de Petrópolis “mais
do que amizade de irmão, generosidade de pai” criticando aqueles que
“querem mutilar o solo sagrado da Pátria.”435
Uma manifestação em homenagem à Rio Branco por ter concluído a negociação com a Bolívia foi motivo de intenso debate entre
o Correio da Manhã e O Paiz.
A homenagem aconteceu dia 20 de fevereiro de 1904. O Correio
da Manhã se referia à “manifestação que o sr. Rio Branco mandou orJornal do Commercio, 10.01.1904.
Correspondência datada de 10 de Moisés de 116 (10.01.1904) publicada pelo Jornal do
Commercio, 16.01.1904.
434
Carta de Rio Branco à Teixeira Mendes, publicada pelo Jornal do Commercio, 12.01.1904.
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Jornal do Commercio, 13.01.1904.
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ganizar em homenagem a sua pessoa”. Informava que “a mocidade civil
das Escolas Superiores, embora convidada”, se negava a participar das
manifestações e que teria sido emitida uma nota em que constavam
37 nomes e dizia ter mais 1.238 assinaturas, demonstrando a “franqueza peculiar à veemência do patriotismo da alma dos moços”. Estes
estudantes estariam se negando a participar por ter Rio Branco cedido
à Bolívia um trecho do território nacional que representa “a sua alienação, como um fragmento vivo da alma da Pátria que, em hipótese
alguma, enquanto pulsar um coração brasileiro, pode permitir o mais
leve desmembramento.”436
Para o Correio da Manhã a manifestação em homenagem ao “divino chanceler” era uma prática em que “dinheiros públicos esbanjados
no aluguel da imprensa”. A homenagem tinha sido igual a um “cortejo
fúnebre”. Se referindo às ações de Rio Branco dizia que “era o enterro
de uma forte glória que a balofa vaidade matou”. Ao invés de aplausos,
a homenagem se revelou uma “surda reprovação de um tratado que
mutila a pátria, transplanta entre nós o verme roedor do Imperialismo
e sacrifica o tesouro exausto em 200 mil contos”. E concluía: “Quanta
glória e quanto decadência!”437
Em resposta ao Correio da Manhã, seu concorrente O Paiz vai
afirmar que a referida comissão de estudantes era “fantástica, nunca
existiu, nem de tal coisa se cogitou nas escolas superiores.” Tratava-se
de “um verdadeiro conto do vigário, organizado por um tal João Pereira Lima Wanderley”, que estaria agindo por conta do jornal adversário.
Este era chamado de pasquim que estava fazendo de tudo para “enlamear o nome glorioso do sr. barão do Rio Branco.” Quanto ao número
de assinaturas da aludida nota emitida pelos estudantes, O Paiz diz de
forma irônica, que por causa das férias “não há no Rio de Janeiro 1.238
alunos de escolas superiores.” E ao contrário do “cortejo fúnebre” o
436
437
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que aconteceu nas ruas do Rio de Janeiro “foi uma grandiosa manifestação de apoio a Rio Branco.”438
Silvio Romero, em longo artigo publicado em O Paiz vai destacar
o lado historiador de Rio Branco que assumiu a causa do Acre quando
a intervenção do sindicato anglo-americano tinha chegado “a assumir
aspecto de todo desesperador para o Brasil.” E questionava: “E qual é a
razão da superioridade diplomática do barão do Rio Branco?”
Sua força, seu prestígio lhe advém de outra parte: brotam de sua vasta cultura histórica e geográfica, de seu
profundo saber, acumulado por quarenta longos anos,
da corografia e dos anais pátrios, nomeadamente das
lutas e pendências de guerra havidas com as gentes vizinhas. [...]Seu saber histórico-geografico tinha de ser
uma força em nossa vida de nação, integrando-nos o
território ao norte e ao sul. Já por aí ele é benemérito
entre os que mais o possa ser.”

No entanto, segundo o famoso escritor, este “largo e seguro alicerce” de Rio Branco poderia mostrar-se inútil. Tendo em vista as peculiaridades da vida política nacional, sua vasta erudição de que “deu
provas sobejas” ao defender os direitos do Brasil no arbitramento com
a Argentina e França de nada serviria.
Se a politicagem patibular e canina de crassos ignorantões não conseguir desmanchar o mais extraordinário
de seus feitos, essa esplêndida vitória do Acre adquirido
inteiro, além das mais ousadas fantasias, a troco de
algumas quantias de dinheiro e de pequenos trechos de
território à margem direito do Paraguai e à esquerda
do Madeira, terreno aliás que são do número daqueles
que, no cumprimento de antigos tratados, tínhamos
recebido da Bolívia por outros por nós cedidos, se a
438

O Paiz, 21,02,1904.

173

Adelar Heinsfeld

politicagem daninha e inqualificável não deitar a perder tão esplendidos esforços, poder-se-á ter por gloriosamente finda a missão que o destino reservou ao filho
do velho estadista, inolvidável patrono da raça negra.439

Na opinião do Correio da Manhã os órgãos da imprensa que ficavam elogiando o trabalho de Rio Branco eram remunerados para
fazer isso. Isso levou aquele matutino a destilar impropérios contra os
jornais que aplaudiam o tratado de Petrópolis: eram os “safardanas d’O
Paiz e os fâmulos do conhecido falsário e ladrão que dirige o Jornal do
Commercio”, que pagos “continuam a atirar contra nós o lodo de suas
torpezas”. Esses jornais “vendidos à verba secreta”, estariam querendo
“fazer desaparecer da imprensa o vergalho que lhes tem cortado a cara
desbriada, expondo à curiosidade pública as suas ladroices.”440 O tratado com a Bolívia “é a vergonha de dois povos. Não é um ato diplomático e sim uma vergonhosa transação de compra e venda”.441 Por estas
razões “o tratado do Acre será a mancha negra da nossa história”442
Em quatro artigos intitulados “A Questão do Acre e o Tratado
com a Bolívia” publicados inicialmente no Jornal do Commercio e que
foram reproduzidos por outros jornais, um indivíduo denominado de
Kent defendia de forma enfática o Tratado de Petrópolis. Hoje sabe-se
que Kent era um dos pseudônimos utilizados por Rio Branco quando
de forma anônima queria defender ou atacar uma causa. Em defesa do
tratado de Petrópolis, argumentava que os terrenos cedidos, além de
serem pequenos, comparados com o que o Brasil tinha anexado, não
tinham importância econômica e estratégica.443 No último desses
artigos, Kent dizia:
439
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os escritores do Correio da Manhã são um tanto
imodestos quando, a propósito do tratado de
Petrópolis, vituperam os negociadores brasileiros
e bolivianos e pensam poder dar lições de direito
internacional, de direito diplomático, de patriotismo,
de moralidade e honra a homens como os presidentes
Rodrigues Alves e general Pando e os plenipotenciários do Brasil e da Bolívia, Srs. barão do Rio Branco,
Assis Brasil, Guachalla e Pinilla.444

As críticas de Kent, também tinham sido dirigidas ao jornal A
Noticia, que respondeu a um de seus artigos.
Kent nos há de perdoar a questão que fazemos da permuta do território. O amor ao território é a forma mais
rudimentar do patriotismo e talvez por isso mesmo é
que a ela se atém o nosso espírito, ainda não apurado
em todas as delicadas finuras com que a civilização vai
modificando as rudezas da inteligência humana.445

Passados seis meses da assinatura do tratado de Petrópolis, com a
Bolívia, o Correio da Manhã continuava a criticá-lo e já fazendo uma
ligação com a questão de limites com o Peru. O Brasil teria comprado quatro vezes o vale do rio Acre. Primeira transação: de Portugal,
em 1825, na indenização por conta da independência. “Esse ajuste de
contas nos custou dois milhões de libras esterlinas... mas adquirimos o
Acre pela primeira vez”; segunda transação: de Luiz Galvez, quando o
Brasil propôs “a compra da república dele e nossa.” Dessa forma, em 15
de março de 1900, “foi lavrada entre Galvez e a República brasileira a
escritura de transferência das nossas terras, para nós mesmos”; terceira
transação: do Bolivian Syndicate, pois como “a sagrada lei básica da
nossa República” impedia qualquer guerra de conquista, proibindo “a
444
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Jornal do Commercio, 23.12.1903.
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conquista pelo ferro não a proíbe pelo ouro” fazendo com que “pela
terceira vez conquistamos o nosso Acre... pagando”; quarta transação:
da Bolívia – haveria uma escolha, “uma guerra de caçoada ou uma indenização de verdade”. Então “entre a pugna e o pagamento” os conselheiros da República optou em fazer com que “o povo do Brasil pagou,
pela quarta vez, o valor de suas terras acreanas.”446
Surgia a possibilidade da quinta transição: “agora os peruanos”,
que estariam agindo nos mesmos termos do modelo boliviano: “negócio ou guerra; paga ou briga”. De acordo com o articulista, “o Brasil,
mais uma vez, para salvar a vida, entregará a bolsa”. Invocava a proteção
de Mercúrio, “experto protetor dos agiotas, mestre dos mensageiros e
diplomatas, deus dos traficantes”. De forma sarcástica concluía: permiti ó deus das transações que os peruanos não nos vendam muito caro as
nossas terras do Acre”.447
Em relação à estrada de ferro que o governo do Brasil era obrigado a construí-la, deveria esforçar-se para que estivesse concluída
dentro do prazo de quatro anos. A Noticia alertava que a grande dificuldade a vencer na construção da ferrovia era a das condições sanitárias. Seriam necessários cuidados “para evitar as hecatombes que
ali se deram nos primitivos trabalhos” Do ponto de vista técnico, o
jornal defendia que não se aplicaria o que estava se fazendo na África,
ou seja, o sistema Decauville, com trilhos estendidos em terreno quase
sem preparo. “Ocorre ainda a circunstância de que a principal, se não a
única mercadoria a transportar será a borracha, que não exige acomodações especiais, e de pequeno peso em relação ao valor. O tráfego de
passageiros será a princípio insignificante”448
Muitos demonstraram preocupação com a entrega à Bolívia de
território brasileiro, que estaria ferindo a integridade territorial. No
446
447
448

Correio da Manhã, 26.05.1904.
Correio da Manhã, 26.05.1904.
A Noticia, 05.01.1904.
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entanto, muito poucos se preocuparam com o destino das populações
que habitavam este território cedido.
O jornal A Noticia informava que Duque Estrada de Figueiredo
entrou com pedido de habeas corpus em favor dos cidadãos brasileiros
habitantes das zonas dos territórios de Mato Grosso e Amazonas cedidos à Bolívia, que foram na opinião do impetrante “esbulhados nos
seus direitos de propriedade e espoliados dos seus sagrados direitos de
nacionalidade.”
O STF rejeitou o pedido, argumentando que aquele tribunal não
poderia tomar conhecimento do pedido, por não ser caso dele, pois o
tratado do Acre ainda não havia sido aprovado pelo Congresso Nacional, “não estando assim os pacientes sofrendo ou ameaçados de sofrer
constrangimento ilegal.”449
* * *
A imprensa de Buenos Aires acompanhou de perto o desenrolar
da questão acreana. A maioria dos jornais argentinos criticou de forma
veemente a maneira como Rio Branco conduziu as negociações.
Dentre os jornais argentinos de maior circulação, apenas La Nación não adotou uma postura de hostilidade em relação ao Brasil. Justificava, inclusive, a ocupação militar brasileira do Acre, como sendo
uma medida de caráter convencional, para facilitar a solução definitiva, com um entendimento direto entre os dois países.450 Este jornal
chega a ceder espaço em suas edições para o ministro brasileiro em
Buenos Aires publicar, sem dar um caráter oficial para isto, a versão
brasileira sobre o desenrolar da questão.451
Mais de um ano após ter sido resolvida a questão, La Nación traz
449
450
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A Noticia, 16.01.1904.
La Nación, 11.02.1903.
AHI. Oficios – reservados – da Legação de Buenos Aires, 05.02.1903 e 19.03.1903.
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à público que quando Brasil e Bolívia iam se acertando houve a intromissão argentina.452 Desta forma, a questão do Acre poderia ter sido
resolvida em menos tempo, sem maiores complicações, não fosse o interesse argentino.
Em Buenos Aires, jornais como La Prensa453 defendiam que a
Bolívia havia procedido corretamente, de acordo com o direito universal, ao assinar o contrato de arrendamento com o Bolivian Syndicate.
Porém esse contrato foi mal interpretado por “los enemigos de Bolivia
que desean verla sumida en la impotencia y la debilidad”.454 A chancelaria do Brasil teria formulado sua oposição ao contrato, alegando que
o mesmo apresentava graves perigos para a segurança e independência
dos Estados Sul Americanos. Porém “las direciones de esa política eran
claras: iban a la incorporación del territorio acreano à la soberania del
Brasil. El arrendamiento dió pie para apoyar y desarrollar el plan.”455
Assim o Brasil - leia-se Rio Branco - teria impedido que a Bolívia sufocasse com suas armas a rebelião do Acre.
Segundo La Prensa, a República Argentina não poderia comprometer-se, sem macular sua dignidade, a desempenhar o papel de
espectador frio e mudo, “verdadero complice de la imolacion que hicieron sus amigos fuertes de sus hermanos débiles. Tal compromiso
implicaría el más oprobioso de los desastres morales que puede sufrir
un pueblo.” Continuando sua posição de reprovação em relação à política brasileira, La Prensa acusa: “Chile y el Brasil están abusando de
su superioridad financeira y militar, en sus litigios con dos Repúblicas fronterizas débiles: el Perú y Bolivia.” A posição assumida por Rio
Branco, impedindo o desarmamento dos revoltosos acreanos, como
La Nación, 03.03.1905.
Este jornal tinha sua linha editorial influenciada por Estanislao Severo Zeballos, que inclusive foi um dos seus primeiros redatores. Rio Branco tinha ciência disso, como se percebe pelo
seu ofício n.º 4, de 28.01.1907, à legação brasileira em Buenos Aires.
454
La Prensa, 20.10.1902.
455
La Prensa, 10.02.1903.
452
453
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queria a Bolívia, era, segundo o periódico portenho, um escândalo internacional.456
La Prensa condenava aqueles que viam na presença do Bolivian
Sindicate na América do Sul uma postura imperialista dos EUA. “La
participación de capitales norte-americanos en el sindicato norte-americano dió causa ó pretexto para denunciar que en la operación está
oculta el alma del imperialismo de los Estados Unidos, con sus garras
estendidas sobre Sud América.” Na defesa que fazia da Bolívia, chegava a afirmar que a postura anti-americana teria como finalidade impedir que a Argentina tivesse a menor participação na questão, uma vez
que os EUA eram uma nação amiga da Argentina. O perigo do imperialismo não existia, pois se tratava de uma simples operação mercantil.
Concluía com um recado a Rio Branco, preste a assumir o Ministério
das Relações Exteriores, e que já havia manifestado sua posição em relação ao arrendamento feito pela Bolívia: “los profetas que vislumbran
en los arcanos del futuro el peligro imperialista, no pueden ser guías de
estos pueblos ní menos investir funciones públicas.”457
Outros jornais endossavam as pregações de La Prensa. É o caso
de El Diario, que com alarde dá a notícia que surgia na Bolívia uma corrente de opinião favorável à anexação daquela República à Argentina.
Bolivia, nuestra infortunada hermana del norte [...]
Enclaustrada en el corazón del continente, velando en
una dolorosa y estéril espectativa los inmensos tesoros de
sus estrañas, amenazada de estrangulacion por el lado
del mar, de decapitacion por el lado del gran rio tropical que podria llegar a ser la cabeza de su tráfico, tratada con modales de Átila por los pequeños imperialismos
continentales que se asedian en trailla, ¡cómo puede
extrañarse que un dia de extrema desesperacion haya
hallado en su espíritu torturado, esa gran sacrificada de
456
457

La Prensa, 15.03.1903.
La Prensa, 13.10.1902.
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Sud América, la solución de sus crueles angustias en
buscar el abrigo del hermano mayor fuerte é hidalgo,
que nunca soño en ampliar su heredad con despojos de
débiles, y duerme tranquilo al amor de trabajo, labrando su terruño patrimonial!”458

Como se percebe, o diário portenho salienta a importância econômica e estratégica da Bolívia no contexto sul-americano. Como o Brasil
de um lado e o Chile de outro, atentavam contra a integridade territorial boliviana, cabia à Argentina proteger a Bolívia, nem que para isto
fosse necessário sacrificar sua soberania, anexando-a ao seu território.
El País destacava a posição dos poucos membros do Parlamento
brasileiro, bem como da “imprensa independente” que não aceitavam
o “Imperialismo Sul-americano” professado pelo Brasil. Para despojar
a Bolívia de um território incontestávelmente seu, o Brasil organizava
uma “campanha filibusteira.”459 Mais adiante, o periódico portenho faz
analogia entre a campanha de Cecil Rhodes na África com a desenvolvida pelo Brasil no Acre, apontando uma diferença: “lo que para Inglaterra fué propiamente una aventura, para el Brasil vá a ser un paseo
militar, asegurada la impunidad de su atropello.”460 Como Rio Branco
defendia o uti possidetis de facto, rejeitando a aplicação do uti possidetis juris, baseado em títulos jurídicos, em virtude do território acreano
estar povoado somente por brasileiros, El País lembrava que nos estados do Sul do Brasil havia colônias alemãs e advertia “¡Cuidado con la
Ley del Talión!”, argumentando que territórios dos estados sulinos poderiam ser reivindicados pela Alemanha, sem que o Brasil pudesse fazer
nada para impedir, pois a Alemanha estaria utilizando-se dos mesmos
direitos aplicados pela chancelaria brasileira em relação ao Acre.461
458
459
460
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El Diario, 27.02.1903 (grifos nossos).
El País, 31.10.1902.
El País, 07.02.1903.
El País, 06.02.1903.
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Outro jornal, La Tribuna, indagava se havia algum Estado vizinho que não teve parte do seu território disputado, cerceado pelo
Brasil, seja através da imposição de tratados, pela conquista através da
força, pela ocupação militar ou por dinheiro. O Tratado de Petrópolis mostrava que a política adotada pelo barão do Rio Branco era, na
verdade, a continuação do sistema expansionista tradicional herdado
da coroa portuguesa. Desta forma, a La Tribuna concluía, questionando: “¿Y sería del lado del Brasil que se podria acusar a la República
Argentina de querer establecer su preponderancia ó su hegemonia en
esta parte del continente?”462 Em Asunción, o jornal La Tarde, fornece munição à imprensa argentina brasilófoba, ao afirmar que pelo
Tratado de Petrópolis, dos territórios que o Brasil cedeu à Bolívia, os
723 Km2 situados à margem do Rio Paraguai, “incontestavelmente”
pertenceriam ao Paraguai. Desta forma fazia um alerta: “É o caso de
reclamar a intervenção argentina, desde que na tríplice aliança, os aliados se comprometeram a defender a nossa integridade territorial, hoje
novamente ameaçada pelo Brasil.”463 Na realidade, este território pertencia ao estado brasileiro de Mato Grosso.
A Revista de Derecho, Historia y Letras, principal porta-voz de
Estanislao S. Zeballos, abriu suas páginas àqueles que desejavam atacar
a política brasileira em relação ao Acre. Tendo em vista a história pregressa do relacionamento Zeballos-Rio Branco, os ataques eram direcionados ao ministro das relações exteriores do Brasil. “Ahora parece
cundir la enfermedad en el Sud juzgando conforme al caso acreano, es
decir, conforme á la política desembozada, abiertamente franca, sin
escrúpulos ni miramientos, adoptada, por el canciller brasileño, barón
de Río Branco.”464 Podemos sintetizar a repercussão que teve a questão
La Tribuna, 27.09.1904.
Jornal do Commercio, 08.03.1904.
464
JAIMES, Julio L. Brasil-Bolivia. Revista de Derecho, Historia y Letras. Buenos Aires, Año
V, T. XV, jun. 1903, p. 454.
462
463
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acreana com a Bolívia, na afirmação de Zeballos, feita seis anos após a
mesma ter sido resolvida, de que o Tratado de Petrópolis foi imposto
pelo Itamaraty à balaços, simulando revoluções no Acre.465
Seis meses após Halford Mackinder466 ter teorizado sobre o poder terrestre e a importância do domínio do “heartland”, o mesmo
Geographical Journal, onde foi publicada sua famosa conferência,
editado pela conceituada Royal Geographical Society, publicava um
artigo do seu presidente, coronel George E. Church, defendendo que
na elaboração do tratado de Petrópolis, que redundou na conquista
territorial do Acre, “o barão do Rio Branco, demonstra ser, a toda evidência, um estadista de primeira ordem. O tratado vê longe no futuro”.
Uma visão geopolítica, portanto. Destacando que a presença imperialista do Bolivian Syndicate serviu para assustar o Brasil, este, através de
Rio Branco, teve que assumir uma posição firme, resultando em uma
medida que visava “abrir um caminho ao comércio e as necessidades
do coração do continente sul-americano”.467 O conceito mackinderiano
de “heartland”, utilizado na Royal Geographical Society, passava a ser
aplicado à América do Sul nas ações empreendidas pelo barão do Rio
Branco.

465
ZEBALLOS, E.S. Fracasos Diplomáticos de Itamaraty con motivo del laudo argentino en
la cuestión Perú-Bolívia. Revista de Derecho, Historia y Letras. Buenos Aires, Año 12, T. 34,
oct. 1909, p. 291.
466
Geógrafo e político inglês, Halford Mackinder (1861-1946) formulou a teoria geopolítica
do “Poder Terrestre”. Mackinder concluiu que a chave para a dominação mundial estava Europa
Oriental. Em 1904 apresentou na Royal Geographical Society, de Londres, a conferência The
Geographical Pivot of History, em que defendia que o centro do poder mundial, o heartland
(coração terrestre) está situado na região central da massa continental euro-asiática. Esta teoria
ficou conhecida pelo axioma por ele formulado: “Quem domina a Europa Oriental comanda o
Heartland; quem domina o Heartland comanda a Ilha do Mundo; quem domina a ilha Mundo
comanda o Mundo” (MACKINDER, Halford. Democratic ideals na reality: a study in the politics of reconstruction. New York: NDU Press defense classic ed., 1962, p. 106).
467
Transcrito pelo Jornal do Commercio, 20.07.1904 e pelo O Paiz, 21.07.1904 (Grifo nosso).
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*
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*

Considerando-se a existência de um subsistema de poder bipolar
na América do Sul, a forma como foi resolvida a questão fronteiriça
com a Bolívia, denota a preocupação brasileira em assumir a liderança
no subcontinente. Era necessário não ter problema fronteiriço com os
vizinhos para obter a “projeção Continental” e conquistar a hegemonia na América do Sul. Neste sentido, a imprensa desempenhou um
papel fundamental, em sua grande maioria justificando a incorporação do Acre ao território nacional. Ressaltando que esta incorporação
se deu de forma pacífica, a imprensa contribuiu para que as relações da
Bolívia com o Brasil melhorassem sensivelmente.
Dos jornais argentinos analisados, todos, em algum momento,
estão acusando o Brasil de adotar uma postura imperialista. Mesmo
aqueles que, historicamente, eram partidários da amizade com o Brasil, ao perceber que a resolução de forma pacífica da pendenga limítrofe com a Bolívia serviria para aumentar a área de influência brasileira
e, em contrapartida, promover o isolamento da Argentina, passaram a
atacar a incorporação do Acre ao território nacional brasileiro.
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Fonte: O Malho, 10.10.1903.

Inglaterra:
a fronteira com a Guiana Inglesa
Ao contrário das outras questões de limites levadas ao
arbitramento pelo Brasil que se iniciaram no período colonial, os problemas com a Guiana Inglesa surgiram no século XIX, no início do
Segundo Reinado.
O litoral do território da atual Guiana a partir de 1498 foi inicialmente explorado por espanhóis e, posteriormente, já no século
XVII, por holandeses da Companhia das Indias Ocidentais. Em 1814
a Holanda cedeu à Inglaterra parte do território que ocupava no norte
da América do Sul. Os ingleses, em 1831, batizaram este território cedido de Guiana Inglesa.
Em 1835 o geógrafo e explorador alemão, naturalizado inglês,
Robert Herman Schomburgk, comissionado pela Royal Geographical
Society468, de Londres, fez uma longa viagem de exploração pelo interior da Guiana Inglesa.
468

Entidade privada que teve um papel importante no conhecimento de regiões remotas da
Ásia e da África.

Adelar Heinsfeld

Até então não se tinha dúvidas sobre os limites daquele território
com o Brasil. Anteriormente, tanto holandeses como ingleses, reconheciam como brasileira a região dos rios formadores do rio Branco,
incluindo (o Pirara inclusive) e dos outros afluentes da margem esquerda do rio Amazonas.
Schomburgk faz uma segunda viagem à região (1837 ‑1838). Era
a época da Cabanagem e o Pará passava por um período de imensas dificuldades. Sob a alegação de proteger dos brasileiros escravizadores as
tribos que viviam na região propôs Schomburgk - já famoso na Europa
como descobridor da vitória‑régia – que os limites com o Império do
Brasil deveriam ser estabelecidos e passou a reivindicar para a Guiana
a fronteira pela Serra do Acaraí, no sul, e pelos rios Tacutu e Cotingo,
a leste: a chamada “linha de Schomburgk”. Com isso a região do rio
Pirara passaria para o domínio inglês.
Em 1840 aparece o mapa de Schomburgk avançando
desembaraçadamente os limites até os rios Cotingo e
Tacutú e logo depois seguiu-o a ocupação da aldeia do
Pirara por um destacamento inglês. O governo brasileiro protestou contra esta invasão de território nacional e reclamou a retirada das forças inglesas, no que foi
atendido.469

Robert Schomburgk, que visitou Pirara pela primeira vez em 1835,
teve participação muito menor no início da trama do que se supõe.470
Em 1842, Brasil e Inglaterra resolvem neutralizar a zona em litígio, mas o fazem de forma prejudicial ao Brasil: não só a área do Pirara
era considerada litigiosa, mas também a dos rios Cotingo, Maú e Tacutu, todos formadores do rio Branco. A partir dessa data, foram feitas
várias tentativas de acordo entre as partes, sem solução definitiva.
A Noticia, 29.06.1904.
MENCK, José Theodoro Mascarenhas. A questão do Rio Pirara (1829-1904). Brasília:
Fundação Alexandre de Gusmão, 2009, p. 41.
469
470
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Em 1898, o primeiro ministro Lord Salisbury, também ministro das Relações Exteriores britânico, propôs uma fronteira natural,
que deixava cada país com praticamente metade da área contestada:
a proposta não foi aceita porque o governo brasileiro acreditava que
tinha mais títulos de posse que a Grã ‑Bretanha. As últimas tentativas
foram feitas por intermédio de Souza Correia, ministro do Brasil em
Londres, entre 1890 e 1900.
Em 1898 é denunciado o mais grave dos pequenos
conflitos fronteiriços, que, até então, tinham tido vez
naquela distante fronteira. Dessa vez, um funcionário
público inglês, Michel Mac Turk, dizendo-se oficialmente autorizado pelo Governo de Sua Majestade Britânica, adentra no contestado com toda a solenidade
e aparato estatal para submeter a região ao controle
inglês.471

Este funcionário, ao chegar na região, agiu de forma rápida e efetiva.
Ali convocou uma assembleia de índios que, segundo
seu relatório, se declararam todos súditos ingleses e
invocaram a proteção inglesa contra os brasileiros que
faziam seus rebanhos pastarem em suas terras.472

Enquanto estudava a questão do Amapá com a Guiana Francesa,
o barão do Rio Branco escreveu uma memória do conflito com a Guiana Inglesa, que esperava serem aproveitadas nessas negociações diretas.
O Brasil aceitou o arbitramento em janeiro de 1899. Joaquim
Nabuco foi designado como o advogado do Brasil e, meses depois,
com a morte de Souza Correia, acumulou esse cargo com o de ministro plenipotenciário junto ao Reino Unido.
471
472

MENCK, 2009, 172.
MENCK, 2009, 173.
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O jornal A Imprensa vai elogiar a escolha de Nabuco: “louvor
pela escolha do governo, louvor pela anuência do escolhido”. Em função disso vai polemizar com o jornal monarquista Commercio de São
Paulo, em que este afirmava que a nomeação de Nabuco não poderia ser
entendida como “um jato de água fria no fervor das esperanças monarquistas.” De acordo com o jornal paulista “para os monarquistas, é uma
glória ver o governo da República ser obrigado a recorrer aos seus adversários quando quis achar um homem competente para tratar de um
grave assunto, que tanto afeta o interesse e o sentimento nacionais.”473
Transcrevendo do Correio Paulistano, em editorial O Paiz aproveitava para enaltecer o regime republicano e a adesão de Joaquim
Nabuco: “já não pode haver mais dúvida sobre a identificação completa do ilustre Sr. Joaquim Nabuco ao regime atual”, ou seja, “o notável brasileiro resolveu passar-se definitivamente para a República”.
Quando Nabuco aceitou defender o Brasil, em abril de 1899, “um rol
de monarquistas que exprobavam o procedimento do eminente brasileiro” teriam atacado de forma violenta o procedimento do recém
convertido.
Com a consolidação do regime implantado em 1889, questionava: “Tendo a República entrado em sua fase organizadora, reduzidas
as pretensões de desordem a manifestações individuais de malvadez,
velhacaria ou singeleza, que obstáculo, que barreira restaria para separar de nós o espírito nobre e liberal do sr. Nabuco?”
A resposta para o questionamento parecia evidente: “Ele bem
sabe que no Brasil não há a quem restaurar.”474
* * *
A importância do território pode ser percebida pela forma como
algumas informações eram tratadas pela imprensa. A Gazeta de Noti473
474

A Imprensa, 05.04.1899.
O Paiz, 14.04.1900.
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cias informava que forças venezuelanas invadiram o território brasileiro à mão armada e travaram renhidos tiroteios com soldados brasileiros. A notícia era incompleta, mas segundo o jornal era “suficiente
para fazer compreender que novos perigos ou pelo menos novos incômodos nos ameaçam na fronteira extrema do norte.”475
Um projeto de estrada de ferro chegou a ser aprovado no Congresso Nacional, autorizando sua construção, uso e gozo, pelo engenheiro civil Pedro Luiz Soares de Souza ou a empresa que ele organizasse. A construção se daria sem ônus de espécie alguma para os
cofres públicos, partindo do ponto onde acaba a franca navegação do
Rio Branco, no Estado do Amazonas e terminando no ponto mais
conveniente da fronteira do Brasil com a Guiana inglesa.476
Esta ferrovia foi motivo de polêmica, em função do modelo e
traçado a ser adotado. A futura estrada de ferro “sob o ponto de vista
político e social é de grande alcance pela conveniência de estreitar as
relações existentes de simpatia e manter a harmonia de interesses recíprocos entre o Brasil e a Guyana Inglesa”477
Alguns nomes foram aventados como árbitro: Oscar II, rei da
Suécia, o Papa, Guilherme II, imperador da Alemanha, Frederico I,
grão-duque de Baden, que era o nome preferido de Rio Branco.478
A não escolha do grão-duque de Baden como árbitro deveu-se que
ele era “um semi-soberano, subalterno dinástico do imperador da Alemanha que é profundamente aparentado com a casa real da Inglaterra.”479
Em 7 de novembro de 1901, Joaquim Nabuco assina o tratado
em que Brasil e Inglaterra se comprometem a aceitar o laudo do rei
italiano.480 O ministro das relações exteriores, Olynto de Magalhães, à
475
476
477
478
479
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última hora, sem ouvir o advogado Nabuco, e muito menos Rio Branco, de quem era desafeto, decidiu-se pelo rei da Itália.481
Pouco tempo depois da definição do arbitramento, o jornal Cidade do Rio, comentando o livro de Ernesto Mattoso482 explicitava que
era bem conhecido “o afan com que a Gran-Bretanha, no intuito de
dilatar o seu território, põem em prática todos os recursos, mesmos os
mais reprovados e ignóbeis afim de assenhorear-se de qualquer pedaço
de terra.” Fazia uma crítica severa aos métodos empregados pelo imperialismo inglês:
Muitos são os países sobre cujo direito de posse Albion
tem tripudiado com o mais aviltante desprezo dos pactos internacionais, sendo suficiente citar os exemplos
recentes de insólitas agressões sofridas por Portugal,
pela Venezuela, e pelo próprio Brasil que, inesperadamente, viu o leopardo britânico assentar a garra sobre
os rochedos que João da Nova descobrira e que desde
os primeiros anos de conquista lusitana faziam parte
do nosso patrimônio.

A crítica também era dirigida à diplomacia exercida pelo império brasileiro. Devido “à fraqueza e à inépcia da chancelaria de Pedro
II” vastas áreas do território nacional, pelas mais antigas demarcações
portuguesas “nos pertenciam sem a menor sombra de contestação”
passaram à condição “de nullius jurisdictionis” e desde então estavam
sendo invadidos por estrangeiros, o qual recorriam a todos os meios a
fim de captar a “simpatia dos povoadores e íncolas, de modo a assegurar mais tarde a sua usurpação.”
No caso do Pirara, havia ocorrido a manipulação dos ingleses
para ganhar a amizade dos índios brasileiros Macuxis e Upichanas,
“ameaçando-os com dura opressão quando os veem rebeldes aos seus
A Noticia, 29.06.1904.
MATTOSO, Ernesto. Limites da República com a Guiana Inglesa: memória justificativa
dos direitos do Brasil. Rio de Janeiro: Tipographia Leuzinger, 1898.
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intentos”. De qualquer forma, este território, “o El Dorado presumível
dos antigos aventureiros”, seria indiscutivelmente brasileiro, sobre o
qual os estadistas do Império de “modo tão estúpido permitiram que
se lançasse os interdicto de nullius jurisdictionis”.483
Em relação à invasão dos ingleses no território contestado, a Gazeta de Noticias ponderava que excursões, às vezes até a mão armada,
se realizam sempre em terrenos contestados ou adjacentes a limites
entre duas nações que tem por fronteira extensões enormes de território desabitado. Porém, o que era deplorável era “o pouco escrúpulo
e a leviandade com que os delegados do governo inglês nas colônias
procedem em face da soberania que todos os povos tem o direito de
exercer em casa própria.”484
Lembrava o Cidade do Rio que por tratar-se de terreno litigioso e
por isso o Brasil nunca admitiu que a Inglaterra, por este fato, exercesse
soberania, e sempre que ela quis exercê-la “protestamos energicamente
e já uma vez a desalojamos”. Não obstante, a Inglaterra para recorrer ao
uti possidetis estaria tentando estabelecer colônias no Pirara, não recorrendo à força, mas à catequese e às trocas comerciais com os indígenas. Desta forma, o jornal questionava: “Se a Inglaterra, sob o pretexto
de que há grande número de habitantes ingleses no Pirara, se arvorasse
em soberana do território litigioso, aceitaríamos nós como exercício
legítimo diante do direito da gente semelhante autoridade?”485
A imprensa inglesa estaria apostando num entendimento direto
entre os dois países, com a Inglaterra usando sua força e prestígio para
obter vantagens sobre o Brasil. “O Daily Mail publicou dizendo saber
de boa fonte que a questão será regulada dentro de alguns meses, sendo
a solução satisfatorial à Inglaterra”, afirmava o Jornal do Commercio.486
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Como o acerto direto entre os dois países acabou sendo frustrado, em 07 de novembro de 1901 foi assinado em Londres o Tratado
de Arbitramento para a fixação das fronteiras entre o Brasil e a Guiana Inglesa, tendo sido convidado como árbitro o jovem Rei da Itália,
Vittorio Emmanuele III, o qual aceitou a missão. O arbitramento foi
negociado pelo ministro das Relações Exteriores, Dionísio Cerqueira,
que tinha experiência em explorar regiões fronteiriças, inclusive na
região amazônica. A troca de ratificações do tratado de arbitramento
ocorreu no final de janeiro do ano seguinte.487
Para o Correio da Manhã a lembrança do nome do rei da Itália,
para árbitro na questão de limites com a Guiana Inglesa, “é digna de
aplausos”. Na opinião daquela matutino, a escolha “foi um ato de deferência e confiança que não podia deixar de ser lisonjeiro ao amor
próprio da nação italiana.” Além disso, como o Brasil estava seguro
do seu direito e certo do seu triunfo, “o laudo em nosso favor virá
consolidar a amizade existente entre nós e os súditos do rei Victor
Emmanuel.”488
Outros jornais também louvaram a escolha de Victor Emanuel
III como árbitro. A Gazeta de Noticias tratava o árbitro como “simpático soberano italiano”.489 Por sua vez, o Jornal do Brasil reproduzia
artigo do jornal La Tribuna, de Roma, em que o mesmo empregava
palavras amáveis ao Brasil, numa demonstração de que a escolha do árbitro contribuiria para uma aproximação maior entre os dois países.490
Em outro momento, será a Gazeta de Noticias a informar que o
jornal La Tribuna, governista, publica importante artigo sobre a escolha do rei como árbitro e afirma que “esta nova prova de veneração e de
estima prepara novas ligações de amizade entre a Itália e o Brasil”, cujas
487
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simpatias se vão se estreitando cada dia mais, e cujos interesses cada dia
mais são religiosamente unidos.”491
Nabuco pôs-se a trabalhar na defesa dos direitos do Brasil. Bem
antes da entrega da documentação comprobatória sobre os direitos de
cada um já se aventava que “a sentença do rei da Itália, pode-se desde
já prever, se parecerá mais com a do presidente dos Estados Unidos do
que com a do presidente da Confederação Helvética,”492 considerando-se a extensão do texto do laudo arbitral.
A imprensa, em vários momentos noticiava que brasileiros e ingleses buscavam nos arquivos portugueses provas para suas argumentações. Parecia, no entanto, “que os documentos decisivos serão fornecidos pelos arquivos holandeses.”493
Enquanto isso, o governador da Guiana partiu para as fronteiras
do Brasil, para estudar a estrada de ferro de penetração que o ministro
Chamberlaim teria sugerido para construir na fronteira com o Brasil.
O prestigioso chefe do imperialismo inglês, como se
vê, não cogita somente da África do Sul, o seu olhar
de águia abrange todos os vastos domínios em que nas
quatro partes do mundo tremula triunfante o pavilhão
britânico. Quer isto dizer que agora, quando o rei da
Itália der o seu lado arbitral na nossa questão de fronteiras, já a Inglaterra estará farta de saber o que melhor
convém aos seus interesses naquelas regiões.494

Cogitava-se em Roma que Rio Branco iria para lá para defender
a causa brasileira junto ao árbitro Victor Emanuel III.495 Possivelmente os italianos estavam confundindo o barão do Rio Branco com seu
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492
493
494
495

Gazeta de Noticias, 18.12.1903.
Gazeta de Noticias, 21.02.1902.
Gazeta de Noticias, 09.11.1902.
Gazeta de Noticias, 18.12.1903.
Jornal do Brasil, 24.02.1904.

193

Adelar Heinsfeld

filho, Raul do Rio Branco, que atuou como secretário da missão Nabuco. No dia seguinte a imprensa brasileira informava que Raul do Rio
Branco iria à Roma entregar a terceira memória escrita por Nabuco. “É
um trabalho de grande fôlego, valiosamente documentado e anotado,
constituindo quatro volumes com cerca de 12.000 (sic) páginas”.496
Um mês depois era informado que foi entregue a “última memória
de 1.150 páginas.” A partir daquele momento o rei italiano teria seis
meses para emitir a sentença.497
Em sua totalidade o material da defesa brasileira entregue ao árbitro era composto de 16 volumes de texto e documentos, mais um atlas
de 90 cartas, totalizando 4.300 páginas. Pode-se sintetizar a tese brasileira numa frase: “O Brasil sustenta que a Inglaterra não tem direito algum a atravessar o Rupununi e a estabelecer-se na bacia do Amazonas”.
* * *
Antes do término do prazo que dispunha, Victor Emanuel III
emitiu o laudo em 14 de junho de 1904. O resultado não foi o que a
diplomacia brasileira estava esperando, pois o rei aplicou uma “justiça
de Salomão”, determinando que dos 33.000 Km2 em litígio, ficassem
com a Inglaterra 19.630 Km2 e 13.370 Km2 com o Brasil. Para emitir a
sentença, o árbitro teria tido como base o fato de que “o próprio limite da zona de território sobre que os direitos de soberania de uma ou
de outra das duas partes podem ser considerados como estabelecidos,
não pode ser fixado com precisão.” Desta forma, “não se pode decidir
com segurança se o direito preponderante é o do Brasil ou da GrãBretanha.”498
No dia que ia ser emitida a sentença arbitral, O Paiz fez um detalhado histórico da questão:
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A questão de fronteiras, que deve ser hoje resolvida
pelo laudo arbitral de sua Majestade o rei Victor Manoel III, foi suscitada em 1839 pelo explorador Robert
Schomburgk. Até então a Inglaterra reconhecia como
fronteira de sua Guyana com o Brasil a serra Pacaraima.
Do monte Roraima para leste até a nascente do ribeiro Annay, afluente da margem esquerda do Rupunani
ou Rupunaini, tributário do Essequibo, depois, o Rupunani até a sua nascente e em seguida, na direção de
leste, a serra de Acaray.

Schomburgk teria levado as fronteiras da Guiana Britannica
muito mais para oeste, “até a margem esquerda do Cotingo e à direita
do Tacutú”. 499 A matéria de O Paiz foi elaborado tendo por base a memória escrita por Rio Branco em 1897.
No mesmo dia, o Jornal do Brasil mostrava o quanto a questão de
limites com a Guiana Inglesa era uma questão de interesse nacional:
“o preito relativo aos limites com a Guiana Inglesa muito interessa a
todos os brasileiros.” Muito mais do que um pedaço do território nacional, “é um pedaço da Pátria que está em causa.”500
O descontentamento com a sentença de Victor Emanuel III foi
geral. Ponderava A Noticia que no dia seguinte ao de uma sentença,
“falar mal do juiz seria pelo menos feio”, pois isso “pareceria pura e
simplesmente uma manifestação de despeito”, até por que “o pior dos
arbitramentos vale a melhor das guerras.” No entanto, “a rude lição,
que acabamos de receber, dá uma nova força e atualidade às considerações que aqui fizemos, há dias, sobre a escolha possível de árbitros para
os nossos litígios internacionais.”
Lembrava de como os EUA e a Suíça tinham se portado nos dois
arbitramentos em que o Brasil recém tinha sido beneficiado, embora
as relações que o Brasil tinha com ambos os países eram diferentes: “é
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verdade que suas relações com a primeira eram muito mais íntimas que
com a segunda”. Mas, de acordo com A Noticia, “a Suíça é uma nação
excepcional. Ela se tem feito a grande protetora e iniciadora de todas
as convenções internacionais” em função “de sua absoluta correção.”
A Itália teria interesses econômicos com a Inglaterra muito mais
fortes do que os que mantinha com o Brasil.
Escolhemos para árbitro o rei da Itália. Entre uma república e uma monarquia pedimos que interviesse um
monarca. De mais, esse monarca recebe da Inglaterra
por ano 287 milhões de liras e para lá exporta 143, ao
passo que do Brasil recebe 14 e para cá exporta 16: isto
é, mandamos que ele escolhesse entre o seu melhor e
um dos seus ínfimos clientes.

Na avaliação de A Noticia, “não se podia querer árbitro menos
bem escolhido”, tendo em vista que “nada o prendia a nós; tudo o
prendia à sua aliada política e – ainda uma vez é bom dizê-lo – à sua
melhor cliente.” Por isso lamentava: “agora, o mal está feito.”501 Mas
o erro de tomar chefes de estado para árbitros de questões, estava patenteado. “Não julgam como juízes: julgam como representantes de
conveniências políticas e sociais.”502
Defendia, no entanto, que apesar do sentimento frustrado com o
que considerava uma derrota da diplomacia brasileira, a cortesia e os
interesses internacionais, ligados ao litígio, “nos ditam a mais completa conformação à sentença.”503
“Foi penosa a impressão causada, entre todos os brasileiros, pelo
laudo proferido por s. m. o rei da Itália no arbitramento sobre o litigio
com a Inglaterra,” dizia o Correio da Manhã. A surpresa maior para
todos os que conheciam a questão foi o fato de que o laudo foi mais
501
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prejudicial ao Brasil, concedendo menos “do que a própria Inglaterra
já nos concedia independente do arbitramento.”504
A crítica se dava pela forma como foi escolhido o árbitro. Assim, amigos de Rio Branco, “explicando, pela parcialidade do árbitro,
o malogro da causa que disputávamos perante o rei da Itália” acusavam
o ex-ministro das relações exteriores, Olynto de Magalhães, pela escolha. Este teria preferido ao grão-duque de Baden, indicado por Rio
Branco, o rei Victor Emanuel III, cuja lembrança, diziam, partira de
um jornalista italiano, com quem Olynto de Magalhães convivia.
Também o ex-presidente Campos Salles tornou-se alvo das críticas:
O sr. Campos Salles não só não aceitou a ideia do sr.
Rio Branco, como abandonou a ideia própria de entregar a decisão do pleito ao Papa Leão XIII, para conformar-se com a indicação do seu ministro. Portanto, a
responsabilidade de nomeação é principalmente do sr.
Campos Salles, sobre quem reflete o odioso que aquela
gente, com a qual se afiança até o sr. Rio Branco colabora, pretende levantar contra o sr. Olyntho.

O Correio da Manhã era implacável: “Se Olyntho era inepto,
mais inepto foi Campos Salles que o conservou durante os quatro anos
de seu governo.” 505
Antigos monarquistas aproveitaram o revés diplomático para
atribuir a derrota ao regime republicano. É o caso de Andrade Figueira, escravocrata e político do extinto Partido Conservador, que vai externar suas críticas através das páginas do Correio da Manhã.
A primeira ilação a tirar de tais fontes é que o laudo
não constitui precisamente uma vitória da diplomacia
republicana, que se pudesse chocalhar, senão um desas504
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tre, que mal se procura disfarçar, agradecendo ao real
juiz em telegrama amarelo e consolando o negociador
ou advogado por seu hercúleo esforço.506

Para Andrade Figueira, “o desastre, insucesso ou perda do processo” foi devido em grande parte, senão no seu todo, ao fato de a diplomacia republicana ter abandonado, na defesa dos direitos do Brasil,
“o preceito tradicional da nossa política americana de limites, o uti
possidetis, estabelecido pelos tratados antigos e modernos.”
Em sua opinião, “a república ateia e sectária” só teria conseguido
celebrar os triunfos nas questões arbitrais das Missões e do Amapá, por
que seguiu os subsídios preparados pelo Império. Ao abandonar o caminho seguido pelo regime decaído “vai colhendo desastres com a Bolívia,
com o Peru e com a Inglaterra apartando-se da trilha sabiamente traçada
pela política liberal do Império.” No entanto, ao lamentar as desventuras
republicanas, se conformava: “Sirvam as desgraças públicas ao menos
para conter os voos icários dos nossos noveis diplomatas.”507
Como consequência imediata do laudo desfavorável ao Brasil,
começou “a prédica contra o princípio do arbitramento”. De acordo
com A Noticia já se estava defendendo que “mais valem os arranjos diretos” e por isso era muito importante “armarmo-nos para podermos
resistir aos inimigos que nos apareçam.” No entanto, aquele jornal defende uma postura contrária. “Ora, nada disso é racional. Por que uma
sentença foi mal dada, não é motivo para que se descreia do único processo racional, humano e civilizado de solver litígios internacionais.”
Para A Noticia só houve um erro: “o erro foi escolher um árbitro suspeito, aliado político de um dos litigantes e seu maior cliente
comercial.” Portanto, o problema não estava no arbitramento. “Isso
prova, não a bancarrota de um princípio, mas a inépcia de quem teve
tão peregrina ideia.” Também o sistema político adotado no país te506
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ria contribuído para o fracasso brasileiro. “Isso prova de quebra como
esse desgraçado regime presidencial é nefasto: todas as atribuições do
Poder Executivo ele as exerce soberanamente, sem a menor limitação.”
Tivesse o Brasil um sistema parlamentarista, o resultado teria sido diferente: “Não fosse isso – e nunca o Congresso teria aprovado a mais
inconveniente escolha do árbitro, que jamais foi feita pela nossa diplomacia.” Um sistema parlamentarista teria impedido a forma como se
deu a escolha do árbitro: “se estivesse em um governo parlamentar, em
primeiro lugar o ministério começaria por sondar a opinião da Câmara antes de assinar o tratado.”
Por outro lado, A Noticia explicitava que “não se diga que isto é
uma manifestação serôdia e que, se o árbitro se tivesse decidido a nosso
favor, acharíamos que ele era o mais justo dos soberanos.” Lembrava
que na Câmara dos deputados, quando se votou o tratado, o sentimento era de contrariedade. “Não havia nisso prevenção pessoal, nem
descortesia à Itália. O que havia é que a esse tempo já a Itália tinha o
seu tratado de aliança com a Inglaterra, já era sua melhor freguesa e
fornecedora, já lhe prestava e recebia apoio nas questões africanas.”508
Em editorial de A Noticia, reproduzido pelo Jornal do Commercio, se afirmava que a escolha do árbitro “foi a forja sobre a qual malhou a imprensa, investindo por natural impulso de revolta, contra o
juiz prolator do julgado.” Naquela circunstância considerava que não
era justo “censurar tais explosões, por mais que se os não queira aplaudir”. Era compreensível o sentimento que inspirou as manifestações
de desagrado. Era o resultado considerado normal e “saída natural à
fermentação produzida sobre o patriotismo ferido e a consciência do
direito magoada, pela surpresa e a dor da injustiça”. Mas afinal, o cavalheirismo obrigava “ao acatamento e à compostura os vencidos, não
lhes pode impor a insensibilidade e o cinismo.”
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Afirmava ser “nossa convicção que o árbitro foi injusto”. Para externar esta posição “fundamo-nos, para o crer, na confiança do nosso
direito ganho durante algumas dezenas de anos de estudo pelo órgão
de estadistas eminentes na capacidade e na retidão do juízo.”
No entanto, uma coisa era deixada clara: “de protestar contra
a injustiça, para suspeitar do árbitro, vai, contudo, uma grande distância, sem nenhuma barreira”. Tudo levava a crer analisando de uma
forma sensata, “que no caso fomos parte, por muito sérias razões de
oportunidade e competência.”509
Apesar do revés sofrido, de forma alguma poderia-se culpar o
princípio do arbitramento.
O que nós fizemos, recorrendo ao arbitramento, fizemos bem. Erramos apenas quanto ao juiz. Mas a prova
de que tínhamos direito a tudo é que ele nos deu uma
parte... Se aquele nosso direito não fosse visível, patente, indiscutível, não teríamos tido nenhuma polegada
de terreno!510

Em outro momento A Noticia retoma a importância do arbitramento, que seria “sempre preferível à guerra”. Fazia apenas uma ressalva: “desde que não se trate de pontos de Honra”. No entanto, deveria
ser o último recurso, usado apenas quando não fosse possível o acordo
direto, “qualquer que seja a excelência do direito que tivermos e os méritos especiais do advogado que utilizarmos.”511
Lembrava também A Noticia que a proposta feita por lord Salisbury em 1898 era mais benéfica ao Brasil do que a solução adotada
pelo árbitro. “Em um substancioso memorandum o sr. barão do Rio
Branco demonstrou que essa proposta não podia ser aceita. Daí o re509
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curso ao arbitramento.”512 A solução dada pelo árbitro, se fosse baseada na proposta inglesa de 1898 “seria mais equitativa, já porque daria
ao Brasil, em compensação da entrada da Inglaterra na bacia do Amazonas, soberania no do Essequibo, já porque dividiria em mais justa
proporção a área contestada.” Esta solução não causaria estranheza; e,
certamente, “não contrariaria a poderosa aliada da Itália.”513
Por sua vez a Gazeta de Noticias informava que o limite que o
Brasil defendeu perante o árbitro era a linha que, “vindo da serra do
Pararaima, passava pelo regato Annay e seguia pelo rio Rupunani até
a Serra do Acaraí”. Estes eram os limites que antes de 1840 o governo
inglês, todos os geógrafos ingleses e até o próprio Schomburgk reconheciam como verdadeiros e “já representavam, aliás, violação do nosso direito histórico.” Desta forma. “fomos ao arbitramento não tendo
a menor margem para perder e perdemos mais do que perderíamos se
tivéssemos aceitado a proposta da parte adversa.”514
A Gazeta de Noticias, além da proposta de lord Salisbury, recuava
no tempo, até 1813, quando uma proposta de limites de lord Aberdeem era mais favorável ao Brasil. No entanto, “desprezou tudo isso
o árbitro”, declarando que “não se pode decidir com segurança se o
direito preponderante é o do Brasil ou o da Grã-Bretanha” e, apesar
disso, “pendeu para uma delas”, dando à Inglaterra territórios na bacia
do Amazonas, sem dar ao Brasil um palmo de terra na bacia do Essequibo. E o jornal fazia um alerta: “deixemo-nos de ilusões. A Inglaterra
nunca deu importância ao território que nos deixou o arbitro, entre o
Cotingo e o Mahú.” 515
No decorrer da discussão, visando um acordo direto, o
Brasil foi abrindo de parte desse direito, até restringir a
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questão ao território que foi submetido a arbitramento: mas desde que se assentou recorrer a ele, dadas as
conhecidas e naturais tendências dos árbitros de procurarem uma solução que satisfaça a ambas as partes, as
de onde se origina logo a ideia da partilha do território,
foi talvez um erro nosso não termos mantido a reivindicação formulada com tamanho brilho e vigor pelo sr.
Rio Branco nessa Memória.516

Na Memória apresentada por Rio Branco, dos 33.200 Km2 do
território em litígio, o Brasil propôs a Inglaterra a divisão, ficando
28.050 ao Brasil e 5.150 à Inglaterra. A proposta brasileira era baseada
no princípio do divortium aquarum entre as bacias dos rios Amazonas
e Essequibo. O governo inglês, através de Lord Salisbury, não considerou prático traçar a linha limítrofe pelo divisor de águas. Fez uma
contra-proposta estabelecendo a divisa pelos rios: 16.300 ao Brasil e
16.900 à Inglaterra. Foi a vez do Brasil não aceitar.517
No quadro da página seguinte tem-se uma ideia de como a divisão da área litigiosa evoluiu ao longo do tempo.
“A pretensão brasileira era de traçar a divisa, de modo a deixar
para o Brasil toda a bacia do Amazonas”, afirmava o Correio da Manhã.
Portanto, havia na zona contestada quatro rios a considerar: Cotingo,
Mahú, Tacutú e Ropunani. Conforme as pretensões inglesas todo o
Mahú deveria pertencer à Guiana, sendo dividido entre o Brasil e a
Guiana a bacia do Tocutu e Cotingo; conforme a pretensão brasileira
devia pertencer ao Brasil todo o vale do Tacutu, todo o vale do Mahú
e todo o vale do Cotingo.

516
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A Noticia, 29.06.1904.
A Noticia, 29.06.1904.
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Evolução das negociações
Propostas

Atribuição ao
Brasil (Km2)

Atribuição à
Inglaterra (Km2)

Schomburgk

1840

-

33.200

Araújo Ribeiro

03.11.1843

33.200

-

Aberdeen

15.11.1843

8.800

24.400

Sanderson

12.09.1891

8.800

24.400

Souza Corrêa

15.03.1897

30.450

2.750

Salisbury

22.04.1897

8.800

24.400

Saisbury

24.05.1898

16.410

16.790

Souza Corrêa

30.11.1898

27.400

5.800

Proposta inglesa

23.08.1900

22.930

10.270

Sentença Arbitral

14.06.1904

13.570

19.630

Fonte: MENK, 2009, p. 586, nota 747.

Na visão do Jornal do Brasil, o rei Victor Emanuel III estava muito mal assessorado ao estudar a questão. As regras estabelecidas “pelos
mestres do Direito Internacional para casos como este, de fronteiras
indeterminadas, não foram observadas pelos conselheiros do árbitro.”
Desta forma, dizia não conseguir compreender como “a colonização
inglesa no Essequibo pudesse dar à Inglaterra título algum para ultrapassar a linha do divortium aquarum, que forma o limite da bacia do
Amazonas.”
Ao historiar a questão, o Jornal do Brasil lembrava que já em
1840 o missionário protestante inglês Thomas Youd se estabeleceu no
Pirara. Logo que se soube no Pará que um missionário inglês se estabelecera no Pirara, o presidente da província, general Andréa, o fez expulsar por um destacamento militar, saído do forte de São Joaquim do
Rio Branco. No entanto, o destacamento militar brasileiro pouco se
demorou no lugar. Em fevereiro de 1842, um destacamento de soldados ingleses ocupou a região do Pirara. O governo imperial protestou
e reclamou contra essa invasão. O governo inglês, atendendo a estas re203
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clamações, “ordenou a retirada das suas tropas e que fossem arrancados
os marcos estabelecidos no Tacutú e no Cotingo, por Schomburgk.”
Convencionou-se então “neutralizar o território do Pirara”. No ano seguinte, o conselheiro Araújo Ribeiro foi em missão especial à Londres,
negociar um tratado de fronteiras, mas não chegou-se a um acordo.
Apesar de ressaltar o respeito à pessoa do árbitro, o Jornal do Brasil enfatizava que “não foi sem surpresa e sem desagrado, que o povo
brasileiro recebeu a notícia da perda de 19.500 quilometros quadrados
de território nacional.” Foi um sentimento de estranheza e descontentamento “que invadiu a grande alma popular”. A frustração era ainda
maior ao considerar que o território “segundo os próprios mapas ingleses, publicados antes de 1850, era brasileiro” e que portanto, os 19.500
Km2 que perdeu o Brasil, “dados à Inglaterra pelo árbitro, representam
uma perda toda, o absoluto fracasso da nossa causa.”
Em várias edições o Jornal do Brasil enfatizava como “dolorosa
está sendo em todo o país a impressão causada pela notícia do laudo
arbitral,” seja sob a forma de editorias, artigos e charges.
O rei italiano, ao emitir o laudo dividindo o território, “contra todo o direito, em contraposição ao princípio racional da divisão
das águas, divortium aquarum, que a simples inspeção do mapa estava indicando, acabou por determinar uma importante consequência
geopolítica. Ao dividir o território litigioso, “o rei decide arbitrariamente, afastar o Brasil da bacia do Orenoque e introduzir a Inglaterra
na bacia do Amazonas.” Desta forma, “a qualquer espirito insuspeito”
pareceria uma derrota a solução dada pelo árbitro. A leitura e observação dos documentos oficiais, que narram o histórico da pendência,
“evidencia que a perda do Brasil foi total, porque todo o território que
em 1870 se considerava como neutro, para dentro dele ser traçada a
linha divisória, todo ele, integralmente, foi dado à Inglaterra.”518 Isso
518

Jornal do Brasil, 20.06.1904.
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Fonte: Jornal do Brasil, 16.04.1904

por que, de acordo com O Paiz, “para empregarmos uma expressiva locução popular, o laudo reservou-nos o osso, entregando a carne fibrosa
à Grã-Bretanha” 519
O Jornal do Commercio trazia uma informação não encontrada
em outros periódicos. A proposta inglesa mais vantajosa para o Brasil
foi apresentada em 23 de agosto de 1900 e “parece que não foi aí citada em nenhum dos artigos da imprensa fluminense.” Esta proposta do
governo inglês deixava ao Brasil 22.930 Km2, reservando para a Ingla519

O Paiz, 15.06.1904.
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terra apenas 10.270 Km2. O Brasil ficaria com todo o território entre
os rios Tacutú e o Rupununi ao sul do Cuatatá, do Pirara e da seção
do Mahú, desde a confluência deste no Tacutú até a boca do Pirara,
“entrando assim na bacia do Essequibo e conservando os excelentes
campos do Pirara e os montes de Cuanociano”, e teria ainda todo o
território entre os rios Cotingo e o Mahú.520
Esta proposta teria sido sugerida à lord Salisbury por lord Charles Russel, magistrado que fez parte do tribunal de arbitramento anglo-venezuelano, e declarou após estudos, “que a causa da Guyana Inglesa contra o Brasil era muito fraca para ser submetida à decisão de
um árbitro.” Na versão do Jornal do Commercio,
o velho Lord Salisbury disse várias vezes ao nosso ministro Correa: Deixemo-nos de arbitramento, que é
processo muito demorado, dispendioso e arriscado; façamos um acordo direto razoável, que é muito melhor.
Antes uma sofrível composição do que uma demanda.”

A confiança no direito brasileiro sobre o território e também o
fundado receio de que um acordo direto daria pretexto para que no
Brasil “certos agitadores políticos, gritassem contra o que logo chamariam cessão de território nacional”, levaram os negociadores brasileiros
a rejeitar também essa segunda proposta inglesa. Por isso o decano da
imprensa carioca lamentava: o governo inglês deixava ao Brasil 22.930
Km2 e “uma zona na bacia do Essequibo”; por outro lado, a sentença arbitral apenas 13.570 Km2 e “nem um só palmo de terra naquela
bacia.” Pela proposta feita, governo inglês contentava-se com 10.270
Km2; a sentença arbitral deu-lhes 19.630 Km2.521
Lembrava o Jornal do Commercio que além da perda de um pedaço do que era considerado território nacional, parte das terras da fa520
521

Jornal do Commercio, 14.07.1904.
Jornal do Commercio, 14.07.1904.
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zenda nacional de São Marcos ficariam em território inglês, bem como
também ficariam numerosos estabelecimentos de brasileiros, localizados à leste do rio Tacutú.
Por outro lado, o Jornal do Commercio não atacava o árbitro:
“ninguém põe em dúvida, nem de leve, a pureza dos intuitos do Real
árbitro, aliás revelados na sua declaração de desejar, sobretudo, fazer
uma partilha igual para ambas as partes”. O que realmente era de lamentar é que os seus conselheiros, encarregados de estudar a questão,
e “em cujo juízo ele se louvou, nem seque o tivessem informado desses antecedentes, de propostas de acordo por parte da Inglaterra.” Os
assessores do árbitro haviam precipitado a solução do caso, antes de
esgotar-se o prazo de seis meses, que deveria decorrer depois da entrega das últimas memórias. Ficava assim bem provado que este tempo
podia ter sido melhor utilizado em pesquisas e estudos “que levassem
sua majestade a mais aproximar-se da sua justa e nobre preocupação de
dividir o território à moda de Salomão.”522
Indo na contramão das interpretações que viam o Brasil como
perdedor, o geógrafo norte-americano naturalizado brasileiro, Orville
Derby, opinava que “esse laudo deve ser considerado um triunfo e não
como uma derrota”. Suas afirmações eram decorrentes do “relaxamento, do descuido ou falta de preparo de documentos e de atenção para
com esse território, a que só agora o Brasil dá tanta importância.”523
Para Orville Derby o mapa de Schomburgk era, no seu tempo,
“um dos melhores trabalhos geográficos que existiu em todo o continente sul-americano”, o que garantiu o direito inglês sobre o território.
De acordo com o geógrafo, o ministério das relações exteriores brasileiras não estava munido de muitos documentos da época, ao contrário dos ingleses que possuíam documentos muito superiores aos das
autoridades brasileiras.
522
523

Jornal do Commercio, 14.07.1904.
Gazeta de Noticias, 20.06.1904.
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Orville Derby também não concordava com os números que
eram citados em relação à área territorial que coube a cada um dos
litigantes. Pelos seus cálculos o laudo do rei italiano legou ao Brasil
13.375 Km2 dessa área e à Inglaterra 13.234 Km2. A divisão seria muito proximamente em partes iguais. A diferença seria de apenas de 141
Km2, “sendo as vantagens favoráveis todas do Brasil”. Dessa forma, “o
quinhão da Inglaterra é 13.234 quilômetros quadrados e não 19 mil e
tantos conforme tem dado os jornais.”524
O descontentamento com o resultado da sentença arbitral seria
devido a uma suposta vantagem cedida à Inglaterra e uma suposição de
que os rios da região eram “mais importantes do que realmente são”.
Estava sendo considerado que os rios seriam “navegáveis francamente”, sendo de, pois de “grande importância comercial e estratégica”,
eficientes “vias de comunicação”, e especialmente “vias de ataque ou
defesa”. As manifestações de desgosto com o laudo era por que ele dava
“à Inglaterra uma entrada franca para o nosso território do Amazonas,
por meio do curso dos três rios.”
Com sua autoridade de geógrafo renomado, Orville Derby afirmava categoricamente que “como dando entrada à esquadra inglesa,
está completamente fora de contestação” aqueles rios eram “absolutamente imprestáveis como vias de comunicação”.525
Por sua vez, o Correio da Manhã continuava batendo firme em
Rio Branco. Um banquete em homenagem ao ministro italiano no
Brasil, príncipe Carati, foi considerado por aquele diário como “um
ato de contrição.” Rio Branco estaria recorrendo “ao obsoleto e sediço
processo dos banquetes.” A homenagem do “divino chanceler ao representante do rei aliado da Gran Bretanha”, teria um objetivo definido. Rio Branco pretendia, ao deixar a chefia do ministério das relações
exteriores, ser nomeado ministro do Brasil na Itália. No entanto “nem
524
525

O Paiz, 22.06.1904.
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assim o sr. Rio Branco pode iludir-se de ter vencido a eventual recusa
do Quirinal à sua pretensão ao lugar de ministro junto ao rei Victor
Emmanuel III.”526
* * *
Em correspondência à esposa, em 14 de junho de 1904, dia em
que o rei Victor Emanuel III proferiu o laudo arbitral, Joaquim Nabuco registrou:
tenho pensado muito em ti e nos filhos, na decepção
que lhes causou o meu insucesso desse dia. Foi um
quarto de hora terrível o da leitura que o rei nos fez, ao
embaixador inglês e a mim, da sentença que concluía
pela vitória da Inglaterra. Nunca esperei que o rei desse
aos ingleses o Tacutu como fronteira.527

No mesmo dia teria dito à esposa do ministro brasileiro em
Roma, se referindo à sentença: ‘Será a causa de minha morte.”528 Em
correspondência ao amigo e chefe, Rio Branco, Nabuco confidenciou:
“Somente Vossência pode figurar-se o que experimentei durante a longa leitura da sentença,” para complementar: “Pelo prazer que você teve
com os seus laudos calcule o meu desprazer.”
Pelo que se depreende, Joaquim Nabuco recebeu o laudo do rei
italiano com enorme frustração, avaliando como uma significativa derrota brasileira. No entanto, o ex-ministro das relações exteriores, Celso
Amorin, na condição de ministro por ocasião do centenário da morte
de Nabuco, afirmou de forma peremptória: “A opinião pública e a historiografia viriam a redimir Nabuco”. Segundo o então chanceler, “há
um quase consenso de que a escolha do árbitro influenciou o resultado
526
527
528

Correio da Manhã, 28.06.1904.
NABUCO, Carolina. A vida de Joaquim Nabuco. São Paulo: José Olympio, 1958, p. 418.
NABUCO, 1958, p. 418, nota 1.
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do laudo arbitral, muito mais do que a qualidade das memórias preparadas.” O árbitro escolhido “que nutria pouco discretas simpatias pela
Inglaterra, buscou solução que não melindrasse Londres.”529
A opinião o ex-ministro encontra respaldo nas publicações da
imprensa carioca nos dias imediatamente posteriores à emissão do
laudo.
Para o Jornal do Brasil, o “malogro foi todo de surpresa, dada a
natureza e força dos seus notáveis trabalhos.”530 Por sua vez, O Paiz
reputava o trabalho de Nabuco como “uma admirável defesa do nosso
direito.”531 O Jornal do Commercio diz que Nabuco com “tanto brilhantíssimo e esforço defendeu a causa do Brasil” e por isso, ainda em
Roma, recebeu “muitas provas de simpatia e veneração de diversos seus
colegas, várias sociedades cultas, escritores e políticos de nomeada.”532
Os elogios ao trabalho desenvolvido pelo advogado da causa brasileira eram explícitos, até por que fazia-se comparações às defesas brasileiras em questões arbitrais anteriormente ganhas pelo Brasil.
Todos os que podem falar com conhecimento de causa
dos trabalhos de Joaquim Nabuco dizem que eles são
admiráveis.. Compreende-se aliás que, aceitando incumbência tão espinhosa, depois das brilhantes vitórias do barão do Rio Branco, ele poria no seu desempenho o máximo de esforço.

No entanto, o magnífico trabalho realizado por Joaquim Nabuco havia sido neutralizado pela escolha do árbitro. A Noticia ressaltava
que “o erro de tomar chefes de estado para árbitros de questões, aí está
patenteado.” Os governantes não serviam como árbitros, pois “não
529
AMORIN, Celso. As duas vidas de Joaquim Nabuco: o reformador e o diplomata. Brasilia:
Funag, 2010, p. 22.
530
Jornal do Brasil, 17.06.1904.
531
O Paiz, 15.06.1904.
532
Jornal do Commercio, 06.07.1904.
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julgam como juízes: julgam como representantes de conveniências
políticas e sociais.”533
Na edição seguinte, A Notícia continuava enaltecendo o, o trabalho de Nabuco, que tinha sido notável, sem reparo algum a fazer.
Esta decisão, porém, embora contraria aos nossos interesses, de nenhum modo pode diminuir de uma partícula sequer de importância, os relevantes serviços, os
ingentes esforços, todo esse hercúleo trabalho do eminente Dr. Joaquim Nabuco, sujo patriotismo e ilustração aí postos à prova, saíram destas verdadeiramente
vitoriosos perante o sereno julgamento da consciência
nacional.

Todos os setores da coletividade nacional “reconhecem o acendrado patriotismo com que Joaquim Nabuco se dedicou à tarefa confiada
a seu saber e ao seu incondicional devotamento à pátria brasileira.”534
A Gazeta de Noticias não via com muito espanto o resultado da
sentença arbitral. “A hipótese de uma sentença conciliatória era, aliás,
a mais geralmente prevista, de sorte que o laudo do árbitro não causou
muita surpresa e não deu lugar a desapontamentos.”535 Embora se dizendo não surpresa, curvava-se ao trabalho desenvolvido por Nabuco:
“foi o sentimento de justiça à sua dedicação, à sua capacidade ao seu
esforço, à sua obra, que uma sentença iníqua certamente não tem o
poder de aniquilar.”
O sentimento de frustração do defensor da causa brasileira era, segundo a Gazeta de Noticias o mesmo que a população estava sentindo.
A mágoa que o devia pungir, ao ouvir o laudo arbitral
[...] é a mágoa que a todos nós punge; curvando-nos à
533
534
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A Noticia, 16.06.1904.
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sentença do juiz que livremente escolhemos, cumprimos o dever de honrar no nosso advogado a habilidade,
o talento, a energia, o labor que empregou, sem desfalecimentos, por obter o reconhecimento do nosso direito
[...] não obstante todo este trabalho verdadeiramente
monumental, a nossa causa malogrou-se.536

Desta forma, a perda da causa brasileira, nas condições em que
ela se realizou, “não afeta, de modo algum, o mérito da defesa apresentada.”537
O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo teria considerado uma vitória “o que o nosso advogado obteve e neste sentido o felicitou.” A Gazeta de Noticias sai em defesa de Nabuco, que certamente
“não agradeceria esse cumprimento”, principalmente se ele soubesse que
a opinião do IHGSP se assentava “no desconhecimento ou no abandono de todo o seu monumental trabalho de defesa do nosso direito.” 538
Além de elogiar o trabalho de Joaquim Nabuco, O Paiz fazia um
alerta, considerando o imperialismo inglês:
A despeito dos hercúleos esforços da nossa chancelaria,
a cuja dedicação e competência, tradição gloriosa da
Pátria, fazemos justiça, está hoje, o leopardo britânico,
com uma de suas garras no rio Branco, e com a sanguínea pupila fitando ao longe o Amazonas...

Portanto, o trabalho da diplomacia brasileira teria que ser recobrado. “Sirva-nos isso de ensinamento futuro, para tentarmos adiar, ao
menos por algum tempo, a usurpação definitiva do rio Mar”, ou seja,
do rio Amazonas.539

536
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A Gazeta de Noticias também endossava a necessidade de saber
escolher árbitros isentos.
sempre poderão as partes interessadas escolher um
árbitro que tenha realmente as condições de isenção
necessárias para a missão, não sendo aliado de uma delas, nem tendo, além de interesses políticos, interesses
comerciais dela dependentes, como evidentemente no
nosso caso não os tinha o grão-duque de Baden, indicado pelos srs. Rio Branco e Souza Correa e repelido pelo
sr. Olynto Magalhães, que a última hora, sem sequer
ouvir o sr. Joaquim Nabuco, manifestou a sua decisiva
preferência por S. M. o rei da Itália.”540

Apesar de toda a mágoa demonstrada pelo fato de o Brasil não
ser vencedor no arbitramento e poder incorporar todo a área litigiosa
ao território nacional, Nabuco demonstra um certo conformismo pelo
reconhecimento ao seu trabalho: “Comoveu-me profundamente a generosa manifestação do governo federal para comigo após o malogro
da nossa causa.”541
O laudo arbitral de Vitor Emanuel III, num certo sentido, provocou um estremecimento no projeto geopolítico de Rio Branco,
pautado na busca de prestígio internacional. Depois das vitórias nos
arbitramentos contra a Argentina e a França, a “derrota” contra a Inglaterra mostrou que o Brasil tinha menos prestígio do que Rio Branco imaginava. A revista ilustrada O Malho, através do traço de seus
caricaturistas faz uma leitura adequada da situação.

540
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Gazeta de Noticias, 20.06.1904.
Correio da Manhã, 16.06.1904.
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Fonte: O Malho, 18.06.1904, p. 4.

*
*

*

A chamada questão do Pirara, envolvendo as fronteiras territoriais do Brasil com a Guiana Inglesa, é a única questão limítrofe em
que os interesses brasileiros foram contrariados. A divisão, pelo árbitro, do território litigioso, foi considerada uma derrota diplomática
brasileira. A imprensa fez com que cada brasileiro se sentisse derrota214
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do. Esta mesma imprensa tentou mostrar à opinião pública nacional
que apesar do trabalho magnífico do advogado da causa brasileira, Joaquim Nabuco, o árbitro não ficou convencido dos direitos do Brasil.
De forma geral, para a imprensa, as motivações do árbitro estariam
vinculadas aos interesses do seu país – a Itália – em manter uma proximidade com um dos países litigantes, ou seja, a Inglaterra.

215

Fonte: O Malho, 18.06.1904.

Peru:
o acerto da fronteira

O tratado de Petrópolis, resolvendo a questão do Acre,
foi considerado um “cavalo de Tróia”, trazendo em seu bojo problemas
diplomáticos com o Peru, que também tinha problemas lindeiros com
a Bolívia e acusava este país de haver cedido ao Brasil territórios peruanos. Assim, Rio Branco primeiramente isolou o Bolivian Syndicate da
Bolívia; posteriormente isolou a Bolívia do Peru. Agindo assim, aplicava uma das lições fundamentais da geopolítica: dividir os adversários para enfraquecê-los em suas posições e negociar depois com cada
um em particular.
As dificuldades para o entendimento sobre as lindes entre Brasil
e Peru remontavam ao período imperial, quando elas foram estabelecidas e demarcadas. A primeira tentativa ocorreu em 1841, quando
o barão da Ponte Ribeiro542 negociou um Tratado de Paz, Amizade,
O barão da Ponte Ribeiro foi “o fronteiro-mor do Império”, nas palavras de Castilhos Goycochea. “De toda a orla de fronteira do Brasil, do Cabo Orange ao arroio do Chuí [...] talvez
não haja fração de metro que não tenha sido objeto de estudo de Ponte Ribeiro, que por ele
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Comércio e Navegação, que não foi ratificado pelo governo Imperial.
Depois de algumas tratativas, em 23 de outubro de 1851, foi firmada uma Convenção especial de comércio, navegação fluvial, extradição
e limites, limites estes que seriam estabelecidos tomando por base a
doutrina do uti possidetis.
Ainda enquanto o Brasil negociava com o governo boliviano o
território do Acre, Bolívia e Peru que também disputavam um amplo
território onde o Acre estava incluído, decidiram pelo arbitramento internacional para resolver a pendenga. O árbitro escolhido foi o governo argentino. Em Buenos Aires, a imprensa se ocupou com a questão.
El País, acusava o Brasil que, invadindo territórios, dificultava
o arbitramento. O governo argentino deveria abster-se da questão, já
que estava “prejudicado el honroso mandato que se le ofrece por la
intromisón del Brasil en el litígio pendiente entre Peru y Bolivia.”543
Por usa vez, La Prensa acusava o Brasil de estar “abusando de su
superioridad financeira y militar, en sus litigios con dos Repúblicas
fronterizas débiles: el Perú y Bolivia.”544
Após a incorporação do Acre ao Brasil, as negociações com o
Peru arrastaram-se até 1909. Logo após a assinatura do Tratado de Petrópolis a imprensa carioca começa a se ocupar da questão fronteiriça
brasileiro-peruana.
A Gazeta de Noticias informava que “tem causado grande efeito na nossa população” a notícia que peruanos teriam ocupado certos
trechos do território litigioso do Acre, incluindo a embocadura do rio
Chandless. O governo brasileiro teria evitado tomar qualquer medida por não saber se a embocadura do referido rio estava localizada na
parte contestada. Coube à população da região reagir. Os brasileiros
não tenha sido desenhada ou feito riscar, sobre cujos direitos não tenha meditado à vista dos
documentos que reuniu...” (GOYCOCHEA, Castilhos. Fronteiras e Fronteiros. São Paulo: Nacional, 1943, p. 138-179).
543
El País, 07.02.1903.
544
La Prensa, 15.03.1903.

218

As fronteiras nacionais e a imprensa na República Velha

“armaram-se e valentemente expulsaram os invasores.” O mesmo teria
acontecido no vale do rio Juruá. No entanto, o jornal não vê a população indígena da região como parte integrante da população brasileira.
As invasões do território “contam com o elemento índio, sempre favorável ao boliviano e ao peruano, elemento que tanto hostilizou Plácido
de Castro, movendo-lhe uma luta incessante de traições e guerrilhas.”
No entanto, “quase sempre os brasileiros lhe administram o corretivo.”545
Em abril de 1904, a imprensa carioca publicou uma nota que Rio
Branco encaminhou para ser publicada em vários jornais. Nesta nota
ele afirma, “com efeito, não podemos admitir que o Peru venha governar e dominar, pela força, populações brasileiras durante o litigio. Não
procederam assim para conosco, nem a República Argentina, nem a
França, nem a Inglaterra.” Ao comentar a nota, a Gazeta de Noticias
afirmava que o método usado por Rio Branco de tratar primeiro com
um dos litigantes quando eram vários, para depois negociar separadamente com os outros, era “o único que tem dado resultado útil, ao
Brasil como a Peru.” 546
Ao se referir às invasões peruanas do território nacional, A Noticia
ressaltava que “é bom não esquecermos o que fizemos agora mesmo
com os bolivianos.” A questão com eles começou através de “atos bem
pouco dignos da nossa parte, invadindo lhes o território, mesmo além
dos limites das mais exorbitantes pretensões” e que “alegamos em nossa defesa, que procurávamos amparar milhares de brasileiros.” Diante
disso, a Bolívia permitiu “que fizéssemos a polícia dessa parte do seu
território, até terminarem as negociações diplomáticas.” Por isso, de
acordo com o jornal, “não há motivo para que não admitamos que, até
se decidir o litigio, seja dada ao Peru a posse provisória das populações
em que predominem os peruanos, se por acaso algumas existem em tais
545
546

Gazeta de Noticias, 08.12.1903.
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condições.” Ressaltava o colunista que não possuía “a fúria belicosa dos
patriotas, que querem levar tudo a ferro e fogo e não admitem que o
adversário possa, em hipótese alguma, ter razão.” Por estas razões defendia que a questão deveria passar “do terreno das lutas armadas, que
são sempre nefastas, ao do arbitramento, que é sempre honroso”. E não
temia um resultado adverso, pois “tão matematicamente certo era que
perderíamos, no caso da Bolívia, como que ganharemos, no do Peru.”547
Para A Noticia, a situação complicava-se na fronteira com o Peru,
“não só pelas invasões de que continua a ser teatro o nosso território,
como pelas cenas de depredação, de morticínio, e de inqualificáveis
violências de que estão sendo vítimas nossos patrícios inermes e suas
famílias aterrorizadas.” Informava também que de Manaus foram embarcadas em vapores ingleses grandes quantidades de munições de
guerra e apetrechos bélicos destinados ao Peru. No entanto, salientava
A Noticia que as violências praticadas estariam sendo cometidas por
“bandidos que se aproveitam de uma situação irregular para turvarem
as águas”. Desta forma, “seria injusto tornar o governo do Peru responsável por tais acontecimentos”, num momento em que estava se
procurando um meio de dirimir a contenda.548
O sempre oposicionista Correio da Manhã vai aproveitar a oportunidade para atacar o ministro das relações exteriores, Rio Branco.
Para aquele matutino, Rio Branco, “sempre que se vê em dificuldades,
criadas pelo desaso com que dirige as nossas relações internacionais,
explora a injúria e a calúnia contra os adversários.” Teria feito isso por
ocasião da discussão do Tratado de Petrópolis e estava fazendo novamente quando começava a discussão da fronteira com o Peru. Lembrava o jornal que desde há muito tempo pedia providências “contra
invasões peruanas no Alto Juruá e no Alto Purús e violências infligidas
a brasileiros ali residentes”. Mas que nunca foi ouvido.
547
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deu o governo nova cópia de uma frouxidão espantosa e de uma inépcia que chega a ser irrisória, pois a
tanto monta declarar, agora, que, para resolver sobre
a aceitação de arbitramento, está pronto a considerar
os direitos alegados do Peru, logo que este desocupe o
território invadido. Isto, no momento crítico da ocupação do território nacional por forças estrangeiras,
quando há muito tarda fazer cessar a insolente ocupação, a que, desde o começo, cumpria resolutamente
pôr o devido cobro.549

Rio Branco estaria zombando da opinião pública, “taxando de
peruano o órgão da imprensa que assim procede e assim se exprime”.
Em tom provocativo, Gil Vidal, o editor chefe do Correio da Manhã
dizia que, naturalmente, Rio Branco não gostaria que o chamassem de
boliviano, mesmo que já tivesse confessado que “livrou a Bolívia de um
ônus, dando-lhe ainda, por terrenos que ele próprio reconheceu litigiosos, dois milhões esterlinos, trechos de território nacional fora de
litigio e obrigando-se a construir uma estrada de ferro principalmente
em proveito da Bolívia.”550
Antes disso, o Correio da Manhã teria proposto o estabelecimento de um modus vivendi entre Brasil e o Peru para administrar o território litigioso enquanto prosseguissem as negociações. O Paiz vai criticar a postura do Correio da Manhã, que estaria atribuído ao Brasil “um
espírito de intolerância e belicosidade” além de estar “manhosamente
servindo os interesses da legação daquela República”, referindo-se ao
Peru. O Correio teria sugerido “a conveniência e se estabelecer um modus vivendi com os invasores, antes, é claro, de os repelir do território
violenta e indebitamente ocupado.” Diante disso, O Paiz exclamava:
“É preciso ter perdido o decoro pátrio para sugerir esse alvitre ignóbil.”
549
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Correio da Manhã, 14.05.1904.
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No entanto, a situação não era tão grave, pois “no Brasil felizmente só
o Correio pensa e sente desse modo.”551
Dias depois o Correio da Manhã volta à carga. Ao comentar a informação que os ministros dos Estados Unidos e da Argentina no Rio
de Janeiro estariam intervindo para cessar as violências cometidas na
região fronteiriça brasileira-peruana. Ao se referir à “política de violências” considerava que a mesma estava se referindo “aos atos políticos
que afinal, embora muito tarde, começa a praticar o governo do Brasil,
concretizados na expedição de forças e outras medidas que tem por
fim restaurar a nossa soberania nas regiões audaciosamente ocupadas
e usurpadas pelo Perú.”
O Correio da Manhã atribuía à Rio Branco a responsabilidade
sobre o que estava acontecendo.
É mais um dos tristes resultados da política do sr. Rio
Branco. A sua frouxidão e desaso no litigio com a
Bolívia, as suas condescendências com o que pedem ou
exigem representantes de governos poderosos, as suas
facilidades em assuntos que interessam à dignidade
nacional autorizam o procedimento que parece
estarem tendo os diplomatas (dos Estados Unidos e
da Argentina). Conhecidos os precedentes, estudada a
política do sr. Rio Branco, mesmo no caso das invasões
peruanas, nada mais natural do que considerarem
as repúblicas amigas do Peru admissível e eficaz a
sua intervenção para coibir a chamada “política de
violências” que aliás o sr. Rio Branco só adotou forçado
pelo clamor patriótico da opinião ante o escândalo da
criminosa inércia que com o solo da pátria, entregava
pacíficas e laboriosas populações brasileiras à administração dos nossos vizinhos e à sua prepotência tirânica
e bárbara.552
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O Paiz, 11.05.1904.
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O Jornal do Brasil, em editorial, comentava o acordo feito por
Rio Branco com o Peru para serem adotadas as bases para estudo dos
direitos recíprocos, objetivando liquidar todas as dúvidas diretamente
entre os dois governos, sem a necessidade de recorrer à árbitros. Parece
que o resultado arbitral com a Inglaterra teria diminuído a expectativa em relação a esta forma de resolução de pendências internacionais.
Com o acordo feito, “consequentemente eliminada ficava a hipótese
de uma liquidação por meio de guerra.” O próprio Rio Branco teria
declarado ao Jornal do Brasil: “o Brasil previne-se sempre. Posto isso,
não há rompimento de relações com o Peru. Desde que os direitos,
que reclama nosso país, de não serem governadas populações patrícias
por estrangeiros, sejam respeitados, haverá acordo. Fora disso não!”553
O periódico carioca informava que o Peru teria pretensões desmarcadas e nelas se acham envolvidos não só territórios da zona que pelo
Tratado de Petrópolis passou ao Brasil, como também territórios brasileiros numa região que a Bolívia nunca disputou nem pôs em dúvida.
A crítica que o Jornal do Brasil fazia era em relação à uma possível
comissão mista que seria nomeada para administrar a área litigiosa.
Diante disso questionava: “Seria, portanto, toda a imensa zona, que
o Peru tem a audácia de declarar litigiosa, arrancada a jurisdição das
autoridades brasileiras para ser entregue à comissão mista, na qual interviriam delegados do governo do Peru?” Por isso, apontava o jornal, mais do que nunca “precisamos pensar muito no perigo a que está
exposto o Brasil”, que aumentava a cada dia, se providências enérgicas, oportunas e eficazes não fossem ativadas com a possível urgência.
Lembrava que “os carregamentos de armas e de pólvora vão se repetindo através do território nacional, para, se consentirmos na sua passagem, termos o desgosto de ver o conteúdo desses volumes servindo de
elemento destruidor da vida e da propriedade de muitos brasileiros.”554
553
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As raízes de todos os males, segundo o Jornal do Brasil, era possível de ser identificada. Uma das causas do enfraquecimento material a que tinha chegado o Brasil, afastando-se da “sua antiga pujança,
é a desagregação nacional, que os ideais quiméricos e ilusionistas da
Constituição de 1891 tem operado pouco a pouco.” Especialmente “a
desabusada aplicação do sistema federativo” teria afrouxado os laços
das antigas Províncias, “sempre poderosas, ricas e unidas fraternalmente para o fim comum que era o engrandecimento da Pátria.” A Constituição de 1891 “inventou novidades perigosas e prejudicialíssimas:
as Províncias amigas e fortes foram transformadas em “Estados enfraquecidos e indiferentes, quando não são inimigos odientos e paupérrimos, alquebrados e famintos.”
Mesmo diante dos problemas enfrentados internamente pelo
Brasil, o jornal deixava um alerta: “É preciso que no estrangeiro se saiba que no Brasil há patriotismo bastante para poder resistir a imposições descabidas.” 555
O Jornal do Brasil usava de todos os expedientes para tecer críticas
à forma como as negociações com o Peru estavam sendo conduzidas.
As relações entre os dois países ficavam cada vez mais conturbadas. Por ocasião da campanha presidencial no Peru, O Paiz, em editorial, tecia severas críticas ao ex-ministro das relações exteriores e futuro
presidente José Pardo, classificando-o como
um inimigo da paz sul-americana, um afrontador de
nossos melindres nacionais, o responsável direto pelas
invasões de nosso território, um estadista turbulento e
leviano, disposto a comprometer a sua pátria em aventuras com que nada teríamos a ver se elas não pudessem
acarretar para os países vizinhos complicação da maior
gravidade, provocando-os a uma luta.556
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Fonte: Jornal do Brasil, 19.04.1904.

No Rio de Janeiro, a postura brasileira frente ao Peru também
sofria ataques através da imprensa. Na Seção “a pedido”, o Jornal do
Commercio publicava que “o acordo agora feito já o devia ter sido há
muito tempo, se não fossem o desazo do Sr. barão do Rio Branco, e a
sua administração, que somente sabe gastar em fazer proselitos e sacrificar o que nos resta de exército em paragens malsãs.”557 Havia quem
acreditasse que o acordo de modus vivendi entre Peru e Bolívia só foi
possível graças à pressão exercida pelos Estados Unidos e, principalmente, pela Argentina.558
Devido a disputa territorial entre Bolívia e Peru, escolheu-se o
governo argentino para arbitrar a questão. Rio Branco temia pelo resultado: “Sempre me pareceu imprudente que no tratado de arbitra557
558

Jornal do Commercio, 12.07.1904.
Correio da Manhã, 01.08.1904.
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mento a Bolívia tomasse por base o chamado uti possidetis juris. Temos
interesse em que essa república ganhe sua causa”.559 Para “mostrar” os
direitos da Bolívia, Rio Branco encomendou uma obra abordando a
questão ao já renomado escritor Euclides da Cunha, que ele havia levado, como auxiliar, para o Itamaraty; neste contexto é que o autor de Os
Sertões escreveu Peru versus Bolívia, livro que veio a lume em 1907.560
Ao encerrar o texto da obra solicitada, Euclides da Cunha registra de forma categórica: “Não combatemos as pretensões peruanas.
Denunciamos um erro. Não defendemos os direitos da Bolívia. Defendemos o Direito.”561
Enquanto se desenrolavam as lentas
negociações, o Jornal
do Brasil aproveitava
para satirizar a forma
como viviam os brasileiros na região em
litígio, abandonados
pelo Estado brasileiro.
A
diplomacia
brasileira, considerada
uma política de imposição, não era simpátiFonte: Jornal do Brasil, 12.11.1907.
ca à opinião neutra da
América do Sul: “su desejo imperialista ó de expansión territorial, no
pudo ocultarse à nadie.” Argumentava que o “Brasil aspira à ocupar el
primer rango en Sud América. La aspiración es alta y patriótica: tiene
559
AHI. Despacho nº 1 - confidencial - à Legação Brasileira em Buenos Aires, 13.01.1905
(sublinhado no original; grifo nosso).
560
CUNHA, Euclides da. Peru versus Bolívia. São Paulo: Cultrix; Brasília: INL, 1975.
561
CUNHA, 1975, p. 135.
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derecho à buscar esa posición, pero no se puede, ni se debe olvidar que
hay otros pueblos que sustentan aspiraciones análogas, con títulos no
inferiores.”562 La Prensa esperava que a opinião pública brasileira não
acompanhasse Rio Branco na sua política de violência, pois a diplomacia brasileira sempre foi circunspecta.563 Transcreve artigo do Commercio, de Lima, em que o jornal peruano defende o rearmamento argentino para não romper o equilíbrio na América do Sul.564 Zeballos,
em artigo assinado em La Prensa, acusava Rio Branco de “falar” para
produzir certos efeitos calculados dentro e fora do Brasil, para desorientar a opinião de outros países, mas que nunca “firma” suas manifestações, permitindo-o retificar ou negar o que dissera. Sobre o Acre,
afirma que “los estadistas bolivianos suscribieron este desgarramiento
de la soberanía nacional, con lagrimas en los ojos.” Como uma parte
do território cedido estava em litígio com o Peru e submetido a arbitragem argentina, questionava: “¿Qué juicio merece una cancellería
que procede militar y pecuniariamente á mezclarse y perturbar así un
arbitraje ya planteado?”565
Rio Branco demonstrava estar consciente de que a Argentina
apoiava o Peru nas questões fronteiriças com a Bolívia, Brasil e, também, com o Chile, na disputa dos territórios de Tacna e Arica. Em
síntese, “a Argentina sustenta o Peru”, concluía Rio Branco.566
O influente Estanislao Severo Zeballos defendia o Peru que, segundo ele, encontrava-se oprimido pelo Chile, Equador e Brasil.567 Ao
analisar a política continental, argumentava que “todos los estados de
América orientan su política hacia la concordia, execto algunos actos
La Prensa, 15.01.1905.
La Prensa, 23.01.1905.
564
La Prensa, 25.01.1905.
565
La Prensa, 19.10.1908.
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ZEBALLOS, E. S. Política Internacional. Revista de Derecho, História y Letras. Buenos
Aires, Año VII, T. 21. Jun. 1905, p. 596.
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del Brasil y de Chile contra la integridad territorial de sus vecinos más
débiles.” Acusava Brasil e Chile de fortalecer seu poder militar para
continuar com a política imperialista em relação aos seus vizinhos. No
entanto, isto não seria necessário, uma vez que ”unidos diplomaticamente somam un poder irresistível contra Peru e Bolivia, e auxilian o
Equador contra o Peru.”568 Zeballos tinha consciência de que o Brasil
preferia um laudo arbitral favorável à Bolívia: “El Brasil se hacía parte
indirecta ó muda en el pleito, para hostilizar al Perú, y con ánimo confesado de influir sobre el gobierno argentino en favor de los alegatos de
Bolivia.”569 Para ele, funcionou o Restaurant Internacional do Itamaraty para impor a política de Rio Branco, que não publicava os relatórios
anuais do ministério, por que “sus enredos americanos son inconfesables” e não prestava contas das somas pagas à imprensa brasileira, para
fingir uma unanimidade nacional e fazer intriga contra Argentina.570
O jornal El Sarmiento, por sua vez, alardeava que as vinculações de
Zeballos com o Peru alarmavam o Brasil.571
* * *
O laudo arbitral argentino na disputa peru-boliviana foi emitido
em 09 de julho de 1909, propondo a divisão do território. A Bolívia
sentiu-se prejudicada e seu presidente acusou o laudo de “manifiesta
completa parcialidad”, importando assim numa “desgracia nacional”.
O governo argentino reagiu, encami-nhando uma nota oficial a várias legações Sul-americanas, pois “ante estos hechos que constituían
una conducta inexplicable consideraba incompatible con su dignidad
568
ZEBALLOS, E. S. Política Internacional. Revista de Derecho, História y Letras. Buenos
Aires, Año VIII, T. 22. Ago. 1905, p. 280.
569
ZEBALLOS, E. S. Fracasos Diplomáticos de Itamaraty con motivo del laudo argentino
en la cuestión Perú-Bolivia. Revista de Derecho, Historia y Letras. Buenos Aires, Año 12, T. 34,
oct. 1908, p. 291.
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continuar manteniendo relaciones amistosas con el Gobierno de Bolivia.” Assim, retirou de La Paz sua representação diplomática, diante
da “inesperada conducta de Bolivia, que no tiene procedentes en la
historia del derecho internacional.”572
Para o jornal A Noticia, o verdadeiro árbitro foi Zeballos, “por intermédio do frouxo, do exitante, do indeciso sr. Alcorta”, e por isso foi
favorável ao Peru. “Foi mesmo favorabilíssimo. A Argentina, dando
ao Peru território que estava em nosso poder o que, de fato queria era
suscitar contra nós aquele inimigo.” Mas o plano argentino teria saído
errado, “por que a Bolivia insurgiu-se contra o laudo e o Peru viu-se na
possibilidade de ficar com três inimigos: a Bolivia, o Chile e o Peru.”573
Na Bolívia o descontentamento com o resultado do laudo arbitral foi enorme. Ocorreram manifestações anti-argentinas, com o
apedrejamento da Legação e consulados argentinos naquele país.574
Telegramas oriundos de La Paz informavam: “é grande aqui a irritação
produzida pelo laudo apresentado.... o laudo é por todos considerado
injusto”.575 De Buenos Aires, o ministro da Bolívia ali residente dizia
que “o dr. Euclides da Cunha, em tempos, baseado em documentos
históricos, reconheceu o direito inegável da Bolívia à zona perdida.”576
De acordo com O Paiz ocorreram “demonstrações de desrespeito ao
plenipotenciário argentino, o apedrejamento do edifício da legação e a
intenção oficiosamente manifestada do governo boliviano não aceitar
a sentença proferida pelo árbitro.” Da mesma forma, “a maioria dos
membros do Congresso Nacional da Bolívia é de opinião que o governo não deve acatar aquela sentença” informava O Paiz.577
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O governo argentino emitiu nota exigindo providências por parte da Bolívia. O governo de La Paz deveria fazer:
•

ampla retractação dos propósitos manifestados por essa República, de desacatar o laudo arbitral;

•

destituição dos funcionários públicos comprometidos nas
manifestações hostis à legação argentina em La Paz;

•

castigo exemplar dos autores dos atentados praticados contra
os edifícios da legação e do consulado argentino em La Paz;

•

desagravo da bandeira argentina, por meio de honras que lhe
serão prestadas em ato púbico e solene;

•

declaração oficial de que aceita o laudo arbitral, exaltando o
decreto o espírito de estrita justiça e imparcialidade com que
aquele foi ditado.578

De forma geral, a imprensa buenairense criticou a posição do governo boliviano em não acatar o laudo arbitral. Para La Nación, os
excessos cometidos reclamam uma ação enérgica por pare do governo
argentino, que deve agir no sentido de pôr um paradeiro aos desregramentos do populacho.579 La Prensa diz não admitir que a excitação
popular na Bolívia tenha sido espontânea, e estranha que aqueles que
insultam o nome da Argentina e do Peru ergam vivas ao Brasil e ao
Chile.580 Os jornais El Diario, El País e La República são unânimes em
condenar os excessos a que se entregaram os elementos populares da
Bolívia, aconselhando o governo a agir prudentemente, mas de modo
a salvaguardar a dignidade argentina.581
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Por sua vez, o ex-ministro Zeballos classificou estas manifestações como “graves ofensas á nuestra nacionalidad”. Lembrava que o
Brasil arrematara à Bolívia território dez vezes maior e mais rico através do tratado mais vergonhoso e humilhante da América Meridional
e nem por isso a população boliviana apedrejou a legação brasileira.582
Insinuava sutilmente que a violenta reação boliviana foi inspirada pelo
Brasil. El País fazia esta acusação explicitamente. Classificava a atitude da chancelaria brasileira de imperialista e pouco hábil, “porque no
convenía á sus intereses positivos un acercamiento de la Argentina con
el Perú, que rebusteciera la situación de éste en su pleito sobre los terrenos mal habidos del Acre.” Salientava o papel de Rio Branco, pois
o Brasil “no es hoy sino un enorme feudo de su canciller constituído
vitalicio por propria voluntad y abdicación de la voluntad nacional, y
justamente la piedra angular del prestigio de esse funcionario omnímodo es la conquista del Acre, hoy amenazada por el laudo argentino.”583
No Brasil, O Paiz tentava acalmar os ânimos, ao esclarecer que
por enquanto temos apenas conhecimento da linha
divisória traçada pelo arbitro, e desconhecendo os fundamentos em que foi baseada a decisão, não podemos
julgar das razões que, por ventura, possa alegar o povo
boliviano no seu protesto contra o que ele julga que foi
um esbulho clamoroso do seu direito e um confisco de
uma extensa e rica área do seu território.584

Ao afirmar que ainda não tinha elementos para fazer um juízo
seguro sobre a justiça do laudo, o jornal admitia a hipótese de que o
árbitro tivesse efetivamente excedido os seus poderes e, nesse caso, a
Bolívia teria “razões poderosas para não se submeter a uma decisão que
582
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não foi dada dentro das normas estabelecidas no convenio celebrado
com o Peru”. Por outro lado, O Paiz condenava a violência praticada
pelo povo de La Paz, que “se tem deixado arrastar, num movimento de
excitação patriótica, tornando ainda mais precária a sua melindrosa situação.” Lembrava ainda que a América do Sul já tinha dado ao mundo
exemplos de questões resolvidas pelo arbitramento: Missões, Amapá,
Guiana Inglesa, em que as partes desfavorecidas pelo laudo acataram a
decisão do árbitro. Destacava também que estes antecedentes não autorizavam a considerar como uma prova de atraso e de falta de cultura
“a agitação que lavra entre o povo boliviano, ferido no seu patriotismo,
tendo de abrir mão de territórios consideráveis de que sempre a Bolívia esteve de posse e cuja perda dificilmente se conformará.”585
A Gazeta de Noticias, por sua vez, trazia em letras garrafais a manchete “A Guerra está iminente entre a Bolívia, o Peru e a Argentina”, ao
publicar telegramas chegados de Buenos Aires, Santiago e La Paz.586
Diante da iminência de um rompimento entre Argentina e Bolívia, o Brasil e o Chile ofereceram seus bons ofícios para que o rompimento não se concretizasse: “é crença geralmente manifestada nos
círculos oficiais que será adotada uma fórmula que resolve decorosamente o conflito, salvaguardando a dignidade das duas nações, sem
ferir os melindres e as susceptibilidades de qualquer delas.”587
Parte da imprensa repercutiu a posição oficial da diplomacia brasileira, temerosa que as tensões entre Argentina e Bolívia pudessem ter
desdobramentos mais drásticos.
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Fonte: Jornal do Brasil, 22.07.1909.

A imprensa de Buenos Aires vai reagir de forma enfática às manifestações anti-argentinas. La Prensa diz ser inadmissível que na Bolívia
nasçam espontaneamente demonstrações hostis, sobretudo quando os
mesmos que vilipendiaram o nome da Argentina “victoriaran Brasil y
Chile.”588 Até o La Nación, sempre mais comedido, em editorial diz
que as desordens e atropelos na capital boliviana passaram da medida
e que havia chegado o momento de lhes por um paradeiro.589 El Diario
defendia que se entregasse o passaporte para o ministro boliviano em
Buenos Aires, José Maria Escalier,590 o que na prática significaria a ruptura das relações diplomáticas entre Argentina e Bolivia. O La Razón,
sempre numa linha mais virulenta, opinava que as tropas do exército
argentino já deveriam estar nas fronteiras da Bolívia.591 Nesta perspectiva belicosa era acompanhado pelo jornal La República.592
588
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Na seção telegramas, O Paiz acompanhava a evolução dos acontecimentos: em Buenos Aires, estudantes convocavam um meeting
para protestar contra a atitude da Bolívia, “chegando um dos oradores
mais exaltados a concitar o povo a pedir ao governo que rompa desde já as relações com o governo boliviano” nação que aceitou o laudo
e “esquivou-se de dar as satisfações reclamadas pelo governo argentino”.593 Em Lima, aumentava “o entusiasmo popular pela previsão de
uma guerra com a Bolívia”, sendo que o governo estava recebendo de
todos os departamentos auxílios de cidadãos aptos para a guerra, bem
como auxílio em dinheiro.”594
Na mesma edição, O Paiz informava ter havido um acordo entre
Peru e Bolívia, modificando o laudo argentino, no sentido de ambos
os países conservarem as possessões que já ocupavam no território litigioso. O Peru estaria outorgando concessões não estabelecidas no
laudo arbitral. Com isso, “o povo boliviano mostra-se satisfeito com
esta solução, vitoriando o Peru e o Brasil.”595
A tensão entre Argentina e Bolívia foi amainada com as explicações
do governo boliviano, dizendo que lamentava muito s manifestações anti-argentinas, e que fez o possível para reprimi-las. Também deplorava os
termos ofensivos com que a imprensa boliviana se referia à Argentina. O
governo argentino ficou satisfeito com a nota explicativa.596
Enquanto a questão se arrastava, na espera do laudo arbitral argentino, Rio Branco queixava-se a Joaquim Nabuco de que o Peru continuava argumentando que possuía apoio dos EUA. Ele, Rio Branco,
acreditava que, “sem tais esperanças”, essa questão de limites estaria resolvida desde 1904: “o Governo Peruano é bem capaz de andar suplicando protetorado americano, mas espero que o governo americano
593
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ache suficientes os protetorados de Cuba e São Domingos.”597 Sobre o
apoio dos EUA, ainda em 1904, o jornal O Paiz publicou um editorial,
reproduzido pelo Jornal do Commercio, que se acredita escrito por Rio
Branco, abordando esta questão:598
Em Washington já se sabe bem todo o histórico do
conflito, e ninguém pensa em intervir no processo que
adotamos, de fazer valer o nosso direito a insolência
das incursões peruanas. Não só as nossas relações com
os Estados Unidos são as mais cordiais, como mesmo,
no caso de não existir boa harmonia, o governo americano nunca tomaria a liberdade de influir nos nossos
negócios, certo como devia estar da nossa repulsa à sua
impertinência.599

Em função do laudo do presidente Alcorta, El Diário criticava a
posição da chancelaria argentina, classificando-a de um “fracaso monumental, coronado por una burla mortificante.”600 Com o laudo arbitral “pedantesco e imprestable,” todos tiraram proveito: EUA, Chile, Brasil, Peru, Bolívia.601 La Argentina preocupava-se com o fato da
chancelaria argentina alienar a simpatia dos países vizinhos, semeando
ódios e só conseguindo fracassos, enquanto Rio Branco tranquilamente estava resolvendo questões pendentes, fortalecendo amizades
antigas e obtendo as simpatias das demais nações.602 Para este jornal, o
laudo argentino colocou o Peru em situação favorável para tratar com
o Brasil, no que representou uma verdadeira extorsão, fazendo-se o
Brasil senhor de um imenso território.603 Rio Branco promovendo a
597
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revolta da Bolívia contra o laudo argentino, teria tirado proveito da
situação, triunfando ao custo de inimizades futuras. Assim, o Brasil
ficou cercado não só dos seus antigos aliados, o Chile e o Equador, mas
também dos seus novos amigos, Peru, Bolívia, Uruguai e Paraguai. No
entanto, alertava La Argentina que, pela ação natural do tempo, a Argentina haveria de ter as amizades que naquele momento eram-lhes
negadas.604
La Prensa acusava o Brasil de ter interferido para que o laudo argentino não fosse aceito, e aproveitado a situação para fazer o ajuste de
limites com o Peru, obtendo vantagens consideráveis, que não conseguiria em outra ocasião.605 La Razón acusava Rio Branco de criar um
ambiente de suspeitas e inquietações internacionais, como a agitação
anti-argentina na Bolívia e a conservação do estado revolucionário do
Paraguai.606
Através do Jornal do Commercio, Rio Branco também defendia a
cedência de pequeno território por parte do Peru à Bolívia. Em artigo
não assinado, mas que se sabe escrito por ele,607 alega que o Brasil não
se intrometeria, mas seria interessante o Peru fazer pequenas concessões ao que foi definido pelo árbitro. Essa modificação não poderia ser
entendida como ofensa ao árbitro, como pregavam alguns jornais brasilófobos de Buenos Aires. Naquele artigo, argumenta que o Peru já reconheceu a não intromissão brasileira. Isso, porém, não impediria que
a opinião pública no Brasil fizesse os mais sinceros votos para que, no
interesse da paz e da concórdia continental, “o Peru se mostre conciliador com a sua vizinha e antiga aliada, concedendo-lhe o muito pouco
que ela pede, sem sacrifício importante para ela e sem desatenção algu-
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ma para com a República Argentina.”608 Pode-se perceber, nesse artigo, a visão geopolítica que possuía o chanceler brasileiro no tocante as
relações existentes entre os Estados sul-americanos. A pequena cedência de território do Peru à Bolívia, proposto por Rio Branco, modificando o laudo do presidente Figueroa Alcorta, iria concretizar-se mais
tarde, quando aqueles dois países acertaram seus limites.
Aproveitando a situação instável criada pelo laudo arbitral do
presidente Figueroa Alcorta, Rio Branco aproximou-se do Peru, para
obter uma negociação amigável, neutralizando assim a aliança argentino-peruana. Parte da imprensa argentina percebeu isto, como El Diário, para quem o Brasil na ocasião foi o único amigo do Peru.609
* * *
Após a emissão do laudo arbitral argentino, em apenas dois meses negociou-se um tratado entre Brasil e Peru, quando Rio Branco e o
ministro plenipotenciário peruano, Hernán Velarde, firmaram em 08
de setembro de 1909, o Tratado entre o Brasil e o Perú completando
a determinação das fronteiras entre os dois paizes e estabelecendo
princípios geraes sobre o seu commercio e navegação na bacia do
Amazonas, definindo os limites entre os dois países.
A Noticia ressalta que Rio Branco teria aproveitado as tensões
surgidas com o laudo argentino e negociado com o Peru. Assim, “nunca se aplicou tão bem a velha frase popular: virou o feitiço contra o
feiticeiro.” Por que isto? Influenciando para que o laudo fosse favorável ao Peru, “Zeballos acreditava suscitar-nos um inimigo, deu-nos
ocasião de firmarmos o último tratado de limites, que faltava, consolidando nossa amizade com o Peru, que a partir dessa data não teve mais
nenhum motivo de desinteligência conosco.”610
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As cláusulas deste tratado permaneceriam secretas até ser submetido ao Congresso Nacional dos dois países.611 No Brasil, sua discussão
e aprovação se deu em abril de 1910 e a ratificação em 02 de maio do
mesmo ano.
A área reivindicada pelo Peru, antes do tratado de Petrópolis, era
de 251.000 Km2, localizada ao norte da linha oblíqua que liga as nascentes dos rios Javari e Beni; após aquele tratado, quando o Acre foi incorporado ao Brasil, a área reclamada pelo Peru passou a ser de 442.000
Km2, onde havia uma população calculada em 120.000 pessoas.
Mesmo sendo secretas as cláusulas do tratado, havia muita especulação em torno do mesmo. Enquanto se desenrolavam as negociações, A Noticia informava que no Chile, o diário Ferrocarril, ao tratar
das relações com o Peru, dizia que a diplomacia sul-americana era um
verdadeiro brinquedo infantil nas mãos hábeis do barão do Rio Branco, “o eminente estadista brasileiro.”612
Em que pese as negociações bi-laterais entre os dois governos tenha sido pacífica, O Paiz informava que no Peru havia protestos pelo
tratado, que deveria manter-se secreto até ser apreciado pelas casas legislativas dos dois países, que entregava ao Brasil territórios considerados peruanos.613
Como as cláusulas do tratado deveriam manter-se secretar até sua
aprovação, as sessões do Congresso Nacional onde o tratado deveria
ser apreciado também teriam que ser secretas. No entanto, A Noticia
vai dizer que “nada haver de mais público do que uma dessas sessões
que, por ironia, na Câmara são chamadas secretas.”614
Pouco antes do texto do tratado ser apreciado pelo Congresso
Nacional, o Correio da Manhã vai afirmar que não havia razão para
611
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queixas e censuras “daqueles que pensam que o patriotismo está sempre com eles, é deles monopólio” mesmo quando divergissem da gestão dos negócios internacionais do barão do Rio Branco, “e não batem
palmas sistematicamente a todas as soluções, a todas sem exceção, que
ele tem dado a velhos litígios que vinham de longe e que s. ex. corajosamente enfrentou e a que pôs termo.”
Na opinião do jornal, o problema era que muitas vezes Rio Branco era considerado infalível.
Por maiores que sejam os serviços que o barão do Rio
Branco tenha prestado ao Brasil – e são mesmo muito grandes, são mesmo extraordinários – não é ele infalível, não é impecável. Está sujeito a erros e os tem
praticado. Deixar de aponta-los, calar sobre eles, não
é dever de patriotismo, como a muitos se afigura. O
patriotismo exige o contrário, para que ele os corrija,
se possíveis de correção. Com as discussões o próprio
sr. Rio Branco tem lucrado, e muito. Tem desfeito
muito engano, muito equívoco. Por que, pois tanta
irritação contra os que se aventuram a discutir-lhe os
atos? Por que atribuir a discussão e a crítica, em tais
casos, exclusivamente à má vontade a s. ex., ou ao intuito de molestá-lo ou de lhe marear as glórias? Ao que
parece, não faltam entre seus entusiastas realistas, mais
realistas que o próprio rei, mais rio-branquistas que o
próprio sr. Rio Branco, os quais a qualquer contrariedade que este sofre se erguem indignados, profligando
violentamente os que se atrevem a pensar, e a expor alto
seu pensamento, diversamente que ele, errando muitas
vezes, é certo, mas animados de tão bom patriotismo
quanto o dele. Não. É preciso mais tolerância, mais
respeito à opinião discordante e ao direito de expô-la
e justifica-la. Nem cremos que o sr. Rio Branco esteja
pelo trop de zéle de muitos dos seus apologistas.615
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Como na sessão em que deveria ter sido votado o tratado, a maioria se ausentou do recito da câmara, o Correio da Manhã vai tecer severas críticas, inclusive em relação ao capital político do então presidente
da República. Diz que “isto mostra, ou o pouco apreço e a diminuta
estima de que está gozando na Câmara o sr. Nilo Peçanha, ou que este
deixara o caso entregue exclusivamente ao sr. Rio Branco, que não dispõe de tão largos meios e influência parlamentar quanto o presidente da República.” No entanto, seja como for, “a maioria esqueceu o
próprio dever, ao passo que a minoria deu uma bela lição de oposição
constitucional”.616
De acordo com o matutino carioca, a minoria discutiu com muita
calma o tratado, enquanto “a maioria, a não ser o relator, membro da
Comissão de Diplomacia e Tratados, ninguém discutiu o importantíssimo acto diplomático que resolveu de uma feita e para sempre a velha
pendência que tínhamos com o Peru.” Dentre os deputados que discutiram profundamente o tratado, o Correio da Manhã destacava Bueno
Andrade, que conhecia bem a questão e o próprio terreno em que iriam
ser fixados os limites entre os dois países, bem como “a região que passa
a ser definitivamente peruana” e por isso “apontou-lhe vários defeitos”.
Aquele deputado “não considerou mesmo feliz o traçado de limites, e
prevê graves dificuldades para quando tiver de proceder as demarcações
finais.” Considerava o tratado “até criminoso”, por que violava os princípios do direito internacional, invocados em 1903 pelo próprio barão
do Rio Branco, e aplicáveis ao domínio aquático do Estado, sobre rios
e mares. De acordo com este deputado, o Brasil possuindo o curso inferior e médio dos rios e grande parte o alto curso daquelas águas, no caso
de arbitramento certamente o árbitro reconheceria o direito do Brasil à
pequena parte restante das cabeceiras. Usando este critério, coincidira
à favor do Brasil com o dos limites naturais.
616
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Por estas razões, Bueno Andrade tecia ferrenha crítica ao tratado:
É para lamentar que nos tenhamos entregue agora,
a essa política de fraternização, com perigos de nosso território. Agora que o Brasil está forte e armado,
entramos lastimavelmente no caminho das condescendências. Isso prova que não somos dignos nem dos
benefícios da Providência, nem das conquistas da civilização.617

Ao dar voz a um deputado oposicionista ao tratado com o Peru,
o Corrreio da Manhã aproveitava para criticar também o tratado de
Petrópolis, que incorporou o Acre ao Brasil:
uma das razões da nossa atitude foi a de ver o Brasil
comprar uma demanda com o Peru, adquirindo da
Bolívia terras que este último país dizia suas. Inquietava-nos a compra de uma coisa litigiosa, a despeito dos
protestos dos que dela se reputavam senhores, os quais
já tinham até constituído árbitro, que já estava escolhido e aceito, o presidente da República Argentina.618

Lembrava o jornal que, na época da assinatura do tratado de Petrópolis, havia alertado sobre os riscos que se seguiriam após as negociações com a Bolívia:
Previmos todas as dificuldades que se seguiram, e
que o Brasil ou teria que fazer guerra ao Peru ou
ceder-lhe parte dessas mesmas terras que acabava
de adquirir da Bolivia. Realizou-se a nossa previsão. Pelo tratado com o Peru abrimos mão, em favor
deste, de algumas dessas terras, e, só por este meio,
podemos completar o tratado de Petrópolis, pon617
618
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do fim às velhas questões de nossos limites naquela
zona.619

Fazendo a defesa do tratado A Noticia dizia que o mesmo não era
“o logro tremendo” que alguns apregoavam, alegando que “perdemos
extensões vastíssimas, que tinham passado a pertencer-nos. A prova
maior é que o tratado havia sido veementemente combatido no Peru, e
que Rui Barbosa, nas alegações do plenipotenciário vencido, na questão do Acre com a Bolívia, “achava que esse terreno não nos pertencia
tão pouco, que se sujeitássemos o caso ao arbitramento seriamos vencidos.” Defendendo o tratado concluía: “O tratado com o Peru é o
aproveitamento milagroso de um momento, que provavelmente não
se reproduziria nunca mais.”620
O jornal A Imprensa ao comentar o parecer do relator, deputado Dunshee de Abranches, sobre o tratado com o Peru, destacava e
o mesmo era composto por um livro de 10 capítulos, em que tratava
da ação do Brasil na política americana, estudo os fenômenos do imperialismo entre as nações modernas e provava que o Brasil, por motivos étnicos e de índole sempre foi contrário à política de expansão,
como provam todos os tratados firmados com as nações vizinhas e que
o princípio do uti possidetis sustentado pelo Brasil era a doutrina aceita
pelas demais nações do continente. Considerava que o tratado com o
Peru era o prolongamento glorioso do tratado de Petrópolis, relativo
ao território do Acre. Segundo A Imprensa, o parecer concluía fazendo “o panegírico do barão do Rio Branco” mostrando a sua “clarividência política, o seu patriotismo de homem venerado e reconhecido
no mundo civilizado como vulto notável da história contemporânea,
já imortalizado em vida pela gratidão dos brasileiros.”621 Assim, dos
619
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442.000 Km2 que abrangia a área litigiosa ficou para o Brasil 403.000
km2, cabendo ao Peru apenas 39.000 Km2, “aliás, já ocupados pelos
seus concidadãos.”622
O sempre governista jornal O Paiz louvava o tratado com o Peru:
“aplaudimo-lo sem reserva de espécie alguma, consideramo-lo como
um grande passo dado na nossa fronteira do oeste, complemento que,
por força do tratado de Petrópolis, nem por isso deixa de ser um magnifico complemento.”623
Para aquele jornal, o acerto com o Peru era repleto de significados, pois as possibilidades de conflitos com os países vizinhos decorrentes de problemas fronteiriços estavam definitivamente afastadas
Fecha-se o período dos litígios de fronteiras, nas
melhores condições para ser iniciado, ou mais propriamente, impulsionado, o trabalho da diplomacia
moderna e utilitária, que multiplica os vínculos pelos
quais circula de país a país ao amparo dos convênios e
dos tratados, a seiva rica da vida internacional – o ouro
das grandes conquistas do comercio e da indústria, os
deslocamentos de capital e de gente, o entrelaçamento
das iniciativas isoladas para a obra formidável de dar à
América do Sul toda a expansão econômica de que ela
é capaz. 624

O Paiz destacava o papel de Rio Branco nas negociações com o
país vizinho. Classificando-o como benemérito brasileiro, uma “espécie de nome tutelar, como ‘Deus Terminus’ da nossa integridade nacional”, na frase felicíssima do ilustre Rui Barbosa, “coube o destino invejável de dar ao país a sua fisionomia definitiva”. Além disso, o ministro
brasileiro merecia um outro destaque: o de “reconquistar para a Nação
622
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no concerto das suas irmãs americanas a legítima preponderância de
que ela se ia lamentavelmente despojando”. Os aplausos eram mais do
que merecidos, ao constatar que “está concluída, com grande honra,
a mais fecunda série de trabalhos diplomáticos que já pode alguém
realizar na vida nacional.”
O resultado da votação do tratado obtida no senado, aprovado
por unanimidade também era um fato que repercutia intensamente
nos círculos políticos sul-americanos, pois ele “significa que ainda e
cada vez mais o barão do Rio Branco representa, não apenas oficialmente, mas vivo e palpitantemente o nome e a vontade do Brasil em
face do mundo.”625
* * *
Em Buenos Aires, a imprensa daria a maior atenção ao acordo de
limites entre Brasil e Peru. El Diario criticava a posição da chancelaria
argentina, classificando-a de um “fracaso monumental, coronado por
una burla mortificante.”626 Com o laudo arbitral “pedantesco e imprestable” sobre a questão territorial Peru-Bolívia, todos tiraram proveito:
EUA, Chile, Brasil, Peru, Bolívia.627
A grande maioria da imprensa portenha aproveitou a situação
para atacar a política internacional do Brasil. La Argentina preocupava-se com o fato de a chancelaria argentina alienar a simpatia dos
países vizinhos, semeando ódios e só conseguindo fracassos. Enquanto
isso, Rio Branco, tranquilamente estava resolvendo questões pendentes, fortalecendo amizades antigas e chamando para seu país as simpatias das demais nações.628 Dessa forma, o Brasil se aproveitou da situação para entender-se com o Peru e resolver amistosamente uma velha
625
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questão de limites. O laudo argentino colocou o Peru em situação favorável para tratar com o Brasil.629 O Acordo Peru-Brasil representou
uma verdadeira extorsão, fazendo-se senhor de um imenso território
que pertencia ao Peru. Os frágeis títulos em que o Brasil se baseava
para pretender o Acre ficaram sem valor mediante o laudo argentino,
mas a diplomacia brasileira, pisando os tratados, triunfou. O barão do
Rio Branco, promovendo a revolta da Bolívia contra o laudo argentino e o conflito que se produziu, tratou de tirar proveito da situação.
Salientava que os triunfos que o Brasil conseguiu eram obtidos à custa
de inimizades futuras. Naquele momento, o Brasil estava rodeado não
só dos seus antigos amigos e aliados, o Chile e o Equador, mas também
dos seus novos amigos, Peru, Bolívia, Uruguai e Paraguai. No entanto,
alertava La Argentina, pela ação natural do tempo, a Argentina haveria de ter as amizades que naquele momento lhe eram negadas.630
La Prensa acusava o Brasil de ter interferido diretamente nas negociações entre Peru e Bolívia, para que o laudo argentino não fosse
aceito, e ter aproveitado a situação para fazer o ajuste de limites com o
Peru, obtendo assim, vantagens consideráveis, que não conseguiria em
outra ocasião.631 La Razón aproveitava para atacar a política de Rio-Branco, acusando-o de criar um ambiente de suspeitas e inquietações
internacionais, como a agitação anti-argentina na Bolívia e a conservação do estado revolucionário do Paraguai.632
*
*

*

A expansão da fronteira brasileira mostrou permanentemente a
influência e a pressão interna do núcleo geopolítico principal e, mes629
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mo, de outros núcleos. A ocupação da região norte pelos exploradores
da borracha mostra essa pressão, em que, devido à formação da fronteira, houve a necessidade de se estabelecer definitivamente a linha demarcatória do limite territorial. Poder-se-ia dizer que, os seringueiros
e seringalistas atuaram como difusores que avançaram de uma forma
mais rápida que o Estado, precedendo este e lhe preparando o terreno
onde ele iria atuar. Agindo assim, seringueiros e seringalistas não se
detiveram nas fronteiras nacionais. A fronteira somente poderia fixar
esses “pioneiros” por um determinado tempo, mas que, de acordo com
as circunstâncias históricas, a barreira fronteiriça seria rompida. A forma como foi negociada a fronteira com o Peru mostra esta situação.
E a imprensa da capital brasileira refletiu esta perspectiva. O tratado
com o Peru contribuiu para que o Brasil grangeasse mais prestígio internacional e a imprensa refletiu esta perspectiva
Por sua vez, a imprensa argentina vai se dar conta que a forma
como o Brasil negociou com o Peru só fortaleceu a posição brasileira
no concerto das nações da América do Sul. Por estará razão, a maioria
daquela imprensa atacou de forma veemente a política externa brasileira naquele momento.
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Fonte: O Malho, 23.04.1909

Uruguai:
a retificação da fronteira
A última questão fronteiriça resolvida durante a República Velha foi com o Uruguai. Devido a retificação da linha limítrofe
entre os dois países, o Brasil devolve ao país vizinho o direito de navegar pela lagoa Mirim e pelo rio Jaguarão.
Em 1851 foi firmado um tratado de limites entre Brasil e Uruguai, através do qual a navegação na lagoa Mirim e no rio Jaguarão
era de exclusividade brasileira.633 Este tratado considerado por Hector
Gros Espiel como “monstruosamente injusto y humilhante”, foi aceito
pelo governo de Montevidéu para obter a aliança e o apoio militar e
econômico do Brasil no conflito que enfrentava contra a Confederação
Argentina e o Governo de Cerrito, que dominava naquele momento o
território uruguaio, com exceção da capital. Assim, o tratado integrou
o conjunto de convenções que tornou possível a derrocada do regime
Art. 4º - Reconhecendo que o Brasil está na posse exclusiva da navegação da lagoa Merim e Rio
Jaguarão, e que deve permancer nella, segundo a base adoptada do uti possidetis,...”
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de Juan Manuel Rosas na Argentina e o de Manuel Oribe no território
oriental.634 Andrés Lamas, ministro uruguaio, que “negociou” o tratado com o governo brasileiro, reconhecia o direito de exclusividade
brasileira, mas que havia a possibilidade de o Uruguai obter o direito
de navegar na lagoa Mirim “por conseción del Brasil.”635
Em vários momentos a diplomacia uruguaia tentou abrir negociações para retificar a linha fronteiriça e, como consequência, reestabelecer o direito ao uso daqueles espaços aquáticos. Em 1896 o
ministro das relações exteriores do Brasil, Carlos de Carvalho, reconhecia que para o Uruguai seria importante reconquistar aquele direito. Como consequência, o jornal O Paiz criticou de forma violenta
a chancelaria brasileira, dando uma mostra do que se pensava sobre
a questão. De acordo com aquele periódico, o ministro entendia que
“a República Oriental do Uruguai pode adquirir por ato de sua plena
soberania aquilo que depende de um ato de prodigalidade do Governo
brasileiro – a renúncia à soberania sobre águas territoriais de indiscutível importância estratégica.”636 Um mês depois, a Gazeta da Tarde
publicava um telegrama recebido do Club Naval Rio Grandense em
que apelava ao patriotismo do periódico carioca “afim de combater o
convenio oriental da navegação da lagoa Mirim, ato atentatório aos
direitos pátrios privativos da navegação nacional.”637 O insucesso nas
negociações, em 1900, teria feito Blas Vital, ministro uruguaio no Rio
de Janeiro, renunciar ao cargo por não ter conseguido do governo brasileiro um acordo para a livre navegação na lagoa Mirim.638

634
GROS ESPIELL, Hector. El Tratado Uruguayo-Brasileño de 1909 y la revisión, por razón
de justicia, del tratado de limites de 1851. Hoy es Historia. Montevideo. Año II, nº 11, agos./
sept. 1985, p. 13-14.
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Motivos. Brasília: Funag, 2012. p. 201.
636
O Paiz, 19.04.1896.
637
Gazeta da Tarde, 26.05.1896.
638
Jornal do Brasil, 03.04.1900.

250

As fronteiras nacionais e a imprensa na República Velha

Araújo Jorge, chefe de gabinete de Rio Branco no ministério das
relações exteriores, e seu discípulo dileto, informa que seu chefe tinha
em mente fazer a concessão ao Uruguai, que “deveria abranger não
só a liberdade de navegação solicitada pelo Uruguai, mas também “o
reconhecimento da sal soberania naquelas águas”, modificando assim
por ato espontâneo do Brasil “a linha e o regime de fronteira na lagoa
Mirim e no rio Jaguarão”.639
Em 1904, O Paiz informava que, em discurso na Câmara, o deputado paraense Eneas Martins fez referência à necessidade de revisão dos limites com o Uruguai na Lagoa Mirim.640 Um mês depois,
o mesmo jornal abre suas páginas para a pena de José do Patrocínio
comentar o livro La diplomacia del Brazil en el rio de la Plata, do jornalista uruguaio Carlos Oneto y Viana. Neste livro o autor estaria demonstrando “com uma precisão geométrica, que fomos nós a causa do
desmembramento da grande pátria que se devia formar com o Estado
Oriental, o Paraguai, a Bolívia e a atual Confederação Argentina.” Na
avaliação do colunista, o livro seria “um grito abafado de desespero do
publicista, que continua a ouvir as lamentações de sua pátria às margens do Jaguarão e da lagoa Mirim, tristes como o som das harpas proféticas nos salgueiros das margens dos rios de Babilônia.”641
* * *
De forma concreta, a questão começou a ser considerada pelo
governo brasileiro em 1908. A primeira informação a aparecer na imprensa neste sentido foi trazida pelo O Paiz, que afirma que Rio Branco estava disposto abrir negociação.642 O deputado Pedro Moacyr foi
o primeiro a se pronunciar na câmara dos deputados, informando que
639
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o governo brasileiro iria fazer a concessão. Entretanto, de acordo com
o Correio da Manhã, o presidente Afonso Penna não teria autorizado o deputado a fazer tal manifestação.643 O próprio deputado Pedro
Moacyr veio à público informar que fez a revelação depois de uma
conversa casual com o ministro Rio Branco. O Correio da Manhã não
perdoou: “Pois o erro de forma do sr. Moacyr foi deveras lamentável.
Veio prejudicar no fundo a intenção do governo.”644
Quando a concessão ao Uruguai parecia estar certa, alguns setores da imprensa da então Capital Federal começaram a atacar a
proposta. Diante disso, Rio Branco comunicou à Francisco Xavier da
Cunha, ministro plenipotenciário do Brasil em Montevidéu, que já
haviam se pronunciado contra as projetadas concessões, o Jornal do
Brasil, o Correio da Manhã e o Diario do Commercio, sendo que este
último teria qualificado o projeto de “crime de lesa pátria.”645
O Jornal do Brasil dizia que o governo do Brasil não tinha competência para tomar semelhante resolução, “que só poderia ser tomada
pelo Congresso Nacional em maioria antipatriota, como semelhante fato levantaria tal clamor que dificilmente o prestígio do governo
poderia abafar.” Ao se posicionar contrário à concessão, buscava no
passado suas razões: “nossos antepassados conquistaram pelas armas
a situação atual em que nos encontramos em relação a essa lagoa” e
por isso achava “incrível que um estadista do quilate do sr. barão do
Rio Branco fosse autorizar um deputado, por mais simpático que este
possa ser, a lançar semelhante proposição.” Para o Jornal do Brasil, “a
lembrança não produziria outro resultado senão o de abrir novas fontes de rixas e prejudiciais conflitos que não poderiam ser evitados, por
melhor que fosse a atitude de ambos os governos.” O Brasil alegar que
fazia isso para cimentar uma amizade seria inócuo, pois esta amizade já
643
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existia; assim sendo, “a resolução traria resultados contraproducentes,
sem a menor utilidade para o Brasil.”
A posição do Jornal do Brasil era enfática: tratava-se de “uma abdicação de direitos, sem a menor utilidade e contra a tradição que nos
mostra o sacrifício que até de sangue fizeram os brasileiros que estabeleceram a situação em que nos encontramos em relação à República do
Uruguai.” Por isso não acreditava não poder ser verdade: “O ‘Jornal do
Brasil’, repetimo-lo, não acredita nesse boato.”646
Para o Correio da Manhã, não se poderia compreender como,
repentinamente, o Brasil “com tanta facilidade, passava a abrir mão
de um direito que a diplomacia do império soubera sempre defender com tanto zelo.” Para quem alegava que seria um ato de amizade,
aquele matutino enfatizava que “em relações internacionais não há só
que atender a sentimentos de fraternidade.” Por isso questionava: “em
troca de que ou a que propósito seria feito esse presente ao simpático
vizinho?”
Lembrava também o Correio da Manhã a sensação que a notícia, este “movimento fidalgo,” causaria na Argentina, tendo em vista o
olhar de desconfiança que este país sempre lançava sobre os “intuitos
do Brasil em relação ao Uruguai”. Certamente, “terá visto a Argentina
nesse fato singular a revelação desastrada da existência de um secreto
acordo entre as duas nações. Na menos.”647
Três dias depois o Correio da Manhã volta à carga. Colocava uma
questão na pauta de discussão: se o Brasil ia fazer uma concessão, que
é um ato unilateral, devolvendo ao Uruguai o direito de navegar na
lagoa Mirim e no rio Jaguarão, por que precisava fazer um tratado com
o país vizinho? Aventava a possibilidade de ter no aludido tratado algum aspecto obscuro: “Que é que nos vai dar o Uruguai, ou que é que
dele queremos obter?”, questionava.
646
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De uma forma até galhofeira, o Correio da Manhã criticava o
modo como a intensão brasileira foi externada, provocando um estardalhaço na opinião pública em Montevidéu e Buenos Aires:
Suponhamos o barão do Rio Branco um caçador
emérito. O sr. Moacyr quis ajudá-lo. Mas, habituado aos grandes combates da oposição política, não
teve a paciência e a astúcia que a arte venatória exige: inflamou-se. Gritou. E espantou os passarinhos
todos.648

Até mesmo o sempre governista Jornal do Commercio abriu suas
páginas para que, na seção “à pedidos”, críticas fossem tecidas contra
o tratado. Assim, Andrade Figueira, em artigo com o sugestivo título
de “Monólogo de um solitário”, criticava a concessão feita à “malevolência platina” de territórios considerados sagrados que eram “baluartes naturais de nossa defesa nas fronteiras.” Atacava diretamente Rio
Branco, que estava “repartindo-os de mão beijada e apenas a troco de
passageiras baforadas de incenso e de lisonja, o melhor nectar dos nossos deuses de pés de barro.” De uma forma dramática, procurava mostrar os perigos da proposta de concessão: “com o coração sangrando
lavro este solitário protesto contra a audaciosa e altamente criminosa
tentativa lesa-pátria de abandonar ao condomínio e compossessão estrangeiros os estuários do rio Jaguarão e da lagoa Mirim,” que estaria
trazendo para dentro das fronteiras nacionais as “useiras e vezeiras
intrigas platinas contra a segurança e tranquilidade da pátria.” No
mesmo tom apelativo alertava que “a posteridade verterá lágrimas de
sangue por tão imprudentes concessões em pontos delicados de nossas
fronteiras, que hoje acariciam a apoteose a seus autores e lhes valem
efêmeros triunfos.”649 Na verdade, Andrade Figueira, monarquista
648
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convicto, não admitia que Rio Branco estivesse servindo, com tanto
empenho, ao regime republicano e pudesse estar angariando prestígio
no mesmo.
O contrário acontecia em Montevidéu. O correspondente do
Jornal do Brasil informava que a imprensa em geral “regozija-se com
o faustoso acontecimento”, comprometendo ocupar-se detidamente
com a “sensacional notícia da livre navegação da lagoa Mirim e rio
Jaguarão”. Em diversos círculos sociais a notícia foi muito festejada,
“confundindo-se o estourar do champagne com os mais entusiásticos
vivas ao barão do Rio Branco e ao deputado Pedro Moacyr.”650
El Tiempo, órgão semi-oficial do governo uruguaio, diz que em
face da situação em que o país se encontrava ante a República Argentina, o ato brasileiro traria transcendência internacional, por que também contribuiria para determinar e esclarecer o direito que poderiam
ter na jurisdição das águas do Prata. A diplomacia brasileira mostrava
a toda a América o exemplo a seguir. Que uma política de fraternidade e digna era a que mais se assimilava naquela época, como o de
reconhecer o direito constituído aos vizinhos.651 Para El Dia, o Brasil
reconhecendo espontânea e nobremente o condomínio sobre as águas
limítrofes dava lição ao mundo inteiro de fidalguia e esclarecido senso
e, sobretudo, estava dando exemplo edificante de lealdade e retidão jurídica. Da mesma forma enaltecia o papel de Rio Branco, a alma mater
da reparação histórica.652
O senador uruguaio pelo Partido Colorado, Carlos Travieso, esteve no Rio de Janeiro nesta época. A Gazeta de Noticias abriu suas páginas ao senador, descrito como “um temperamento franco, sincero e
altamente patriótico.” Ao entrevistar o senador, o jornalista até tentou
em seu questionamento envolver a Argentina, que defendia a exclusivi650
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dade sua no domínio das águas do rio da Prata, mas o entrevistado saiu
pela tangente: “se o Brasil fizer a cessão das águas da lagoa Mirim realiza uma grande obra de justiça, uma grande obra de direito e um alto
feito de diplomacia, que orgulharia qualquer nação do mundo. E os
resultados desse ato não se farão esperar econômica e socialmente.”653
A revista caricaturista O Malho vai externar de uma forma muito
clara o que estava se passando. O Brasil propunha devolver ao Uruguai
um direito que havia subtraído em 1851 exatamente no momento em
que a Argentina estava defendendo a exclusividade sua sob a jurisdição
das águas do Rio da Prata.

Fonte: O Malho, 05.09.1908
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* * *
Passados poucos meses, começavam a correr boatos em Montevidéu contrários a Rio Branco, devido à demora na realização da promessa. Os boatos teriam uma origem: “alguns políticos instigados por
agentes zeballistas estão instigando os ânimos contra o Brasil.”654
Internamente, Rio Branco continuava preparando o ambiente
para apresentar a proposta de concessão ao Uruguai. De acordo com
a avaliação da revista humorística Caretas, isso não estava sendo fácil,
sendo necessário paciência para ter o objetivo atingido.

Fonte: Careta, 09.01.1909.
654
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Na mensagem presidencial de 1909, Afonso Penna dizia ao Congresso Nacional: “Entendo que é chegada a ocasião de retificar a linha
divisória naquelas partes, estabelecendo-a pelo talweg do Jaguarão e
por várias retas, mais ou menos medianas, que da embocadura desse
rio sigam até o extremo sul da lagoa Mirim.”655 De imediato, o presidente uruguaio, Claudio Williman, manda telegrama ao seu congênere brasileiro, por conta da mensagem ao Congresso Nacional, que teria
traduzido “um pensamento espontâneo e desinteressado de justiça e
equidade internacional.”656
Diante das circunstâncias, o governista O Paiz, em editorial, vai
enaltecer a forma como a política externa brasileira estava sendo conduzida.
O orgulho nacional sente-se acariciado por essa tendência do governo para resolver as questões internacionais emergentes pelo estudo imparcial e calmo das
razões de direito, únicas em que temos fundado nossos
pleitos, até hoje. Foram essas mesmas razões que atuaram no pensamento do sr. Rio Branco, e o incitaram ao
ato, que o povo uruguaio acaba de qualificar “magnânimo” de retificar nossa fronteira fluvial no Jaguarão
e lagoa Mirim, devolvendo à República Oriental, espontaneamente, sem solicitação alguma, que não houve,
- desinteressadamente, sem buscar compensações que
outros poderiam pretender, o domínio em águas, que
desde 1801, por força de tratados solenes, nos ficaram
pertencendo exclusivamente.657

O texto denota a posição oficialista do jornal em relação ao governo de Afonso Penna. Para o periódico, a política internacional brasileira não poderia “ascender a maior culminância moral”, pois estava
655
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proclamando “o princípio de justiça, espontaneamente feita, o dever
da equidade, desinteressadamente cumprido, a doutrina salvadora da
concórdia e confraternização, da restituição e da paz.” Desta forma, a
República do Uruguai “estremece de júbilos”, mas de acordo com O
Paiz, “o júbilo maior é o nosso”.658
Ainda no mês de maio grande manifestação de simpatia ao Uruguai, com desfile, organizada pela mocidade acadêmica do Rio de Janeiro. A data escolhida: 25 de maio, dia da independência argentina.
No discurso dirigido à Rio Branco foi dito que “a humanidade caminha para o estabelecimento da perfeita confraternização, sujeitando o
egoísmo ao altruísmo e mediante a sistematização da poesia, da ciência
e da indústria.” Bem por isso, “a esses impulsos obedeceu vossa conduta
na questão da jurisdição das aguas do rio Jaguarão e da lagoa Mirim, e
como procedestes altruisticamente, regatear-vos aplausos seria renegar
as regras que constituem os princípios de coerência da mocidade.” Em
resposta, Rio Branco enaltece o “ato de desinteresse e sincera amizade”
para com o Uruguai e que “não devemos julgar os fatos de um passado
remoto, com o critério por que nos dirigimos nos nossos dias.” As circunstâncias de 1851 seriam bem diferentes “e plenamente explicavam
as medidas de precaução que pareceu indispensável manter então.”659
Na mensagem lida ao ministro do Uruguai, general Rufino T.
Dominguez, foi dado um recado direto à Argentina: “Irmãos argentinos, cerrai os vossos ouvidos à maldade e à perfídia dos inimigos do
gênero humano! O povo brasileiro deseja caminhar ao vosso lado na
doce convivência dos que trabalham e observam os resultados honestos de sua atividades.660
Comentando a manifestação, O Paiz disse que a mesma “não podia ter sido mais significativa” como prova de simpatia e amizade ao
658
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Uruguai. A participação popular na festa promovida pelos acadêmicos
a transformou numa “manifestação nacional.”661
Em relação à concessão ao Uruguai, O Paiz vai dizer que “desaparecidas as necessidades impostas pelo passado, é justíssimo o que prometemos e devemos fazer.” Com a retificação da linha divisória entre
os dois países, o Brasil não perderia “um palmo de terra.” Desta forma,
“não fica diminuído pelo fato de convidar os filhos do Uruguai a fazer
conosco a obra civilizadora da navegação, do comercio, da atividade
social e econômica dessas regiões.” Os grandes países só seriam verdadeiramente potências ao respeitar a obra pacífica do progresso dos
pequenos países. E era o que o Brasil estaria fazendo.662
Por ocasião da morte do presidente da República, Afonso Penna,
no necrológio que faz a Gazeta de Noticias, embora ainda não havia
sido oficializada a concessão, o jornal afirma que foi sob o mandato do
falecido presidente “que se fez o maior e o mais brilhante ato de justiça
internacional: cedendo o Brasil de espontânea vontade o condomínio
da lagoa Miriam ao Uruguai.”663
Mais uma vez a imprensa uruguaia vai festejar. Por sua vez, em
Buenos Aires, alguns periódicos aproveitaram para criticar o Brasil. É
o caso de La Razón, que comentando as festividades alusivas à possibilidade do condomínio da lagoa Mirim, vai dizer que depois certamente Rio Branco vai propor o condomínio da antiga Provincial Cisplatina, fazendo surgir uma verdadeira confraternidade, desaparecendo as
fronteiras entre Brasil e Uruguai.664
Enquanto se discutia o tratado com o Uruguai, Rio Branco é
homenageado pelo 13º regimento de cavalaria. No discurso em sua
homenagem foi dito:
661
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Depois de haver elevado bem alto o prestígio da cultura nacional no estrangeiro na defesa dos nossos direitos
sobre o Amapá e as Missões, dilatando em proporções
vastíssimas as nossas fronteiras, ganhando pelas armas
pacíficas da palavra, do talento e do saber, vitórias que
fariam a glória dos maiores conquistadores; ci-lo que
vem, aqui gloriosa e triunfante, proteger com a envergadura possante de suas asas os nossos interesses internacionais; rasgar novos horizontes às nossas legítimas
aspirações; fazer-nos vantajosamente conhecidos no
velho continente; consolidar em numerosos convênios
as nossas relações pacíficas; por termo feliz a todas as
nossas questões de limites; opulentar o escrínio dos
nossos tesouros como o Acre, jóia cujo valor ainda não
se pode calcular; dar ao mundo o exemplo extraordinário da lagoa Mirim, fato único na história das nações,
que há de perdurar como um testemunho eloquente da
elevação moral da nossa Pátria: em uma palavra, impor-se à admiração entusiástica e à imorredoura gratidão dos seus compatriotas.665

* * *
Depois de muita discussão e especulação, é firmado em 30 de
outubro de 1909, o Tratado entre os Estados Unidos do Brasil e a
República Oriental do Uruguay, modificando as suas fronteiras na
Lagoa Mirim e rio Jaguarão e estabelecendo princípios gerais para
o commercio e navegação nessas paragens.
A superfície total da lagoa Mirim era de 3.581 km2. Com a linha
limítrofe retificada, “a fronteira só se estende pela parte meridional,
que é a mais estreita, entre a barra do rio Jaguarão ao norte e a do arroio S. Miguel ao sul.” Como resultado, o Brasil concedia ao Uruguai
721 Km2 e mantinha a posse de 2.860 km2.666
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No dia em que foi assinado o tratado, a revista Careta publicava
uma charge em que Rio Branco, dando um baile diplomático na Argentina, aproveitava da amizade uruguaia para promover uma aproximação entre os dois países, enquanto a Argentina despeitada se afastava dos dois vizinhos.

Fonte: Careta, 30.10.1909.

Após a assinatura do tratado, na imprensa do centro do país,
várias foram as manifestações de júbilo pelo ato diplomático de Rio
Branco, promovendo a concórdia e a paz no Cone Sul da América.
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O Paiz enfatizava que “a data de hoje ficará registrada na história
americana como a da abertura de uma era longamente desejada e que
tem agora o seu máximo fasto inicial.” Com propriedade, O Paiz fazia
uma análise correta da situação: “Diplomaticamente é a nossa maior
defesa. A atitude do Brasil em relação aos países vizinhos se revelou
aí, tal qual era preciso que se revelasse.”667 Em longa matéria de capa,
O Paiz, além de glorificar o tratado e, principalmente, o seu artífice, o
barão do Rio Branco, vai publicar uma alegoria, em que aparecem os
principais personagens envolvidos: os presidentes dos dois países Nilo
Peçanha e Claudio Williman; os ministros das relações exteriores, Rio
Branco e Antonio Bachini e o ministro uruguaio no Rio de Janeiro,
Rufino Domingues.
No mesmo dia A Noticia vai lembrar que o Brasil era o único
país da América que mantinha exclusivamente a jurisdição sobre águas
territoriais. No entanto, “por espontânea resolução do seu governo,
essa anomalia deixa de existir, dando nós mais uma prova do nosso
desinteresse e do nosso espírito de cordialidade internacional.”668
Pedro Lamas, escritor uruguaio, filho de Andrés Lamas, o diplomata que assinou em nome do seu país o tratado de 1851, que reconhecia a exclusividade brasileira, vai publicar cartas abertas, criticando
as manifestações uruguaias de agradecimento ao Brasil. Diz que essas
manifestações eram exageradas e que a viagem de Bachini, ministro
das relações exteriores, ao Rio de Janeiro, significavam uma quase declaração de vassalagem. Acrescenta ainda, que tudo o que estava acontecendo era deprimente para a dignidade nacional; ao Uruguai não
poderia convir uma aliança ou acordo que o afastasse da República
Argentina.669
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Fonte: O Paiz, 06.11.1909.
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Como não poderia deixar de ser, o nome de Rio Branco vai ser
enaltecido. Para A Noticia, “está concluída a obra colossal do estupendo Rio Branco.” Assim sendo, “urge os brasileiros patentearem já e de
modo imorredouro, seu profundo reconhecimento ao grande libertador do território nacional.”670
Mesmo o Jornal do Brasil, que se opôs ao tratado, vai noticiar a
grande manifestação em homenagem à Rio Branco, pela conclusão do
acordo com o Uruguai. O homenageado alude aos políticos do Império, dizendo que “se todos vivessem agora, estariam com o governo
nesta questão de limites, pois o Uruguai tinha direito de ser tratado
pelo Brasil como as demais Repúblicas sul-americanas.”671
Em outro momento, A Noticia salientava que o Brasil tinha a
frente dos negócios exteriores “um homem raro, diplomata de apurado tino e patriota de gloriosa nomeada.” Portanto, “esse nosso eminente compatrício é dos que estimam que, cada vez mais, se estreitem as
relações entre os dois países.” Lembrava A Noticia que
na questão do tratado com o Uruguai, sobre o condomínio da lagoa Mirim e rio Jaguarão, quando se
pretendeu combater o que o nosso chanceler havia firmado, nós, como muitos homens de responsabilidade
política, longe de pretender analisar o tratado, apoiamo-lo logo, pois que o nome do barão do Rio Branco
era que o defendia.672

O acordo teria publicidade depois de aprovado pelo Congresso
Nacional de cada país. Por isso o Jornal do Brasil irá bradar: “O povo,
pois, ignorará o que mais deve saber, até que irremediável seja o acordo!”673 No entanto, assim como os demais órgãos da imprensa carioca,
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o próprio jornal publicará o texto do tratado em 10 de novembro de
1909.
Outro jornal que assumirá uma postura crítica em relação ao tratado é O Século. Não se opõe à liberdade de navegação pelo Uruguai,
até por que era uma “tendência de nosso espírito político e da política
internacional, que enfeita interesses materiais com as ideias de confraternização”. Mas era radicalmente contra à cessão territorial, representado por cerca de 721 Km2: “fosse um simples palmo de terra, a passar
de soberania a soberania, não podia o governo transferi-lo da maneira
por que o faz, celebrando em plena paz, como uma bravata de liberalidade incompreendida, o que os próprios povos vencidos não cedem
senão à força.” Alegava que estava sendo cedido ao Uruguai, “parte de
nossas tradições, dos louros de nossos antepassados, do nosso sangue,
da soberania pátria”. Não entendia o articulista, a razão da cedência
ao Uruguai, país que pela sua formação sempre seria aliado dos países
hispânicos na América do Sul, que com exceção do Chile, sempre hostilizaram o Brasil. Por isso fazia uma alerta: “não nos entusiasmemos
com os elogios de sua imprensa e com as homenagens interesseiras de
seus órgãos de opinião. É uma crise de alegria efêmera que passará uma
vez obtido o regalo festivo tratado”.674
* * *
No Uruguai o tratado vai ser discutido e aprovado pelo Congresso Nacional de forma célere. A imprensa brasileira deu grande
destaque a esta a aprovação, com vários periódicos do Rio de Janeiro
publicando discursos dos parlamentares uruguaios que enalteciam a
posição assumida pelo governo brasileiro. Para sintetizar esta posição, o deputado João Enrique Rodó vai dizer que “o povo do Brasil
demonstrou que em matéria de relações internacionais, sobre a força
674
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bruta, pode prevalecer o direito que é uma ideia, mas que é também
uma força.”675 Por sua vez, a mensagem presidencial que encaminhava
o texto do tratado salientava “o espírito ilustrado, a fortaleza moral
dos estadistas brasileiros modernos que agora triunfam ante a justiça
universal.” Destacava também que a concessão brasileira não ficaria limitada a um movimento interno, apertado, de pequenas embarcações.
O Brasil nos concede o livre trânsito pelas suas águas
territoriais exclusivas, na lagoa dos Patos e no rio S.
Gonçalo, e abre à nossa bandeira a saída para o mar,
criando assim para a nossa marinha mercante novas e
importantes fontes de comercio, afim de que a soberania do Uruguai seja completa em nossas águas jurisdicionais. O Jaguarão e a Mirim nos concedem igualmente passagem pela lagoa dos Patos e pelo S. Gonçalo
à nossa bandeira de guerra, afim de que cruze livremente desde o oceano até aquelas águas internas.676

* * *
A imprensa do Rio Grande do Sul, estado atingido diretamente
pela retificação dos limites com o Uruguai, vai dar uma atenção especial ao tratado.
Quando ocorre a discussão do tratado na Assembleia dos Representantes do estado, o jornal A Federação se refere a ele como “ato de
justiça internacional”, atendendo a uma “velha aspiração do povo irmão.”677 Dois dias depois, A Federação, ao comentar a discussão ocorrida na Assembleia, fez uma análise do discurso de cada um dos oradores
que abordou o tratado que cedeu ao Uruguai o direito à navegação na
Lagoa Mirim e no Rio Jaguarão. O jovem deputado Getúlio Vargas
mostrou que Antunes Maciel Jr, deputado federal e proprietário do
675
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jornal A Reforma, de Pelotas, contrário ao tratado, era um “rebento das
tradições absorventes da política intervencionista dos homens d’Estado do regime decaído”; em relação à Joaquim Luiz Osório, “sua oração
foi um hino ardente e entusiasta a fraternidade universal.” Já Alcides
Cruz demonstrou um “espírito ponderado, conhecedor do passado
por demorados estudos de história e mormente da que se refere às
nossas contendas na extrema sul americana”, e desta forma trouxe para
a discussão “o contingente de sua apreciável erudição, esclarecendo o
auditório, com a narração das peripécias do fato em debate até as negociações de André Lamas.”678
Na mesma edição, A Federação exprime, “como órgão republicano”, solidariedade à Assembleia dos Representantes e manifesta
gratidão “ao eminente diplomata que removeu uma causa de atritos
e odiosidades entre povos vizinhos e que só benefícios podem tirar
da perduração da paz.” Evocava o líder positivista Teixeira Mendes,
ao se referir à fraternidade sul-americana, que sairia fortalecida com
o tratado.
O tratado com o Uruguai estaria dando início a uma nova era
para o continente americano, “um exemplo único de desprendimento
e mais uma prova eloquentíssima do alto descortínio do eminente patrício que se acha à testa da chancelaria brasileira.” A República estaria
resolvendo problemas que herdou do regime monárquico, entre eles
“rivalidades atávicas que pareciam inestinguíveis”. Para A Federação,
o Brasil não fazia uma cessão, mas simplesmente uma restituição. “O
caso é único nos anais da diplomacia universal, e tanto mais nos recomenda, quanto ele sai dos limites egoísticos ainda hoje em vigor:
dá tudo sem nada pedir em troca.” Nenhuma outra nação do mundo,
mesmo aquelas “que mais se adiantaram na marcha da civilização” tinham feito algo semelhante. Aquele ato internacional não representa678
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ria para o Brasil perigo algum, uma vez que cedia direitos com algumas
condições: a) somente barcos brasileiros e uruguaios poderiam navegar nas águas cedidas; b) Seriam respeitados pelo Uruguai direitos de
brasileiros que ocupavam ilhas e ilhotas; c) Nenhum país estabeleceria
fortes ou baterias nas águas; d) Não poderiam ser mantidas mais de
três pequenas embarcações de guerra, salvo circunstâncias extraordinárias, que dariam ciência ao outro. Diante disso, elogiava Rio Branco,
“integrador do território brasileiro, o diplomata sagaz, hábil e patriota.” Aos opositores do tratado, fazia um apelo: “deixem de ver perigos
que são imaginários para aplaudir o extraordinário acto de altruísmo e
de justiça da pátria brasileira.”679
Ao responder uma matéria publicada pelo La Prensa, de Buenos Aires, que criticava o tratado, A Federação lembrava que como
rio-grandeses “somos os mais diretamente interessados no assunto por
que uma perturbação grave de paz internacional afetar-nos-ia primeiro
que a ninguém” e exatamente por isso, “fazemos votos muito sinceros
para que as negociações entabuladas cheguem a um termo amigável e
a uma amizade duradoura”.680
Outro jornal diário de Porto Alegre, o Correio do Povo, não assume uma posição clara em relação ao tratado. Apenas fornece informações sintéticas sobre o mesmo e reproduz matérias publicadas por
outros jornais. No entanto, ao analisar estas reproduções, vamos perceber que a maioria delas são de jornais que se posicionaram contra o
tratado, como O Século, do Rio de Janeiro e A Reforma, de Pelotas. Na
seção telegramas, informa que causaram boa impressão na cidade de
Rio Grande os artigos d’A Reforma.681 Pessoas chegadas de Jaguarão
contavam que o povo se mostrava contrário ao tratado.682 Noticiava
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ainda que telegrama vindo do Rio de Janeiro informava que Rio Branco estava magoado ao saber que na Câmara dos Deputados o tratado
não seria aprovado por unanimidade.683
Por usa vez, a Gazeta do Commercio, de Porto Alegre, assumiu
a defesa do tratado, destacando que no momento em que as grandes
potências da Europa se empenhavam na conquista de novos territórios e “dariam ouro e glórias pela posse de uma prerrogativa igual, o
Brasil, num belo gesto de altruísmo, de grande e serena generosidade,
desprende do seu patrimônio essa faculdade exclusiva que o tempo,
e a força, e a história haviam confirmado” Por outro lado, lamentava que os adversários do tratado de condomínio de 30 de outubro de
1909 “confundam as vitórias da política internacional com princípios
de direito.”684 Em edição anterior, a Gazeta do Commercio já destacava
que em Montevidéu havia causado profundo desgosto a posição
dos deputados gaúchos José Carlos e Antunes Maciel, bem como o
posicionamento do jornal A Reforma, de Pelotas, cujo editor era Francisco Maciel Jr, todos contrários ao tratado.685
Foi A Reforma o jornal que no Rio Grande do Sul assumiu de forma mais veemente uma posição crítica em relação ao tratado. Este jornal fundado por Gaspar Silveira Martins e que se denominava órgão
do Partido Republicano Federalista, tinha como seu editor, Francisco
Maciel Jr, filho do deputado federal Antunes Maciel Jr, que na Câmara
dos Deputados liderou a oposição à concessão ao Uruguai. Na opinião
d’A Reforma, “que concedamos a livre navegação é justa; mas o condomínio nunca, pois é uma loucura alienar o que nos pertence.”686 Vários artigos fizeram aquele jornal marcar sua posição, defendendo que
“um homem pode tomar do quanto é seu e o repartir. Claro é porém,
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que não pode tal fazer uma nação.” Alegava que um indivíduo pode
agir com sentimentos, ao contrário das nações. “Quando o sentimento
triunfar, não haverá mais fronteiras: as pátrias desaparecerão, para dar
lugar a uma só pátria, o mundo. Enquanto porém, não vier este tempo
feliz, uma nação que calmamente abrir mão do que é seu para dar a
outra, já não será mais uma nação e deixou de ser uma pátria: é um
pedaço de território a espera de ser dividido.”687
Fazendo uma espécie de contra-ponto, o Diário Popular, de Pelotas, foi um dos periódicos do interior do Rio Grande do Sul, que mais
atenção deu a tratado com o Uruguai. Ressaltava que este território
não estava em litígio, pertencia ao Brasil, em virtude de tratados indiscutíveis, que considerando somente a amizade que o liga ao Estado
vizinho, cedeu este território, por um ato inteiramente espontâneo.
“Não conhecemos outros exemplos de cessão de território feito nessas condições, e mais notável é que ultrapassa os efeitos esperados do
recurso à justiça internacional, ao arbitramento.” Como não era uma
questão litigiosa, “era impossível sonhar com um arranjo arbitral”. O
Brasil praticou um ato de alta equidade em favor do Uruguai, o que
mesmo um tribunal arbitral não podia fazer. Assim, “pois temos um
exemplo e uma lição.” E indagava: “Jovens turcos, montegrinos, búlgaros, que dizeis a isto? Que pensas velha Europa?” Segundo o Diario
Popular, o ministro do Uruguai em Buenos Aires, passou a seu colega
o ministro do Brasil, naquela cidade, a seguinte nota: “O abandono
espontâneo e sem compensação alguma, de um território fluvial adquirido por tratado regularmente celebrado, é uma ato sem precedentes nos anais da diplomacia antiga e moderna.” Dizia mais o diplomata
uruguaio: “Honra ao chanceler Rio Branco, que de coração tão bem
formado, que induziu o seu país a seguir uma política de ideal tão elevado e honra ao povo que unanimemente consagrou esta política pe687
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los sentimentos e pelos atos.” O jornal pelotense reproduzia também
artigos de jornais estrangeiros, que se associavam ao entusiasmo geral.
Lembrava que El Siglo, de Montevidéu, registrou: “Não há na história
um exemplo mais belo de magnitude. A restituição da Alsácia Lorena
não daria mais glória a Alemanha”. Por sua vez, o Memorial Diplomatique dizia: “O Brasil com seu imenso território, sua população de 25
milhões, seus progressos tão rápidos, surge como uma grande potência
garantidora da integridade das fracas nações da América Latina. A justiça de Rio Branco é substituta da doutrina de Monroe.” E concluía o
diário pelotense: “a Europa precisaria bem de um Rio Branco”.688
Um mês depois, o Diario Popular volta a elogiar a política desenvolvida por Rio Branco, que é de lealdade, mostrando aos seus
vizinhos o rumo das suas aspirações, “que não são o dilatamento das
fronteiras”. Rio Branco não se deixaria empolgar pelas “fatuidades das
manifestações ruidosas, cujo eco, às vezes, ensurdece os festejados,
para que não ouçam a voz calma das reflexões sensatas”, uma vez que
era um estadista de “mérito universal”. Se o Brasil não tivesse tomado a atitude que tomou, num futuro próximo sofreria as reclamações
históricas da questão, suscitada pelos “inalienáveis direitos da mesma
República, conspurcados pelo direito da força”, resultado da política
exterior brasileira, “quando opressa pela ferrenhice monárquica, já há
20 anos vencida pela liberdade concretizada na República.” Lembrava
o jornal, que o Uruguai tinha uma disputa com a Argentina sobre a
jurisdição das águas do Rio da Prata, e que a diplomacia argentina não
agia da mesma forma que a brasileira, pois negava ao Uruguai o direito sobre as águas daquele rio. A república Argentina estaria “pasmada
diante da ação amigável e altamente política da chancelaria do Itamaraty”. Diante disso, estaria “quase resolvida a negociar, também, com a
sua vizinha, um tratado conciliatório com seus interesses.”689
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Em outro momento, o Diario Popular justifica o momento em
que o Brasil faz a concessão ao Uruguai. Os estadistas do império não
deixaram de ter as suas razões para não admitirem tal condomínio,
uma vez que “a república oriental há bem poucos anos ainda, era presa
seguida de violentas convulsões intestinais, causando ao país vizinho
avultados prejuízos.” No entanto naquele momento o país vizinho estava vivendo um período de paz e os “caudilhos vão rareando cada vez
mais.” Acrescenta ainda que os partidários da paz continental deveriam
ficar satisfeitos com esse tratado, que representava o triunfo das ideias
liberais, que naquele momento agitavam as nações do Novo Mundo.690
Criticando a posição de A Reforma, seu concorrente direto, o
Diario Popular, dizia que “familiarizados com os pruridos exibicionistas do conterrâneo e dos seus ímpetos oposicionistas a todo o trapo,
nos dispomos, desde logo, a não levar a sério aquele apelo.” Apelar para
a memória de Julio de Castilhos e aos princípios da Constituição de
14 de julho, teria sido uma irrefletida iniciativa, que foi condenada pelos seus próprios correligionários, que combateram a ambas de armas
na mão. Maciel Jr, precipitou-se, não sabendo reprimir o seu “inato
pendor para colocar-se sempre em evidência”, mas que sua voz isolada
estava sendo abafada “pelos ruídos das aclamações que celebram a clarividência dos nossos estadistas e a grandeza da nossa Pátria.”691
O Correio de Noticias, de Uruguaiana, enaltecia o tratado, afirmando que o mesmo “consagra mais uma vez princípios do direito internacional e consolida uma situação cuidadosamente preparada pelo
Brasil”. Salientava que com este ato, posições valiosas no Continente
estariam sendo conquistadas, pois “o Brasil se consolida no continente”. Esta conquista não estava se dando por acaso, já que no Uruguai
não havia simpatias pelo Brasil e que entretanto se mudou radicalmente essa situação, “estendendo-se nesse país a influência brasileira
690
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e sucedendo à velha antipatia um sentimento de amizade que se foi
manifestado por todos as formas.” Ao fazer a análise das consequências do tratado, o período uruguaianense levava em consideração o
antigo projeto brasileiro de obter a liderança na América do Sul. “seja
isso justiça ou diplomacia, o resultado é o mesmo: o Brasil conquista
para si uma posição respeitável perante a América e estreita relações
com um país que, por ser limítrofe, deseja ter do seu lado.” O mais
importante é que “o Brasil, com essa política é agraciado ao contrário
da Argentina que se coloca em terreno desfavorecido”. Dito de outra
forma, o Uruguai estava passando para a órbita de influência brasileira
no Cone Sul. “O Uruguai não pode hesitar entre quem lhe tira parte
do que lhe pertence e quem lhe restitue espontaneamente o que ele
havia perdido.”692
Uma das questões que suscitava críticas ao tratado, é que com o
condomínio da Lagoa Mirim, o contrabando poderia ser facilitado.
O Diario Popular lembrava que a grande extensão de fronteira terrestre com o Uruguai impedia uma repressão verdadeiramente eficaz ao
contrabando; por outro lado, somente em casos excepcionais, as embarcações poderiam atracar em locais depovoados, coibindo-se assim
o desembarque de mercadorias em pontos não legalizados para recebê-las.693 A Gazeta de Commercio, da capital, também acredita que o
contrabando não iria ser incrementado com o tratado, ao afirmar que
o problema do contrabando estava no litoral e não na fronteira.694
Outros jornais do interior do estado deram menor destaque ao
tratado, mas não o ignoraram. O Commercial, de Uruguaiana, ao noticiar o futuro tratado, publica telegrama do ministro das relações exteriores do Uruguai, Antonio Bachini ao plenipotenciário uruguaio
no Rio de Janeiro, em que afirma: “si essas cláusulas houvessem sido
692
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Gazeta do Commercio, 11.12.1909.
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discutidas com a nossa intervenção, o projeto não se ajustaria mais
exatamentte às legítimas aspirações do Uruguai, pois tudo está previsto e resolvido amplamente com altíssimo critério de equidade e concórdia.”695 O Gaúcho, de Passo Fundo, publica na íntegra o texto do
tratado, e afirma que o mesmo é “acontecimento de alta importância
nos fastos da diplomacia republicana.”696 O Maragato, de Santana do
Livramento, ao ressaltar a importância do tratado, destacava que em
Montevidéu foi manifestado o desejo que Rio Branco fosse a Montevidéu para firmar o tratado, onde receberia uma grande manifestação.697
* * *
A partir do momento em que é confirmada a intenção da chancelaria brasileira de fazer a concessão ao Uruguai, a opinião pública
daquele país voltou-se inteiramente favorável ao Brasil.698 A posição
brasileira estaria “satisfaciendo así, las patrioticas aspiraciones del pueblo uruguayo y realizando un gran acto de justicia internacional.”699
A imprensa uruguaia unânime – jornais colorados e blancos – passa a
elogiar a atitude brasileira. Um exemplo é a Tribuna Popular, jornal
do partido blanco, tradicional partidário da amizade com a Argentina,
quando diz que o gesto brasileiro é um belo exemplo a ser seguido por
países que, apoiados na força bruta, se abstiveram no reconhecimento
dos legítimos direitos dos outros povos.
El Brasil, nación poderosa y fuerte, no há trepidado en
escuchar los dictados de la razón y la justicia, y sin prévios requirimientos, sin protocolos diplomáticos, sin
O Commercial, 13.10.1909.
O Gaúcho, 27.11.1909.
697
O Maragato, 14.11.1909.
698
Um interessante estudo sobre esta questão é o de MOREIRA, Earle Diniz Macarthy. O
barão do Rio Branco e a Opinião Uruguaia. Anais da XV Reunião da Sociedade Brasileira para
a Pesquisa Histórica. Curitiba, nº 11, 1996, p. 71-76.
699
Diario Oficial, 16.02.1909.
695
696
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insinuaciones amistosas, se há apresurado á reconocer
á su Hermano menor, el Uruguay, los derechos que le
corresponden en el patrimônio legado por nuestros
mayores, restituyendole la parte de herencia que vênia
usufructando desde hace más de medio siglo.700

A Tribuna Popular critica o jornal argentino La Prensa, por atacar a pretensão brasileira701, bem como Estanislao Severo Zeballos, por
não seguir o exemplo brasileiro, ao negar ao Uruguay a jurisdição sobre as águas do Prata.702
Quando da assinatura do tratado, boa parte da imprensa de Buenos Aires vai criticar de forma veemente o tratado. Este posicionamento da imprensa buenairense vai fazer La Tribuna Popular afirmar que:
no tiene derecho, los diários argentinos, para interpretar el regocijo muy explicable con que se há recibido la
firma del tratado, como un acto de hostilidad hácia su
pátria. La conducta del Brasil, desde cualquer punto de
vista que se la juzgue, merece aplausos entusiastas, que
no debe rehusar ningún americano, por el honor que
aquélla refleja sobre la América.703

Ao se referir aos jornais de Buenos Aires, La Tribuna Popular
afirmou que “allá se publican revistas en que se trazan planes para la
reconstrucción del antiguo virreynato del Rio de la Plata con el indispensable y prévio sometimiento del Uruguay...”704
Outro jornal oposicionista, La Razón, também vai enaltecer a
700
Em várias edições La Tribuna Popular enaltece o ato diplomático brasileiro, como por
exemplo: “Brasil-Uruguay: hermoso ejemplo de confraternidad internacional” (04.05.1909);
“Lo de la Merim y el Yaguaron”, (09.10.1909); “Lo de la Merim y el Yaguaron”, (07.11.1909);
“Lo de la Merim y el Yaguaron”, (09.11.1909).
701
La Tribuna Popular, 17.05.1909.
702
La Tribuna Popular, 08.12.1909.
703
La Tribuna Popular, 06.11.1909.
704
La Tribuna Popular, 06.11.1909.
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posição brasileira. Inclusive quando a imprensa argentina alardeava a
aquisição de navios de guerra pelo Brasil, este jornal vai afirmar Brasil é
fiel no cumprimento dos seus altos deveres internacionais, apoiado no
direito e na justiça, procede corretamente com os vizinhos.705
Quando o presidente Afonso Penna comunica ao Congresso Nacional brasileiro a intenção de fazer a concessão ao Uruguai, La Razón
vai destacar o papel de Rio Branco, dizendo que “es el alma del trascedental asunto; quien há puesto su buena voluntad y su influencia
incontrarrestable en el pueblo y el gobierno brasilero, para la feliz terminación del problema”.706
No início de 1909 o jornal situacionista El Dia, comentava os
boatos que que Rio Branco pretendia, com a sua política, intervir na
situação interna dos países vizinhos, notadamente no Uruguai.
No se dudaba de que existian falsedades, pero, á la vez
se admitia la posibilidad de que el Baron de Río Branco
intervenía directamente en la política interna del país.
Este absurdo inexplicable en quienes conocen deben
conocer la firmeza inquebrantable de nuestro gobierno llegó hasta tener acogida en documentos oficiales
del Senado.707

E continuava El Dia fazendo a defesa do ministro brasileiro:
Por outra parte, el propalar estas noticias es ofender al
ilustre estadista encargado de la direccion de la política
internacional brasileña, ya que há dado pruebas inequívocas de su simpatia y de su amistad por nuestra pátria.
El Baron de Río Branco, el iniciador del expontáneo
movimiento que impulsa al pueblo brasileño á darnos
la copropriedad de la laguna Merim y del rio Yaguaron,
705
706
707

La Razón, 13.03.1909.
La Razón, 08.05.1909.
El Dia, 09.01.1909.
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no há podido ni pensar en intervenciones ofensivas
para nuestra dignidad.708

Após o tratado de concessão, El Dia vai ressaltar que o ato do
governo brasileiro era uma velha aspiração diplomática uruguaia.
En forma hidalga y simpática quedará pues, consagrada muy en breve la obra de la cancilleria brasileña, que
da solucion al viejo problema del condomínio, espontaneamente resuelto por la gran República del Norte
con generoso espiritu de equidad que la enaltece en el
concepto del mundo civilizado. El reconocimiento de
nuestra parte de soberania sobre las águas fronterizas
era una vehemente aspiracion nacional, y el Brasil acaba de satisfacerla.709

E dizia mais o tradicional órgão da imprensa uruguaia a respeito
do tratado: “se trata de un verdadero triunfo de una nueva y prestigiosa política internacional á base de equidad, de desinterés y de sincero
acatamiento al derecho.”710
No entanto, havia quem, embora louvando a atitude brasileira,
conseguia fazer uma análise correta da situação, como o jornal El Siglo,
quando afirmava: “la base de la política del Baron es atraer el Uruguay
hacia el Brasil, y separarlo de la Argentina.”711
Quando ficou claro que o Brasil iria fazer a concessão, El Siglo
vai dizer:
Puede mirar-se, pues, como un hecho tan hermosa
resolución, no solamente honrosa para el Estado que
la dicta, sino para la América entera, que dará en esa
708
709
710
711

El Dia, 09.01.1909.
El Dia, 09.11.1909.
El Dia, 09.11.1909.
El Siglo, 16.03.1909.
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forma un alto ejemplo de acatamiento á los dictados
de la razón y de la justicia, tan a menudo acallados en
el campo de la política internacional, por los mandatos
de la fuerza.712

Ao enaltecer o ato diplomático brasileiro, El Siglo faz uma comparação com situações de outros lugares que poderiam ser semelhantes
No hay en la historia un ejemplo más hermoso. Alemanha, devolviendo á Francia las dos províncias que le
arrebato despues de la guerra, no superaria esse rasgo
extraordinário. Ninguna victoria de la fuerza bruta podria dar un brilho semejante al pabellón de la nación
amiga. Gloria, pues, al noble pueblo brasileño y a los
mandatários que tan dignamente le rigen sus altos destinos!713

De acordo com El Siglo, a imprensa argentina estaria alardeando
que em troca da concessão o Brasil receberia do Uruguai uma significativa soma em dinheiro.
Está visto que ciertos diários bonaerenses no pueden
resignarse ante la certidumbre de que el Brasil, desprendiéndose de la parte de nuestro território que adquiriera por convênios solemnes, reconoce la plenitud
de nuestra soberania sobre las águas del Rio Yaguaron
y de la Laguna Merin.714

Diante desta situação, El Siglo fazia uma comparação entre a atitude do Brasil e a da Argentina, que negava ao Uruguai o direito sobre
a jurisdição das águas da foz do rio da Prata.

712
713
714

El Siglo, 04.05.1909.
El Siglo, 04.05.1909.
El Siglo, 12.05.1909.
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En los últimos tiempos un diário de Buenos Aires que
se permitia hacer jarana de la cosa, diciendo que la Argentina reconoceria nuestra soberania sobre el Plata,
cuando los brasileños reconocieran nuestra soberania
sobre el Yaguarón y la Laguna. La condición se há cumplido. Ya no pueden poderlo en duda; y en lugar de
rendirse á la evidencia y de inclinarse ante la magnitud
de tal suceso, glória de la América, pretenden oscurecerla con esas descabelladas invenciones.715

O encaminhamento do texto do tratado ao Congresso Nacional uruguaio é classificado pelo El Siglo, como um grande dia, um dos
mais importantes da história uruguaia.716
* * *
Quando começou a se discutir que o Brasil pretendia conceder
ao Uruguai o direito de navegação na Lagoa Mirim e no Rio Jaguarão,
a imprensa argentina retoma os ataques à política de Rio Branco. A
Argentina tinha problemas com o Uruguai em torno da jurisdição das
águas do Rio da Prata. A diplomacia argentina era defensora da tese da
“costa seca” para o Uruguai. Baseado no tratado que incorporou a Província Cisplatina no território do Brasil, em 1821, o limite territorial
uruguaio era o Rio da Prata. Por conseguinte, todo o estuário daquele
rio era argentino. Essa foi a tese defendida por Estanislao Severo Zeballos nas reuniões da Junta dos Notáveis em 1907.717 Divulgou-se em
Buenos Aires que Rio Branco havia dado declarações em defesa do
El Siglo, 12.05.1909.
El Siglo, 12.11.1909.
717
De acordo com Assis Brasil, Zeballos teria dito na Junta dos Notáveis: “A disposição em
que está a Argentina de exercer jurisdição exclusiva sobre todo o leito do Prata, fundada em
que o tratado que deu existência independente ao Uruguai diz que sua divisa ocidental é a
banda oriental do Rio da Prata e a banda quer dizer a faixa da margem que o fluxo e refluxo das
águas cobre e descobre.” (AHI. Oficio – confidencial – da Legação brasileira em Buenos Aires,
15.11.1907).
715
716
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Uruguai, que seriam o resultado de um “protectorado disimulado.”718
No entanto, Rio Branco, em telegrama à Cyro de Azeredo, afirmou
que nunca deu declarações sobre a jurisdição das águas do Rio da Prata.719 Por outro lado, La Prensa continuava alertando:
El Barón de Río Branco se há mezclado en cuestiones
exclusivas de los pueblos del Río de la Plata, há dado
vida á sospechos y malquerencias y con sus ambigüidades há despojado á la nación brasileña del amor que
había declarado al desenvolvimiento tranquilo de su
pueblo y al de todos los pueblos del continente. Há
hecho más: há sembrado cizaña en el mar dulce de la
Argentina amenazando el sentimiento de la cultura
fraternal de estos pueblos.720

O jornal El Sarmiento lembrava a seus leitores que “el juego del
Brasil imperialista en el Rio de la Plata fué muy conocido desde la época de Artigas.”721 Acusava o Brasil de ter usurpado, através do tratado
de limites de 1851, extensos territórios e as águas da Lagoa Mirim e do
Rio Jaguarão e que era uma ameaça à independência uruguaia. Assim,
não merecia as demonstrações de simpatia do Governo do Uruguai,
que na realidade só poderia contar com a Argentina, e que o mesmo
estava enganado, acreditando contar com o Brasil contra a Argentina.722 Aquele jornal percebia o jogo de interesses que havia na questão,
quando afirmava que o Brasil ainda não tinha feito a concessão para
não se atritar com a Argentina. Por isso, seria conveniente ao Brasil
que deixasse de aventurar-se no Prata. Por outro lado, instigava o Uruguai, que deveria pedir ao Brasil que lhe restituísse os vastos territórios
que usurpou ao norte dos rios Quaraí e Jaguarão, os quais em virtude
718
719
720
721
722

La Prensa, 06.03.1908.
AHI. Telegrama à Legação em Buenos Aires, 07.03.1908.
La Prensa, 16.03.1908.
El Sarmiento, 31.03.1908.
El Sarmiento, 09.04.1908.
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do tratado de 1777 não deviam ser brasileiros.723 Para El Sarmiento, o
povo uruguaio estava sendo vítima da política do barão de Rio Branco,
que alardeava o desejo da Argentina em anexar o Uruguai e que o Brasil sustentaria sua independência. Isso era uma impostura, que a Rio
Branco poderia custar a demissão do ministério, pois se havia um país
que não poderia ser acusado de anexionista, esse país era a Argentina.
Agregava que as intrigas de Rio Branco fracassaram na Bolívia e no
Paraguai e era vergonhoso que prosperassem no Uruguai, que tinha
mais vínculos de sangue e de todo gênero com a Argentina. 724
El Sarmiento apontava a histórica tradição do Itamaraty em atacar a Argentina. O visconde do Rio Branco teria sido o inventor da
teoria segundo a qual a Argentina tenta, através dos tempos, reconstruir o antigo vice-reinado espanhol do Prata. A diplomacia fluminense, que era muito digna da corte de Luiz XI quanto aos seus processos
patrocinados pelos dois Rio Branco, criou outra teoria complementar
a anterior: o Brasil seria o encarregado de garantir a soberania dos pequenos Estados do Prata ameaçados pela ambição argentina.725 No Rio
de Janeiro, o Jornal do Commercio, fazendo a defesa da política adotada
pelo Itamaraty, argumentava que se alguma coisa poderia ser condenada na política de Rio Branco era a de deixar “sem protesto, a Argentina
ir lentamente destruindo a obra que o Império fez no Sul.”726
Quando o deputado Pedro Moacyr levantou a questão na Câmara dos Deputados, em agosto de 1908, lembrou que “todo o mundo
sabe que a maior aspiração do governo e da diplomacia da República
do Uruguai é conquistar a liberdade absoluta de navegação e a igualdade de predomínio na lagoa Mirim.” E fez questão de ressaltar que
era justamente “o ministro acusado pela imprensa argentina de querer
723
724
725
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El Sarmiento, 13.04.1908.
El Sarmiento, 06.06.1908.
El Sarmiento, 06.06.1908.
Jornal do Commercio, 15.05.1908.
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estabelecer, em toda América do Sul, uma política de absorção, uma
política de expansionismo, uma política de protetorado”, que estava
encaminhando a solução do problema.727 No dia seguinte, o jornal
El Sarmiento, em Buenos Aires, já dava como certo que o deputado
oposicionista havia apresentado um projeto concedendo o direito de
navegação ao Uruguai na Lagoa Mirim e no Rio Jaguarão. Noticiava o periódico portenho que muitos homens públicos brasileiros, de
efetivo valor, “son encarnizadamente opuestos a tal propósito. Todo
esto, empero, nada le importa al señor Río Branco, dipuesto á seguir
haciendo el cuco internacional. La navegación de la laguna Merin se
presenta á el en clase de rico filón á explotar.” Para aquele jornal ficava
muito claro que Rio Branco tentava ligar a concessão ao Uruguai com
a pendenga sobre as águas do Prata. “Es, más que todo, el más acabado
‘peudant’ á la cuestiones jurisdiccional del Plata. El juego es conocido.”728 La Prensa, por sua vez, salientava que “el Brasil piensa como un
solo cerebro y palpita como un solo hombre en su vida exterior.” No
entanto, criticava a diplomacia brasileira de “sin sujeción al protocolo diplomático, el designio de obsequiar al Estado Oriental, de oficio,
con el condominio de la laguna Merin y del río Yaguarón.”729 La Razón fazia uma análise tendo em vista o equilíbrio do poder, quando
afirmava que “el Uruguay se encuentra en medio de dos fuegos, se halla
en el caso de decidirse por la aliança directa con el Brasil ó con la Argentina.”730 Entretanto, alertava que o fato de a imprensa ficar dando
muita atenção a essa questão significava fazer o jogo do Brasil.
A imprensa de Buenos Aires, além de criticar as manifestações
uruguaias, denunciava um acordo secreto entre Uruguai e Brasil para
prejudicar os interesses argentinos, exigindo a resolução do problema
727
728
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ACD – Anais da Câmara dos Deputados. Sessão de 19.08.1908.
El Sarmiento, 20.08.1908.
La Prensa, 23.08.1909.
La Razón, 24.08.1908.
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da jurisdição das águas do Rio da Prata.731 Poucas são as vozes discordantes na capital argentina. Apenas El Diario e La Nación defendem
que o Brasil não tem nada a ver com a proposta uruguaia sobre a jurisdição do Prata; tudo não passaria de uma “impostura alarmista” por
parte da imprensa de Buenos Aires.732 Enquanto isso, o tradicional La
Prensa alertava que o tratado Brasil-Uruguai, que estava sendo elaborado, afetaria profundamente a Argentina, pois uma de suas cláusulas
estabelecia que o Brasil apoiaria o Uruguai na questão da jurisdição
das águas do Prata. Acusava o Brasil de estar agindo junto à várias
chancelarias americanas, inclusive Washington, fomentando um complô contra a Argentina. No entanto, alertava que seria necessário tingir
de sangue as águas do Prata para atingir a soberania argentina.733
La Razón publica uma carta de Montevidéu, em que argumenta
que os principais chefes uruguaios, tanto “colorados” como “blancos”
preferiam a amizade da República Argentina à do Brasil.734 La Argentina, por sua vez, alega que o Uruguai não tem que agradecer nada ao
Brasil. Considera incrível que, por essa coisa mínima, vá uma delegação ao Rio de Janeiro, fazendo parte, inclusive, o ministro das Relações
Exteriores do Uruguai, Antonio Bachini.735
Em Buenos Aires, apenas dois dos grandes jornais não atacaram
o tratado Brasil-Uruguai. El Diario736 aconselhou a Argentina a seguir
o exemplo brasileiro, defendendo um acordo com o Uruguai sobre a
jurisdição das águas do Prata.737 Aplaude o procedimento do governo brasileiro, considerando-o como uma justa reparação de um erro
La Razón, 14.10.1909.
El Diario, 15.10.1909; La Nación, 15.10.1909.
733
La Prensa, 15.10.1909.
734
La Razón, 21.10.1909.
735
La Argentina, 26.10.1909.
736
Domicio da Gama escreve a Rio Branco que “... com a defesa do ponto de vista uruguaio no
conflito da jurisdição das águas perdeu leitores o Diário. Os que ele perde ganha a La Razón.”
(AHI. Ofício nº 25 – reservado – da Legação Brasileira em Buenos Aires, 09.12.1909.
737
El Diario, 03.11.1909.
731
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histórico.738 El País dizia que “el reconocimiento del condominio con
el Uruguay en la laguna Merin y río Yaguarón es de una importancia
que sería inutil querer disminuir.” Salientava o contraste existente na
conduta internacional do Brasil e da Argentina em situações análogas,
e acrescenta com propriedade: “Es posible que esto haya influido en
la actitud del Brasil; pero sea como fuera, para el concepto americano ese país aparece inspirado por una elevada política de confraternidad, mientras la Argentina queda en un terreno desfavorable.” Sobre
a aproximação do Uruguai ao Brasil, em detrimento da Argentina, El
País era muito claro: “Entre el Brasil que le reconoce derechos y la Argentina que se los niega el Uruguay no podría vacilar.”739
As críticas ao tratado, por parte da imprensa argentina, foram
implacáveis. Até La Nación, tradicional partidário da amizade com o
Brasil, criticou a imprensa uruguaia que transformou o Brasil no grande amigo da nação Oriental. Os uruguaios teriam esquecido que, desde a sua independência, as águas do Rio da Prata serviram de vínculo
de solidariedade entre os dois países e que Argentina nunca obstaculizou a livre navegação uruguaia. Os barcos uruguaios nunca teriam sido
molestados pelos argentinos. Ao contrário, no Rio Jaguarão, por mais
de meio século, barcos de bandeira uruguaia não puderam navegar
sem autorização do governo brasileiro. Assim, o Brasil apenas estava
reparando um erro histórico.740 La Prensa procurou diminuir o valor
diplomático do tratado, dizendo que o Uruguai ganhou quase nada
com esse protocolo, cujas vantagens geográficas e econômicas eram insignificantes. O Brasil teria concedido muito pouco, mas com aparência de doações opulentas. Rio Branco tratava unicamente de angariar
as simpatias do Uruguai, sempre com os olhos fitos no Rio da Prata.741
738
739
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El Diario, 07.11.1909.
El País, 08.11.1909.
La Nación, 08.11.1909.
La Prensa, 12.11.1909.
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O diário La Argentina, que segundo o Jornal do Brasil, fazia concorrência em brasilofobia com o La Prensa, entrevistou o sr. Aroztegui, político uruguaio ligado ao Partido Nacionalista, que classifica o
tratado sobre a Lagoa Mirim como um golpe contra a Argentina. O
presidente uruguaio Claudio Williman teria praticado uma torpeza,
servindo de instrumento aos planos de Rio Branco e teria esquecido
a afinidade de raças que vincula o Uruguai à Argentina, fazendo dos
dois povos aliados naturais.742 La Razón esclarecia seus leitores que o
Brasil não fez concessões importantes ao Uruguai. Publicava dois mapas, confrontando os limites traçados em 1791 e 1909, mostrando que
depois de ter se apoderado de milhares de léguas de território, apenas
cedeu ao Uruguai alguns metros. Alertava ao governo uruguaio que o
bom senso sugeria que se evitassem manifestações exageradas de agradecimento ao Brasil.743
Para La Prensa, o Brasil com o tratado quis deslumbrar o Uruguai, para depois insinuar-lhe a exigir da Argentina pretensos direitos,
que não tinha, no estuário do Prata. Em sua opinião, o barão do Rio
Branco era o maior inimigo da República Argentina, apesar de manifestações de amizade. A demora na aprovação do tratado no Congresso nacional era a prova clara dos intuitos do Brasil de “una burla
sangrenta” ao Uruguai.744 La Argentina e La Razón iam na mesma
direção. Foi necessário El Diario esclarecer que a não aprovação do
tratado deveu-se a questões de política interna, nada tendo a ver com
questões internacionais.745
* * *

742
743
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La Argentina, 18.11.1909.
La Razón, 19.11.1909.
La Prensa, 01.01.1910.
El Diario, 01.01.1910.
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Ao analisar o parecer da comissão de diplomacia e tratados da
Câmara dos Deputados, O Paiz faz questão de mais uma vez ressaltar
“o cunho dessa fecunda e nobre política internacional, que tem caracterizado a diplomacia brasileira e que mais brilhantemente se acentuou depois de confiada ao superior critério e à invejável capacidade
do eminente barão do Rio Branco.”746 O parecer da aludida comissão
estabelecia que:
Sem ofensa e sem desrespeito aos antepassados, que
tanto mereceram da Pátria, mas atendendo-se às circunstâncias do presente e às imposições dos modernos
princípios, o governo do Brasil, o povo brasileiro cumpre um dever que a sua própria consciência lhe impõe,
abrindo mão, espontânea e desinteressadamente, de direitos que lhe estão assegurados por um tratado solene,
reconhecido e acatado pela outra parte contratante, só
em homenagem à própria coerência que a sua política,
sempre uniforme, em relação aos demais vizinhos, lhe
está imperiosamente ditando.747

O ano de 1909 terminava sem que a Câmara dos Deputados aprovasse o tratado. Em que pese na última sessão a maioria absoluta dos
deputados se pronunciou favoravelmente ao tratado, não teve quórum
suficiente para votação. Por isso, O Paiz criticou o “procedimento realmente inqualificável da Câmara dos Deputados”748 onde parlamentares adeptos da candidatura presidencial de Rui Barbosa provocaram
uma “antipatriótica atitude da obstrução parlamentar ao tratado da
lagoa Mirim”, em que pese o “esfrangalhamento do civilismo”,749 numa
referência direta à campanha presidencial do senador baiano.
A não aprovação do tratado durante o ano legislativo de 1909
746
747
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teria provocado uma decepção muito grande no Uruguai. Alguns jornais uruguaios começavam a demonstrar apreensão com a posição do
congresso nacional brasileiro. É o caso da Tribuna Popular, que estava
ressentida com o procedimento da Câmara brasileira. Afirmava que o
procedimento poderia ser partidário, mas não patriótico. Os governistas, com Rio Branco à frente, deveriam prevenir o fracasso deplorável,
negando a última hora aquilo que tinha feito alimentar esperanças
que foram desmentidas. Apesar das manifestações de Rio Branco, para
o jornal vinculado ao Partido Nacionalista, isso não poderia apagar
a decepção do povo do Uruguai, depois que suas câmaras aprovaram
apressadamente o tratado.750
No Brasil, o Jornal do Commercio comentava o descontentamento uruguaio. No entanto, apesar “dos motejos e intrigas dos jornais
amarelos de Buenos Aires,” entre a população sensata não se dava crédito “à maliciosa invenção” de que o adiamento da votação no Congresso Nacional representava uma manobra do governo brasileiro que
quis entreter e enganar o Uruguai.751
O Jornal do Commercio tecia loas a Rio Branco que estava “a fechar as fronteiras do Brasil. Não se pode prestar maior serviço a uma
nação.” Reproduzindo o discurso dos pensadores geopolíticos da época, o jornal afirma que “o Estado é a forma superior da sociedade; é
uma sociedade com a consciência e sentimento de sua unidade, é a soberania, e esta não existe sem residência em território definido” Diante
disso, “fechar fronteiras é prevenir conflitos de máxima gravidade.”752
De uma forma um tanto poética vai destacar o papel de Rio Branco na
consolidação das fronteiras nacionais e, por conseguinte, na defesa do
território nacional. “Rio Branco soube fundir no metal inamoldável
de um caráter sem jaça o broquel de cruzado com que, nos mais porfia750
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dos torneios, em defesa de nossa integridade territorial, tem aparado e
anulado os golpes mais terríveis.”753
Mesmo sem ser aprovado no ano corrente de 1909, o Jornal do
Brasil ressaltava: “Tranquilizem-se os nossos amigos do Uruguai”. Para
este jornal, havia manipulação das preocupações uruguaias. Por isso
alertava: “desenganem-se os argentinos de má fé que ainda creem no
sr. Zeballos. O tratado há de ser aprovado e posto em execução sem
outro intuito além do que inspira a justiça que sempre encontramos
nessa concessão”.754
O Jornal do Commercio também vai identificar as intrigas que
chegavam no Uruguai vindas do outro lado do Rio da Prata. Para o
decano da imprensa carioca, “o micróbio do Zeballismo ainda perdura
na Argentina.” Fazendo uma comparação entre o procedimento brasileiro e argentino no que tange à jurisdição sobre águas uruguaias, o
jornal classificar como “vergonhosa trabalhada que o charlatão engendrou a propósito da jurisdição das águas do Prata,” em que o substituto
de Estanislao Zeballos no ministério das relações exteriores argentinas,
Victorino la Plaza, “teimosamente persistiu, veio a exigir a intervenção
serena e eficaz do alto espírito de Saens Peña.”755
A assinatura de um acordo para a adoção de um modus vivendi
entre Uruguai e Argentina sobre a questão da jurisdição das aguas do
estuário do Rio da Prata foi noticiado com um certo sentimento de
alívio. A Noticia vai externar este sentimento ao afirmar que aquele
ato não poderia deixar de merecer “o mais franco aplauso do Brasil,
cuja política internacional conduzida há sete anos por um diplomata
e um estadista do vulto do sr. Rio Branco tem tendido exclusivamente
a aplainar e dissipar velhos preconceitos e ressentimentos existentes
entre as nações sul-americanas.” Sem citar nomes, A Noticia identifica
753
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o responsável pela colocação de obstáculos nas relações da Argentina
com seus vizinhos.
Esse movimento de aproximação entre povos amigos,
mas transviados dessa amizade por maus conselheiros
e trêfegos estadistas é agora admiravelmente secundado pela nobre nação uruguaia. É claro que essa solução
agora decidida não se levaria a efeito se não houvesse
uma reconsideração por parte da chancelaria argentina, cujos negócios em tão mau pé tinham sido deixados
pelo passado chanceler.

O êxito no acordo argentino-uruguaio tinha um responsável: o
diplomata e futuro presidente da Argentina, Roque Saens Peña, “um
estadista de ideias adiantadas e um amigo sincero da paz americana.756
O Jornal do Commercio lembrava que havia um nome que garantia o êxito do tratado firmado com o Uruguai. “A aureola de Rio Branco dimana desse entranhado amor do brasileiro pela terra do Brasil.”
O chanceler brasileiro “encarna materialmente a Pátria na vastidão de
seu solo abençoado.” Rio Branco seria o “demarcador e aumentador
insigne” e o seu papel, “na história de nosso desenvolvimento
territorial, ligou-o para sempre ao próprio coração da nacionalidade.”
Toda a trajetória de Rio Branco no ministério das relações exteriores
resultava numa “obra colossal desse Titan da Paz.” Aos críticos que que
lembrava que Rio Branco teria entregue porções do território brasileiro à vizinhos, no caso da Bolívia e do Uruguai, o Jornal do Commercio alertava: “Rio Branco é a pátria delimitada e acrescida”. Por isso
questionava: “como, pois, discuti-lo em nome do patriotismo ou por
simples apego fetichista a pedacinhos de charcos inúteis?”757
Apesar deste endeusamento feito por setores da imprensa, nem
756
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tudo eram flores. Boatos diziam que Rio Branco estava disposto a renunciar ao ministério devido à demora na aprovação do tratado ou
que faria isso tão logo o Congresso Nacional deliberasse sobre aquele
ato internacional.758
Em 16 de abril de 1910 o tratado é aprovado na Câmara dos Deputados, em votação secreta, por 102 a 7 votos. Os votos contrários,
bem como declarações de votos de 9 deputados ausentes, foram devido ao entendimento dos parlamentares que estava havendo cessão territorial e a constituição brasileira de 1891 colocava como causa pétrea
a integridade e indissolubilidade territorial brasileira.759
Em Buenos Aires, parece que o jornal La Nación voltou ao seu
caminho de defender uma política de amizade com o Brasil. Com a
aprovação do tratado com o Uruguai, o jornal vai exaltar a orientação
pacifista da política internacional brasileira, representada pela figura
veneranda de Rio Branco, indo espontaneamente ao encontro das aspirações do povo uruguaio e resolvendo, de maneira imprevista, até
para o Uruguai, uma velha questão de limites entre os dois países.760
Passados mais de seis meses da aprovação do tratado pelo Congresso Nacional brasileiro, o Jornal do Commercio , comentando o
significado daquele tratado para as relações internacionais do Brasil,
vai dizer que a concessão ao Uruguai, “numa época de flutuações e incertezas em que parecia irem-se monstruosamente desmentir velhas
tradições históricas, levantaram uma afirmação categórica e definitiva
de uma política de concórdia e de aproximação.”761
* * *
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O aniversário de Rio Branco em 20 de abril de 1910, na mesma
semana em que a Câmara aprovou o tratado com o Uruguai, serviu
para a imprensa enaltecer o ministro das relações exteriores. Neste sentido O Paiz era enfático:
Para o povo, o aniversário de Rio Branco é o aniversário da nossa reconstituição diplomática, da integração
definitiva do nosso território, da afirmação decisiva do
nosso prestígio internacional. O trabalho formidável
e continuo, que começou com as Missões e completou-se com a lagoa Mirim, identificou o homem com
a terra servida e exalçada por ele e o fasto natalício com
as gloriosas empresas; e assim, rememorar este 20 de
abril é menos a homenagem prestada a um compatrício de altíssimo valor do que a expansão do orgulho de
possuí-lo e as graças rendidas aos bons fados por no-lo
terem conservado.762

No dia seguinte, O Paiz mantinha o tom, afirmando que a data
havia adquirido “o cunho de uma comemoração nacional”. Informava,
inclusive, que em Porto Alegre, na faculdade de direito, foram suspensas as aulas em homenagem ao barão.763
A Gazeta de Noticias seguiu a mesma linha. A data de aniversário
de Rio Branco havia deixado de ser uma data pessoal para ser a data de
toda uma nação.
A data natalícia do chanceler brasileiro interessa, impressiona toda uma nacionalidade, todo um grande
país, um grande povo que já se habituou a ver nesse
homem uma espécie de providência humana, destinada a dirigir-nos a fase agitada de política externa que
atravessamos.764
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É interessante a argumentação utilizada pela Gazeta de Noticias
sobre a importância daquela data: “Para maior prova da nacionalização da data de hoje, basta a convicção íntima que cada um temos disso.” O homenageado era merecedor, pois como grande patriota estava
“afirmando a importância do Brasil na América do Sul e no mundo.”765
Também para A Noticia, “o dia de hoje sai das raias de uma data
íntima para se transformar num fato jubiloso de que partilha todo o
país.” O aniversariante era merecedor, pois tratava-se de “verdadeiramente um estadista como raros aparecem.” Rio Branco estaria “ganhando para nós o prestígio que vai acompanhar os grandes povos,” sendo,
portando, “árbitro da paz, o pregoeiro da concórdia americana.” Para
este jornal o ministro era unanimidade: “Sob a bandeira dessa política
grandiosa estão todos os brasileiros, sem exceção de um só.”766
O mesmo procedimento é adotado pela A Imprensa, quando
afirmava que o 20 de abril era uma data “que não é íntima, desde que
pertence ao país que o reverencia e adora.” E concluía: “Ao barão do
Rio Banco, saúda o Brasil.”767
O sempre sisudo Jornal do Commercio vai defender que o melhor
serviço que o presidente Rodrigues Alves prestou ao país foi chamar Rio
Branco para o ministério das relações exteriores. O ministro seria “apoiado pela maior popularidade, jamais obtida no país por qualquer outro.”
A razão deste apoio estava no fato de que Rio Branco seria “inimigo da
politicagem” e desta forma, “o seu coração, como o do povo, pulsa pelo
bem da pátria, esforçando-se sempre em ouvir a opinião pública.” “tinha
em cada país sul-americano, um desafeto, ou pelo menos um povo que se
mantinha desconfiado quato às intenções do nosso governo, excluindo-se desse preconceito o Chile, talvez por não confinar conosco.”768
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O Século, mesmo fazendo oposição ao tratado com o Uruguai,
homenageava o aniversariante. Enfatizava que “nesse momento, essa
divergência é radical na questão do condomínio das águas da lagoa
Mirim.” No entanto, a divergência “absolutamente não nos impede de
reconhecer os inolvidáveis serviços do grande brasileiro.”769
Dos jornais de grande circulação na Capital Federal, dois deles
ignoraram o aniversário de Rio Branco: o Jornal do Brasil e o Correio
da Manhã. O primeiro, preferiu homenagear os 80 anos do comendador Luiz Alves da Silva Porto.770 No dia seguinte, publica uma pequena nota sobre homenagens e festas acontecidas em São Luiz do Maranhão, com o governador suspendendo o expediente nas repartições
públicas a partir do meio dia.771 O mesmo procedimento foi adotado
o Correio da Manhã.772
Mesmo após a aprovação do tratado com o Uruguai no Congresso Nacional brasileiro, La Razón continuava a desdenhar a importância da concessão brasileira. Em editorial, dizia que a concessão brasileira não tinha a importância comercial e política que no Uruguai era
atribuída, antes era insignificantíssima. Portanto, eram exageradas as
manifestações de simpatias pelo Brasil que estavam sendo feitas.773 De
forma satírica, La Razón afirmava que o Rio Jaguarão e a Lagoa Mirim não serviriam senão para tomar banho e pescar alguma enguia.774
Com propriedade, o jornal La Itália, de Montevidéu, salienta como a
Argentina foi hábil em apoucar a ação de Rio Branco no tratado com
o Uruguai.775
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*
*

*

O tratado com o Uruguai é considerado o ato diplomático que
coroou a obra de Rio Branco. Geopoliticamente, o Uruguai é considerado como um Estado Tampão; Brasil e Argentina procuraram assegurar que este Estado não ficasse na órbita de influência do outro. Isso
levou Araújo Jorge, o secretário de Rio Branco, a afirmar que o acordo
com o Uruguai “constituiu o florão de remate de sua obra benemérita
de retificação do perímetro do território nacional.”776
A primeira década do século XX foi, certamente, o período em
que o confronto foi constante nas relações entre Brasil e Argentina. Por
isso, a concessão ao Uruguai foi o grande lance diplomático-geopolítico que a chancelaria brasileira, sob a égide de Rio Branco, executou sobre a Argentina. Com a concessão, a amizade brasileiro-uruguaia saiu
fortalecida como até então nunca esteve, fazendo com que o Uruguai
não tivesse motivos para se aproximar da Argentina, até por que este
país negava ao Uruguai o direito sobre as águas do Rio da Prata.
Ao analisar a repercussão deste tratado no Rio Grande do Sul,
vamos perceber que os periódicos riograndenses, com honrosas exceções, tinham uma vinculação efetiva com os detentores do poder.
Assim, vão refletir o posicionamento oficial, numa postura elogiosa à
política desenvolvida por Rio Branco. Na verdade, os jornais rio-grandenses vão reproduzir o discurso feito pela grande imprensa da Capital
Federal, onde a maioria dos jornais aplaudiu o tratado.
Ao analisar a repercussão deste tratado na imprensa uruguaia, vamos ver que os periódicos uruguaios agiram como grupo de pressão,
fazendo com que o Uruguai se aproximasse diplomaticamente do Brasil e, gradualmente, se afastasse da Argentina, contribuindo assim para
o deterioramento das relações bi-laterais Brasil/Argentina.
776
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Fonte: O Malho, 13.11.1909.

Mais algumas palavras
como conclusão
No final do século XIX e início do século XX a noção
de território estava vinculado ao poder. O solo pátrio, mais do que
em qualquer outro tempo, era considerado sagrado. Assim, território,
solo, era entendido como um espaço físico onde se desenvolvia, se radicava, a Nação. Naquele momento, a Nação só existia se houvesse um
lugar físico onde a mesma pudesse sobreviver.
A fronteira territorial demarcava o espaço de abrangência da Nação. A fronteira delimitava até onde o sentimento de pertencimento
tinha alcance. Cada vez que a fronteira indefinida corria o risco de
recuar, diminuindo assim o território nacional, toda a nacionalidade
era afetada. Mesmo que fosse nos rincões mais afastados dos considerados centros de civilização, quando a fronteira territorial corria o
risco de mudar de lugar, todo cidadão sentia-se atingido pelo fato de
um sagrado território nacional ter diminuído. E com isso, a própria
Nação sentia-se diminuída.
Do ponto de vista territorial, os países podem ser classificados
como “geopoliticamente insatisfeitos” e “geopoliticamente satisfeitos”. As

Adelar Heinsfeld

questões fronteiriças abordadas neste livro e a forma como foram resolvidas, consolidando as fronteiras brasileiras, garantiu ao território
nacional cerca de 900.000 Km2, contribuindo para que o Brasil esteja
incluído entre os países “satisfeitos” territorialmente.
A necessidade de estabelecer os limites territoriais foi decorrente
do alcance da irradiação do núcleo geohistórico brasileiro, que atingiu
a periferia das zonas de tensão. Esta irradiação formou as chamadas
zonas de fronteiras, que passam a exigir a presença do Estado, para em
seu nome e em defesa de seus interesses, estabelecer a linha demarcatória, ou seja, o limite territorial, até onde irá a soberania do Estado.
Em linguagem geopolítica, podemos afirmar que as fronteiras
do Brasil atuaram geohistoricamente como “periferia de tensões positivas”, o que permitiu verter para o exterior do espaço brasileiro sua
maior capacidade de interação entre a paisagem, o elemento humano e
as formas de organização política. Na resolução das pendências lindeiras com os países vizinhos, as resultantes jurídicas se encontravam em
harmonia com as constantes geopolíticas de que derivavam. O Brasil
triunfou em seus litígios territoriais, em razão da superior dinamicidade das localizações espaciais prévias respectivas em relação às nações
circundantes.
Nas seis questões fronteiriças analisadas neste trabalho podemos
identificar um personagem comum: o barão do Rio Branco. Em duas
questões – Argentina e França – atuou como defensor dos direitos do
Brasil diante do arbitramento internacional. Nas outras quatro questões – Bolívia, Inglaterra, Peru e Uruguai – ele estava no comando do
ministério das relações exteriores e por isso estava diretamente envolvido e responsável pela forma como a diplomacia brasileira conduziu
estas questões.
Acompanhando o pensamento político – e geopolítico – do final
do século XIX e início do século XX, Rio Branco, em nome da elite
agroexportadora brasileira, entendia o Estado como um ente orgâni298
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co, do qual a fronteira territorial representava a epiderme deste Estado.
Além de ser a epiderme do Estado, a fronteira territorial delimitava o espaço da Nação. Era necessário ter este espaço definido para
afirmar a nacionalidade. Portanto, a fronteira territorial com os países
vizinhos tornou-se um elemento fundamental para a compreensão da
nacionalidade.
A República recém iniciada sofria de uma crise de legitimidade
do Estado. A forma como a imprensa tratou as questões fronteiriças
contribuiu para consolidar a República, que estava resolvendo problemas com os vizinhos que foram herdados do Império.
A imprensa teve um papel fundamental na discussão sobre as
questões fronteiriças. Cada uma dessas questões, em que um pedaço
do território nacional estava em jogo, foi transformada pela imprensa em questão de interesse nacional. Toda a Nação se sentia envolvida
pela forma como a imprensa tratava cada vez que uma pendência lindeira estava em discussão.
Mesmo quando algum órgão da imprensa se posicionava contra
a forma como estava sendo conduzida alguma das questões limítrofes,
o fazia em nome do interesse nacional. Em alguns momentos esta imprensa tratou como crime de “lesa-pátria” o encaminhamento governamental dado à questões lindeiras com os vizinhos.
Deus Términus das fronteiras foi o epíteto recebido por Rio Branco pelo seu envolvimento na resolução das pendências fronteiriças. A
vinculação de Rio Branco com o processo de definição do território
brasileiro ajuda a entender como foi firmado no imaginário popular
nacional a sua identificação como um dos “pais fundadores” da nacionalidade brasileira.
A imprensa foi fundamental para a construção da sua imagem imbricada com as fronteiras nacionais. De forma espontânea ou induzida
– às vezes até paga – a imprensa da época ressaltou a todo momento
que Rio Branco estava acima das classes e dos partidos, transforman299
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do-o numa espécie de símbolo da grandeza territorial brasileira. Ou
seja, a imprensa contribuiu para transformar Rio Branco em herói ainda em vida. Basta observar que a cada vitória diplomática em relação
aos vizinhos, que significava um pedaço a mais da fronteira territorial
sendo consolidada, a imprensa fazia o chamado para a participação
popular nas manifestações e homenagens realizadas festivamente em
alusão a Rio Branco. Da mesma forma, a imprensa agia em relação ao
20 de abril, data natalícia do poderoso ministro das relações exteriores.
As festividades comemorativas ao aniversário do barão eram transformadas pela imprensa do Rio de Janeiro em festas nacionais.
Rio Branco em nome do pragmatismo pelo qual ficou conhecido, soube tirar proveito do papel da imprensa de seu tempo para implementar a sua política externa. Fazendo uma espécie de jogo com a
opinião pública dava a entender que a imprensa funcionava como um
grupo de pressão, forçando uma determinada tomada de posição.
No caso das questões fronteiriças, a imprensa fez com que as vitórias do barão nas negociações com os países vizinhos unissem todos os
brasileiros. Partindo do princípio muito em voga na época que o “solo
é sagrado”, a forma como as vitórias brasileiras foram obtidas e tratadas
pela imprensa, o território nacional, pela sua grandeza e integridade,
funcionou como mito na construção da identidade nacional.
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