ODETTE DE CARVALHO E SOUZA

J O A Q U I M NABUCO,
DIPLOMATA E GEÓGRAFO
Conferência pronunciada em 10 de agosto de 1949, no
Inslituto Histórico e Geogrâjico Brafilelro

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

ODETTE DE CARVALHO E SOUZA

J O A Q U I M NABUCO,
DIPLOMATA E GEÓGRAFO
Conferência pronunciada em 10 de agosto de 1949, no
Inslituto Histórico e Geogrâjico Brafilelro

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

J

OAQUIM NABUCO — DIPLOMATA E GEÓGRAFO — é apenas
unia das facetas da luminosa personalidade daquele que,
pela elevação da alma, pela lucidez e o brilho da inteligência, pela
eficácia da ação, e pela bele,za da vida, foi uma glória brasileira.
Desde os tempos académicos, ora norteava Nabuco as suas
ambições obedecendo a seus pendores políticos, ora se deixava
dominar pelos seus gostos literários, que mais se firmaram em
1873, por ocasião de sua viagem à França, onde teve ensejo de
travar conhecimento pessoal com grandes vultos da época, tais como
Thiers, Barthélemy Saint-Hilaire, Laboulaye, Georges Sand, Taire,
Littré, e sobretudo Renan, a quem o ligaram, desde logo, profundas
afinidades de espírito.
A indiferença política em que se achava então, e a sua
predisposição literária na época de seu retorno da França, determinaram o seu ingresso na diplomacia.
A iniciação diplomática de Joaquim Nabuco data de 1876,
designado para servir, como adido, junto às Legações do Brasil em
Washington e Londres, cargo que exerceu durante três anos. Assinou
o decreto de sua nomeação o Barão de Cotegipe, e manifestou
Nabuco a sua satisfação ao declarar que, se o Barão o tivesse
nomeado, de vez, Ministro Plenipotenciário, a sua gratidão nãc
poderia ter sido maior do que fora com essa designação para o
primeiro degrau da carreira.
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Em seu livro — "Minha Formação" — transcreve Nabuco as
suas impressões daquele tempo. Nelas revela o novo diplomata
o seu poder de adaptação aos países que visitava, o seu alto gosto
pelas viagens, seu agudo espírito de observação, o seu elevado
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descortínio político, aliado ao mais acendrado patriotismo, pois,
através do interesse que manifestava pelo estudo aprofundado dos
elementos de formação da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos s
da psicologia dos dois grandes povos, ressalta sempre sua preocupação pelas instituições nacionais, procurando aplicar, em benefício de sua pátria, os ensinamentos que lhe prodigalizava tudo
quanto lhe era dado observar durante sua permanência naquelas
duas grandes nações.
Pouco nos narra Nabuco de seu tempo de adido de legação.
No capítulo que intitula — 32, Grosvenor Gardens — residência
do Ministro do Brasil e sede da Missão, descreve com muita vida
o desfilar da aristocracia de Belgrávia e Mayfair nos salões da
nossa Legação, onde o famoso cozinheiro Cortais, emulo de Vattel,
apresentava verdadeiras obras primas de sua arte, que constituíam
as delícias do paladar e o regalo da vista da família real da Inglaterra, de príncipes estrangeiros reinantes ou destronados e da alta
sociedade londrina, que acudiam aos convites do Barão de Penedo.
Não escondia Nabuco o quanto deveria calar em sua formação
política a influência mundana e aristocrática estrangeira, e quanto
o fascinara esta sociedade, onde os banquetes dão, não raro, ensejo
de "fazer história e fazer política". Não se deixou, porém, dominar
pelo meio ambiente, sabendo reagir convenientemente contra es
excessos e exageros da vida social diplomática.
O ambiente de conforto e de prazer em que vivia não impediu
que voltasse Nabuco suas vistas para o sofrimento humano, pelo
que não hesitou, em 1879, em trocar a vida diplomática pela causa
dos escravos. Curta fora a sua estada em Londres, mas não inútil,
pois bastante lhe valera para o exercício posterior dos seus altos
cargos diplomáticos. Ficara assim conhecendo profundamente os
meios onde iria operar mais tarde, o que constitui elemento da mais
alta valia para o cabal desempenho das funções diplomáticas;
aprendeu o trabalho de chancelaria, pouco interessante para um
espírito de escol como Nabuco, que contudo o não menosprezou,
corno nos estão a revelar os seus ofícios de Londres, Roma e
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Washington; e não menos preciosos lhe foram os ensinamentos de
protocolo, que "é sacrossanto como uma religião, complicado como
uma casuística, e semeado de pérfidos alçapões", como disse com
muita propriedade o eminente Ministro Raul Fernandes, em belíssima conferência que pronunciou na Universidade de São Paulo,
em 1927, sobre "Joaquim Nabuco, diplomata".
A política era, sem dúvida, a primordial vocação de seu temperamento. Eleito deputado pelo seu estado natal em 1879, militou
Nabuco na Câmara até 1889 ; quando a queda do império pôs
fim à sua carreira, Joaquim Nabuco se considerava ligado à monarquia pelo caráter do seu liberalismo, e à dinastia, por um vínculo de
gratidão. A república parecia-lhe prematura, e não tinha fé na
sua consolidação. Cético e desiludido, enclausurou-se em angustioso pessimismo. Buscou um refúgio na contemplação da natureza,
na meditação, no estudo do passado. Preferiu isolar-se na História,
rememorando, ao escrever a biografia de seu Pai, as horas gloriosas
da Nação brasileira. Mas as tendências de seu temperamento não
poderiam permitir que se desinteressasse totalmente da política e
que se encerrasse na torre de marfim de suas abstrações. Nesse
ostracismo voluntário viveu dez anos, até que, depois de várias
investidas vãs de seus amigos, Campos Salles, admirador de Joaquim
Nabuco, e desejoso de obter a sua colaboração, ofereceu-lhe um
alto cargo, acima dos partidos, o de advogado dos direitos do
Brasil no litígio de fronteiras com a Inglaterra, submetido ao juízo
arbitrai do Rei da Itália, Vítor Emanuel III.
Só os seus íntimos tiveram conhecimento da relutância e do
constrangimento com que aceitou a árdua missão. Ruy Barbosa
que, na "Imprensa", de 13 de março de 1899, declarara que o
destino não havia criado Joaquim Nabuco "só para escrever com
a sua pena a história, senão também para elaborá-la com os seus
actos", denunciou a intransigência ou o fanatismo de alguns amigos
e louvou o alcance do acto do Presidente da República, encarecendo
o sentido patriótico da decisão de Nabuco, que colocara os interesses do país acima das paixões partidárias e da intolerância
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sectária. No dia seguinte, escrevia Nabuco a Ruy Barbosa : "É
para mim, com efeito, um penoso sacrifício e um grave compromisso,
esse de embrenhar-me, intelectualmente, durante anos, pelo Tacuíú
e Rupununi, sobretudo tendo que me separar de minha Mãe, que
breve completa a idade perfeita dos antigos, os 81 anos, e cuja
velhice feliz é hoje o meu maior empenho. Creia-me muito
sinceramente convencido do que pratiquei à custa do maior dos
sacrifícios, o de expor-me ao juízo dos Fariseus e dos Publicanos;
em vez de acabar já agora no refúgio meditativo da religião e das
letras, mostro que, se morrer amanhã, não levo para o túmulo
somente um espírito monarquista e liberal, levo também o coração
brasileiro".
Ainda assim, não quis Nabuco acquiescer incondicionalmente,
e insistiu para que a missão fosse oferecida a Rio Branco, que
acabava de obter em Washington brilhante triunfo. Mas é o
próprio Rio Branco quem, para vencer os escrúpulos do amigo, lhe
recorda que, em análogas circunstâncias, em dezembro de 1889,
quando era então Cônsul em Liverpool, consultara o Imperador, o
qual, de seu exílio de Cannes, lhe respondera : "Digo que fique.
Peço que fique; é seu dever. Sirva o seu país". Contudo, quis
Nabuco ouvir ainda os seus correligionários, cuja opinião se dividia.
Vencida, finalmente, sua relutância e aceito o cargo, a Princesa
Isabel fez questão de que "soubesse o Senhor Nabuco que aprovava
o seu acto de patriotismo, como meu Pai, se vivo fosse, também o
aprovaria".
A carreira diplomática de Nabuco data, na verdade, da missão
que lhe foi confiada para a solução da questão de limites entre o
Brasil e a Guiana inglesa. Ao sacrifício moral que lhe custara a
aceitação daquele cargo, juntava-se a dificuldade do problema e
aridez de seu estudo, que exigia uma excepcional energia intelectual, visto tratar-se de matéria que nunca lhe havia sido familiar
Outrossirn, ao realizar a defesa dos direitos do Brasil, revelou
Nabuco os seus altos dotes de jurista eminente.

Com energia sem tréguas e entusiasmo sem desanimes, embre
nhou-se o novo diplomata no estudo da contenda, dando prova
admirável do brilho do seu talento, de sua inegualável capacidade de
trabalho, de seu alto bom senso e aprofundado espírito de justiça.
O fruto de seus labores nessa importante missão constitui uma
obra monumental, na qual Nabuco demonstra seus dons excepcionais de político, historiador, jurista e geógrafo, a par do brilhantis
mo de seu estilo original e harmonioso, impregnado de firme convicção e de calorosa irradiação. Político sagaz e historiador insigne,
tinha Nabuco de ser também geógrafo. Foi a questão da Guiana que
o iniciou no estudo da geografia. Revela-nos a primeira Memória,
constante do seu livro — "O Direito do Brasil" — quão vastos e
seguros eram os seus conhecimentos geográficos, e completos e
minuciosos os seus estudos sobre a região em litígio.
A Política exige o estudo da História, que requer, a seu turno,
c auxílio da Filosofia e da Geografia: Heródoto, cognominado "Pai
da História", e Tucídides, também historiador, foram igualmente
geógrafos, preocupados com as relações entre o meio ambiente e o
homem, tema embrião da geopolítica.
A ignorância do passado falseia a política, que necessita, a apciá-la, a ciência histórica, que se refere aos factos, a arte histórica que
ó feita de psicologia, intuição e construção e a filosofia da história
que se baseia sobre a observação e a experiência. A Geografia é o
húmus no qual a História enterra as suas raízes; é a natureza das
coisas, como afirmava Napoleão, ao dizer que "a política de um estado coincide com a sua situação geográfica".
A inteligência multiforme de Nabuco não poderia permanecer
estranha à complexa ciência geográfica, que, no seu espírito, não se
limita à produção de mapas exatos dos elementos físicos da superfície terrestre, e já abrange a geografia económica e a geografia humana. Nem lhe escapou, siquer, a viva intuição da geopolítica, ainda
embrionária em sua época. Ciência limítrofe da geografia política
e económica, destas, porém, difere, porque aquelas são descritivas,
figurando em primeiro plano a atualidade do fenómeno, enquanto
— 7

a geopolítica traía das mutações que sofre este fenómeno no
decorrer dos anos. A geografia política se refere às condições
estáticas da vida geográfica de um Estado; enquanto a geopolítica
trata do problema do desenvolvimento e do dinamismo destas
condições.
Nabuco, historiador e geógrafo, sabia usar magistralmente, no
estudo das nações e dos povos, o microscópio da análise e o telescópio
da síntese; sabia ver como naturalista, calcular como astrónomo e
diagnosticar como clínico dos acontecimentos. No livro em que relata a biografia de seu Pai; em "Balmaceda", estudo do trágico conílito entre o famoso Presidente chileno e o Congresso; em "Direito
do Brasil", em a "Intervenção Estrangeira", em suas "Memórias", e,
sobretudo, na correspondência oficial com o Itamaraty, encontramos
a cada passo interessantes observações que nos revelam os sólidos
conhecimentos históricos, políticos e geográficos do grande pensador e homem de ação.
No estudo comparativo que faz no seu livro "Minha Formação" sobre o povo, a nação, e o homem americano e o inglês, assinala Nabuco: "Os moldes são tão diversos que, para explicar a diferença, é preciso admitir uma influência modificadora mais forte de
que a de instituições sociais; uma influência de região - cada grande
região do globo produzindo, com o tempo, uma raça sua, diferente
das outras". Na comparação que faz entre o maquinismo político-social dos dois países, a balança é favorável à Inglaterra. Lembra, porém, que os Estados Unidos não tiveram ainda de se acautelar contra os mesmos perigos de fronteiras que sempre ameaçaram a Europa, e recorda que a ''política atual da América do Norte é apenas o
resultado das condições em que o país crescera".
Designado para defender a causa do Brasil no litígio com a
Guiana inglesa, Nabuco estudou tão profundamente a questão, e de
tal forma se especializou no estudo dos rios, das linhas políticas ou
territoriais, tal cuidado lhe mereceu o exame cartográfico da questão, que podemos considerá-lo um geógrafo ilustre. Muito o honrara,
aliás, o título de Membro Correspondente Honorário da "Real

Sociedade de Geografia" de Londres, que lhe fora conferido quando
deixara a capital inglesa, para preencher o posto de Embaixador em
Washington.
Embora solvido o litígio, conservou Nabuco o seu gosto e sua
curiosidade pelo estudo cartográfico e geográfico da questão, continuando a busca de obras e mapas de antigos autores. Em ofício dirigido em 8 de maio de 1905 ao Ministro do Exterior, regozija-se por
haver encontrado duas "preciosidades bibliográficas, datadas uma de
1596 e outra de 1618, de Sir W. Raleiph, contendo a descrição do
"grande, rico e belo império da Guiana" e de "Manoa, a cidade de
curo", que os espanhóis denominavam o "El Dorado". No ofício referido comunica Nabuco a remessa de tais obras, com todos os cuidados que lhe mereciam raridades de tal valia, "que se tornarão
cada dia mais preciosas''.
O litígio territorial com a Grã-Bretanha comportava, preliminarmente, a negociação do compromisso arbitrai com o Governo
de Londres e, a seguir, a defesa perante o árbitro, em Roma.
Conquanto Lord Salisbury se referisse com menosprezo aos
30.000 km2 do território disputado, "onde não se encontrava
siquer uma vaca", certo é que a ação diplomática junto à Corte de
St. James se tornava assas árdua, visto a tenacidade com que o
Governo inglês sói defender o que julga ser de seu direito. E propusera-se a Grã-Bretanha apossar-se, naquelas paragens da Guiana,
de uma saída fluvial para o vale amazônico, ao mesmo tempo que
vedaria ao Brasil todos os caminhos para o vale do Essequibo.
Sem maior significação no momento, a pretensão britânica poderia
proporcionar à Inglaterra relevantes vantagens no futuro. Não
só pela importância capital de sua situação era cobiçado o território em litígio; a riqueza das terras, suas densas florestas, as
extensas savanas, banhadas pelo rio Rupununi e pelo Tacutú, que
definem hoje a fronteira do Brasil, apresentavam possibilidades de
um futuro promissor.
A ocupação portuguesa da Amazónia desenvolveu-se a coberto
dos fortes que guardavam as bocas dos afluentes do rio-mar. Com

essa fortificação, os portugueses, que dominavam o estuário do
Amazonas, sentiam-se senhores de todo o rio para dar-íhe o desenvolvimento que julgassem de sua maior conveniência. Portugal
mandava, como elemento de sua colonização, soldados e missionários que mantinham estreito contacto com o Governo da Colónia,
como com a Metrópole. O Forte de São Joaquim dominava toda
a região, que era percorrida pelas denominadas "tropas de resgate",
às quais se deve o total e último descobrimento do Rio Negro, e
que, autorizadas pelas leis e ordens necessárias, praticavam o
tráfego de índios.
Muito diversa da portuguesa era a colonização inglesa e a
holandesa, cujos administradores se compunham de meros agentes
comerciais, aventureiros ou pesquisadores de minas, atraídos pelas
lendas da existência de imensas fortunas na Lagoa Dourada, exploradores por conta de terceiros, que procediam no interior do país
como estrangeiros de passagem, despreocupados de jurisdição ou
de autoridade.
Portugal, como senhor do Amazonas, tinha título ao Rio Negro;
senhor do Rio Negro, tinha título ao Rio Branco; senhor do
Fio Branco, tinha título a todos os seus afluentes.
Os portugueses procuraram consolidar a posse daquelas paragens mandando explorar todo o sistema fluvial do Rio Negro e do
Rio Branco, levantaram o mapa da região e procuraram as comunicações que com ela podiam ter os seus vizinhos espanhóis e
holandeses. Apresentou o Brasil tais explorações como prova
possessória. As "tropas de resgate" já haviam sido extintas, mas
continuavam sempre as explorações pelo interior. Outrossim, a
construção, em 1775, de um forte na foz do Tacutú — o forte de
São Joaquim — para base de polícia e navegação desse rio e dos
seus afluentes, estendeu a jurisdição lusitana ao Mahú e ao Pirara,
e constituiu prova insofismável de "posse conquistada" pela coroa
portuguesa, reconhecida até pela Espanha, que poderia ser o
contendor natural.
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Explorações semelhantes às dos portugueses mandara fazer a
Grã-Bretanha, em 1835, no Tacutú, no Pirara, no Mahú e no
Contengo, incumbindo desta tarefa o geógrafo alemão Schomburgk
e, posteriormente, Brown e outros. Viera Schomburgk ao Amazonas, a princípio, em viagem científica, a fim de completar os
estudos de Humbcldt. Às explorações de Schomburgk deve-se
o início do litígio, pela apresentação de uma tese inaceitável, pois
não seria admissível, no século XIX, que uma exploração geográfica pudesse conferir qualquer direito de posse sobre rios de que
Portugal, no século XVIII, já havia feito levantar mapas, e dos
quais a maior de todas as autoridades, Humboldt, que os vira,
afirmara : "Poucos rios na Europa foram submetidos a operações
mais numerosas do que o curso do Rio Branco, do Uraricuera, do
Tacutú e do Mahú".
Munido de um passaporte solicitado por Palmerston à
Legação do Brasil, penetra Schomburgk na bacia amazônica, auxiliado em sua tarefa pelas autoridades militares do forte de São
Joaquim, autorizadas pelo Governo central a facilitarem a sua
viagem. Ao avistar as salubres e ricas terras banhadas pelo Pirara,
chave do rio Amazonas, localizadas num corredor fluvial que
comunica o Rupununi ao Tacutú, transformou-se repentinamente
a finalidade da missão de Schomburgk. Secundado pelo pastor
protestante Rev. Youd, cuja presença havia solicitado ao Bispo
de Barbados para a pretendida proteção dos índios, que alegava
serem escravizados pelos ocupantes, propôs-se o explorador germano
usar de todos os meios para contestar a posse brasileira daquele
território. Segundo tudo leva a crer, a pretensão de Schomburgk
surgiu concomitantemente com a sua resolução de renunciar à
nacionalidade prussiana e fazer-se súdito britânico.
Em 1838 originara-se um conflito de caráter religioso entre
a Igreja católica, que pela constituição do Império possuía o privilégio exclusivo das demonstrações públicas exteriores, e a Missão
protestante de Youd. Disso aproveitou-se habilmente Schomburgk
para enxertar na contenda a questão de limites. Arvorando o seu zelo
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missionário a favor dos índios de Pirara, propôs o Reverendo ao
Governo inglês converter aqueles indígenas em súditos britânicos e
determinar, com o apoio de Schomburgk, a fronteira, a partir do lago
Amucu, dirigindo-se, para o Sul, em direção às cabeceiras do Rupununi e do Essequibo e, para o Norte, em direção às nascentes do
Mazaroni.
'O Governo britânico, cedendo às instâncias de Schomburgk,
que encarecia tenazmente as vantagens que representaria para a
Inglaterra o livre acesso ao Oceano Pacífico pelo interior, ordenou
que se levantasse um mapa da região, baseado sobre as sugestões
do geógrafo prussiano, e providenciou para que seus comissários
colocassem marcos divisórios na linha determinada pelo novo
mapa. Esta foi comunicada aos Governos do Brasil, da Holanda e
da Venezuela, sendo intimado o Governo brasileiro a evacuar Pirara.
"A fim de evitar conflito", ordenou o Governo do Rio de Janeiro
ao Capitão Leal e ao missionário Padre José dos Santos Inocentes
que se retirassem, o que fizeram protestando perante a autoridade
inglesa "que obedeciam compelidos pela força".
O Ministério das Relações Exteriores representou junto à
Legação britânica no Rio e fez transmitir à Corte britânica o seu
protesto contra a violação da posse brasileira bona fide. Perante
a intransigência do Governo de Londres, propôs o Governo do Rio
de Janeiro a neutralização do território em litígio até a solução da
questão, acordo que foi assinado entre os dois Governos em 1842.
Perdida a posse, vimo-nos forçados a provar o nosso direito,
obra em que se empenhou o Barão do Rio Branco, tendo sido
publicadas em Bruxelas, em 1897, as Memórias que serviram de base
aos estudos de Joaquim Nabuco, no preparo da nossa defesa.
Existe no arquivo do Itamaraty o exemplar original entregue então
a Nabuco pelo Barão do Rio Branco, por um e outro muito anotado.
Revelam as anotações de Nabuco o seu profundo conhecimento da
questão, notadamente dos grandes rios e seus afluentes, assinalando,
com riqueza de minúcias, todas as suas características e sua importância.
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Abertas as negociações para o arbitramento, verificou-se qui
os actos possessórios apresentados pela Grã-Bretanha eram todos
posteriores à neutralização firmada em 1842. Insistentemente
queria o Governo britânico fazer valer a sua concepção de posse,
estabelecendo que "a prescrição durante um período de 50 anos
constituiria o "good title". Este seria o ponto crucial da questão.
Mas se a tese britânica fosse aceita, importaria numa imposição
ao árbitro da solução antecipada em desfavor do Brasil. Em nota
de 22 de maio de 1901, dirige-se Nabuco a Lord Lansdowne
protestando contra a cláusula em questão, que "renovaria, sob
forma teórica, a mesma discussão insolvida por transação direta".
Dessarte, deixou-se à livre apreciação do árbitro este ponto primacial da controvérsia.
A argumentação do "defensor dos direitos do Brasil" é cerrada,
segura e extremamente hábil. Nenhum pormenor lhe escapa.
Completo é o seu estudo sobre a região, sob o ponto de vista
da geografia física, como em relação à geografia política, económica e humana. Revive entusiasticamente a epopeia da colonização portuguesa no Amazonas. Suas considerações são tão agudas,
quão exata e insofismável a sua argumentação jurídica.
Mereceu-lhe primordial cuidado o estudo da prova cartográfica. O mapa de Schomburgk não tinha autoridade própria,
nem sanção reconhecida para destruir sua argumentação. Os
mapas primitivos, até os mapas de La Condamine, d'Anville, de
Juan de Ia Cruz, de Sanson, de Delisle e de Vangondy, além de
outros muitos holandeses, ingleses e portugueses, e finalmente o
próprio de Schomburgk, foram minuciosamente estudados e fazem
parte da 2.a Memória entregue ao árbitro.
Tanto trabalho não deveria, entretanto, obter os resultados
almejados. Em ofício de 15 de junho de 1904, narra Nabuco ao
Barão do Rio Branco, já então Ministro do Exterior, a cerimónia da entrega do laudo, resumido em três páginas "in octavo",
em contraste com a farta documentação apresentada para a nossa
— 13

defesa, que exigiu onze volumes de arrazoados e dezoito volumes
de Memórias.
Às 11 horas do dia 14 fora marcada a audiência do Rei cem
os representantes das duas nações, recebidos no pequeno salão de
Sua Majestade, que leu a sentença. A seguir, entregou a cada
qual um exemplar em italiano, por ele assinado, e a tradução em
francês, acompanhado de um mapa do território litigioso, em que
fez desenhar a nova fronteira. Ninguém mais estava presente à
audiência, que se terminou com os agradecimentos do Embaixador
da Inglaterra e do Ministro do Brasil.
No seu ofício conta Nabuco que, aos primeiros Considerandos,
que aceitavam o que havíamos sustentado em nossa defesa, figurouse-lhe que a sentença nos daria ganho de causa, ainda que parcial.
Mas, ao ouvir os Considerandos seguintes, percebeu que comprometida estava a nossa causa, "pela aceitação, nos próprios termos,
de todos os fundamentos da pretensão inglesa, referentes ao período
holandês", argumento que havíamos destruído historicamente do
rnodo mais completo. "Para o fim dessa série de Considerandos
compreendi", elucida Nabuco, "que o objeto fora, apesar da sua
visível inclinação para o lado contrário, estabelecer que os ingleses,
como sucessores dos holandeses, apenas podiam alegar exercício
de soberania em parte do território em litígio, assim como o objeto
da primeira série de Considerandos fora estabelecer que os brasileiros, como sucessores dos portugueses, também só tinham exercido
soberania sobre porções do mesmo território". Que partes dele,
porém, Portugal e a Holanda tinham respectivamente ocupado, a
sentença não o indicava. Essas duas séries de Considerandos
conduziam à conclusão negativa de que o limite da zona efetivamente ocupada não podia ser fixado com precisão, não se podendo
decidir, com segurança, a qual das duas nações litigantes pertencia o
direito preponderante.
Ao ouvir essa confissão de que o árbitro, juridicamente, a
nenhuma convicção poderia chegar, percebeu o nosso "Advogado"
que se tratava de uma partilha do território litigioso feita de modo
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discricionário, e na esperança de satisfazer uma e outra parte. "Eu
rne tinha preparado para diversas soluções desse género", disse Nabuco, "mas nenhuma envolvendo a margem povoada do Tacutú. A
menção deste rio causou-me assim, durante a leitura que fazia o
Rei, a mais estranha surpresa, a mesma que terá causado a Vossa
Excelência o meu telegrama anunciando a solução". O Rei adotara,
com efeito, a linha Schomburgk, como em 1843 a reclamara de nós
Lord Aberdeen, isto é, a fronteira que foi por muito tempo a
pretensão máxima inglesa. Estabeleceu a Grã-Bretanha no território do Amazonas sem nos dar acesso ao Essequibo, o que só
por si bastaria para mostrar a iniquidade da pretendida "divisão
equitativa". Com efeito, muito mais do que nos atribuiu a sentença do Rei da Itália nos havia oferecido por vezes a Inglaterra.
Ainda em 1900, Mr. Villiers fizera ao nosso representante uma
proposta pela qual conservaríamos, com excepção do trecho entre
c Mahú, o Curenaca, o Viruá e o Tacutú. tudo o que obtivemos no
arbitramento e mais todo o território entre o Tacutú e o Rupununi,
ao sul do Pirara.
Malgrado a decepção causada pela inesperada solução dada ao
litígio, profundamente desgostoso, aquele que havia sido o tão
ardoroso defensor da nossa causa, dignamente aceitou, resignado,
a sentença do árbitro, que, na pretendida partilha equitativa, atribuirá o maior quinhão ao nosso contendor.
Certos todos, no Brasil, de que não poderia o país ter designado melhor advogado, de cujos esforços ingentes em defesa da
causa tinham todos a maior segurança e copiosos testemunhos,
nenhuma voz se ouviu para criticar a ação do nosso representante
ou do nosso Governo.
Num interessante artigo de Carolina Nabuco, publicado no
"Correio da Manhã" de 15 de junho de 1941, refere-se a ilustre
escritora a um trecho das Memórias de Lloyd Griscom (Diplo
matically Speaking), no qual o primeiro Embaixador americano no
Brasil, e amigo de Nabucc, narra uma sua entrevista com o Rei
da Itália, ern que o antigo árbitro faz alusão à sua sentença e
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referências injustas ao Brasil. Procurou a filha de Joaquim Nabuco,
em seu artigo, restabelecer a verdade dos factos e termina: "O que
merece sobretudo realce é que, no Brasil, a imprensa e o povo não
tiveram para com o árbitro escolhido, nem antes nem depois de
sua decisão irrecorrível, senão palavras de cavalherismo, agradecendo-lhe, como se o Brasil tivesse sido vencedor, o serviço que
prestara".
Em carta a Joaquim Nabuco, manifestava-lhe Ruy Barbosa
a grande impressão que lhe deixara sua obra sobre a Guiana :
"Ultimamente, no curso das minhas escavações relativas ao caso
do Acre, em que sou advogado do Amazonas, fui levado a abrir as
tuas memórias e, de investida em investida, ferrei-me a elas, e as
li todas, tal a magia da superioridade com que as redigiste. Acabei,
permite-me dizer-te, cheio de admiração. As qualidades que ali
desenvolveste, de crítica, de argumentação, de lógica, de bom sensc,
de clareza, de tino e de amenidade, elegância, brilho, com um
fôlego de encher todos aqueles volumes sem fastio ou vulgaridade
em matéria tão seca, tediosa e longa, fazem desse trabalho teu,
porventura, a mais notável expressão do teu talento".
A glória de Joaquim Nabuco era também reconhecida no
exterior, por nomes ilustres como Paul Fauchille, Lapradelle,
Politis, respectivamente na "Revue de Droit Public et de Ia Science
Politique" (1905, Tomo XXX, n.° 2) e na "Revue Générale d'.j
Droit International Public" (1905, Tomo XII).
O Barão do Rio Branco assim louvou, em telegrama, a patriótica atuação de seu Ministro : "Em nome do Governo Federal
agradeço a Vossa Excelência o zelo e dedicação com que durante
os últimos cinco anos se consagrou à defesa dos direitos do Brasil
neste pleito. Pode Vocência estar seguro de que quantos examinem
os notáveis trabalhos que executou com tanto brilho hão de reconhecer que nenhum outro advogado o podia exceder no esforço,
na competência e no patriotismo, de que mais uma vez deu provas,
honrando-se a si e à Nação brasileira".
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Em resposta agradece Nabuco em nobres termos, que bem
revelam a elevação de seu espírito : "Rogo a Vossa Excelência
aceitar ser intérprete do meu reconhecimento. Meus votos são
que o rápido aproveitamento por nós do trecho que salvamos, acompanhando o desenvolvimento, pelos recursos ingleses, do trecho
que perdemos, promova na mais recíproca boa vontade de seus
habitantes a prosperidade de toda aquela região, antigo território
nacional".
Ao comentar, nas páginas de seu diário, a 13 de maio de 1877,
a campanha presidencial em que se enfrentaram Tilden e Hayes,
cita Nabuco o diálogo entre Sócrates e Criton, que quer convencer
o amigo de que deveria fugir para evitar uma morte injusta.
Sócrates nega-se com o fundamento de que a sentença, ainda que
injusta, é todavia legal. "Não devia Tilden, derrotado, reler esse
diálogo?" pergunta o autor. E a página do seu diário terá sido
certamente lembrada e relida pelo grande brasileiro que, ferido i\o
seu patriotismo e no seu amor-próprio, inclinou-se, contudo, perante
a decisão do juiz, ainda que lhe parecesse contrária ao Direito;
respeitou-a, por ser legal, dada pelo árbitro designado em ajuste
internacional.
Terminada a missão de arbitramento, permaneceu Nabuco á
frente da Legação do Brasil em Londres, onde substituirá, meses
após sua chegada àquela capital, o Ministro João Artur de Sousa
Correia, que falecera repentinamente.
Pouco ternpo deveria demorar-se naquele posto. A política
fora sempre a sua preocupação principal e, integrado na diplomacia,
traçara como base de seu programa de política externa a estreita
inteligência entre o Brasil e os Estados Unidos da América, ou seja,
a política pan-americana. Ao Barão do Rio Branco escrevera de
uma feita que se algum dia quisesse fazer uma política verdadeiramente americana, "que o mandasse para Washington".
Em 1905 foi Nabuco convidado a ser, nos Estados Unidos o
nosso primeiro Embaixador. Jubiloso aceitou o mandato, para o qual
tanto o recomendavam as suas múltiplas e excelsas qualidades, o
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seu conhecimento do país, o perfeito manejo da língua, o seu
convívio com o povo americano, e seus dons inatos de hábil diplomata, servido por uma aguda "inteligência política", que é feita
de tato, de prudência, de bom-senso, e de espírito de previsão.
De longa data seguia Nabuco, com atenção, os problemas
continentais. São notáveis as suas apreciações em "Balmaceda"
sobre a possibilidade de uma liga dos espíritos liberais do continente. Em carta a Graça Aranha confirmava : "Estamos visivelmente no começo de uma nova era. A doutrina de Monroe impõe
aos Estados Unidos uma política externa que se começa a desenhar
e, portanto, a nós todos, também a nossa. Em tais condições, a
nossa diplomacia deve ser, principalmente, feita em Washington.
Uma política assim valeria c maior dos exércitos e a maior das
marinhas".
Em 24 de maio de 1905, apresentava o novo Embaixador as
suas credenciais ao Presidente Theodore Roosevelt, que o recebeu
com especial simpatia e cordialidade. Em ofício de 30 do mesmo
mês, relata ao Itamaraty esse primeiro encontro com o Presidente
da grande Nação americana : "Nada poderia exceder a impressão
que trago do que ouvi, tanto sobre o Brasil, como sobre mini
mesmo".
Instalado em Washington, não tardou Nabuco em alcançar
todos os favores mundanos, e a granjear dos governantes, dos
meios políticos, como dos meios diplomáticos e da sociedade, o
mais elevado conceito.
O pan-americanismo, pedra angular 'de sua ação diplomática
nos Estados Unidos, foi servido pelos dons excepcionais de sua
oratória, em reflexo da firmeza de suas convicções e da retidão de
seu caráter. Com o Presidente Theodore Roosevelt e o Chanceler
Elihu Root, foi Nabuco, sem dúvida, um dos propugnadores
mais ativos e eficientes daquela doutrina. Nabuco vira em Root,
desde o primeiro encontro, um homem excepcional e imediatamente se estabeleceu entre eles -simpatia e admiração mútuas,
cristalizadas em sincera amizade.

Nos preparativos de organização da 3.a Conferência PanAmericana, para cuja sede havia sido escolhido o Rio de Janeiro,
foi preponderante a influência de Nabuco, que não regateou esforço para -que aquele certame alcançasse o maior êxito no caminho da compreensão e da união continentais. Vários escolhos
teve então de evitar o hábil timoneiro para conciliar os interesses
ou as pretensões das nações latino-americanas, muito imbuídas
ainda de estreito nacionalismo. Caracas pretendia também ser a
sede do congresso e a escolha do Brasil causara profunda decepção
ao Governo venezuelano, que, exacerbado, quiçá, pelo seu representante em Washington, e ressentido contra Root, que era acusado de haver forçado a preferência pela capital brasileira, ameaçava não comparecer.
Com muita habilidade soube Nabuco manter intacta a união
dos latino-americanos, e harmonizar os ânimos por ocasião da
elaboração do Programa da Conferência, ao surgir desentendimento por parte do Chile. Este, mal-informado, se mostrava preocupado com a pretendida intenção do Presidente Roosevelt de
propor, na reunião do Rio de Janeiro, a criação de um tribunal arbitrai americano, ao qual seria entregue, posteriormente, a solução
da questão de Tacna e Arica. Receava o Chile, que combatia com
convicção e habilidade o princípio do arbitramento obrigatório,
que se valesse Washington daquela medida para favorecer o
Peru, cujo representante na capital americana era o irmão do próprio Presidente.
Com referência à criação do Tribunal Americano, contra o
qual se havia pronunciado "La Prensa" de Buenos Aires, manifesta Nabuco o seu pensar em ofício de janeiro de 1908, opinando,
"sem prejulgar o sentimento do Governo" que não via em princípio objeção à ideia de que questões americanas fossem decididas
entre americanos: "Com efeito", acrescentava, "parece-me de alguma forma incongruente com a doutrina de Monroe, que nações
americanas levem questões entre si mesmas à decisão de árbitros
europeus que não podem deixar de inspirar-se nos interesses ge19
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rais da Europa, do que resulta, por exemplo, a nova teoria sobre
posse de terrenos não efetivamente ocupados. A ter que ir a arbitramento a questão de Tacna e Arica, um tribunal europeu não ofereceria ao Chile mais garantias do que um Tribunal americano".
A arbitragem e a sentença de Roma eram constantes no pensamento de Nabuco, e a cada passo surge na sua ação diplomática
posterior reminiscência da amargura e da decepção que lhe causara a sentença do árbitro na questão entre a Guiana inglesa e o
Brasil. À margem de um trecho do ofício já citado, anotava o Barão
do Rio Branco: "Um tribunal de arbitramento americano é conveniente".
Desejoso de dar novo impulso ao pan-americanismo, concertara Nabuco, com o nosso Governo e o Governo americano, a vinda
de Root ao Brasil, por ocasião da III Conferência, a fim de se lançarem as primeiras bases sólidas de uma "entente" que, dizia em
documento oficial, "acredito destinada a se tornar um dia uma aliança". E assim, pela primeira vez, um Secretário de Estado americano visitava uma nação estrangeira.
De volta aos Estados Unidos, dizia Nabuco num de seus discursos: "A visita de Root à América Latina ficará como um marco
histórico nas relações do nosso continente, como ficou a mensagem
dr> Monroe em 1823 e a iniciativa de Blaine do movimento panarnericano, movimento que pode ser considerado uma criação dos
dois, de Blaine que modelou o grupo das Nações Unidas americanas, de Root que, lhe deu vida e movimento".
Não menor alcance tiveram os resultados da III Conferência Pan-americana e com eles altamente satisfeito se manifestou
o seu animador. Presidira Nabuco a reunião no atual edifício do
Senado Federal que, desde então, se denominou Palácio Monroe.
Por um consórcio de felizes circunstâncias, lançaram-se no Rio de
Janeiro as bases definitivas da União, permitindo que pela harmonia e a unanimidade de sentimentos florescesse a semente lançada
em 1823 pelo grande Presidente.

Um dos melhores frutos da reunião do Rio de Janeiro foi a
aprovação da proposta de criação de uma Secretaria das Repúblicas americanas em Washington. A 11 de maio de 1908, foi lan
cada a pedra fundamental do edifício, que é hoje a sede da Organização dos Estados Americanos, denominada até o ano passado
União Pan-americana. Coube a Nabuco proferir ali as palavras de
fé que eletrizaram a numerosa assistência. Seu discurso foi o mais
memorável de quantos pronunciou nos Estados Unidos.
Não descansou Nabuco sobre os louros de sua vitória e até
o fim da vida não poupou esforços para o progresso e a consolidação do pan-americanismo. Vale recordar a tal propósito a sua
ação rápida e eficaz na solução do denominado "caso Alsop", que
constituiu um êxito diplomático de grande repercussão. Tratava-s?
de uma reclamação do Governo de Washington, desatendida por
Santiago, que recusara à firma "Alsop", dona de concessões mineiras
em território que havia passado da Bolívia para o Chile, as prerrogativas a que aquela firma se julgava com direito. Tendo falhado
o acordo direto, o Chile e o Departamento de Estado começaram
a discutir os termos de um eventual arbitramento. Porém, a República chilena que, desde o início, contestara o direito de intervenção dos Estados Unidos num pleito particular e jurídico, recusava-se a aceitar a condição imposta pelo Departamento de Estado,
o qual se opunha a submeter ao arbitramento o ponto relativo à
sua competência para reclamar um pagamento devido a cidadãos
americanos.
Os princípios eram irreconciliáveis e finalmente lançou o Gcvêrno de Washington um ultimato corn ameaça de ruptura, caso,
no prazo de 10 dias, não aceitasse o Governo chileno uma das
duas fórmulas de satisfação apresentadas pela Secretaria de Estado.
Nabuco, que acompanhara de perto a questão, apressou-se em
enviar premente apelo a seu amigo Rooí, não mais chanceler e
agora senador, solicitando sua intervenção junto ao Governo, para
que fosse salvaguardada a paz continental, que ambos tanto se
haviam esforçado em consolidar.
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Root respondera eficientemente ao "grito da Macedonia"
lançado pelo amigo. Dois dias depois procurava Nabuco o Secretário de Estado para oferecer-lhe, em nome de seu Governo, os
bons ofícios do Brasil. O feliz desenlace da questão foi o fruto do
crédito pessoal e da habilidade diplomática de Nabuco, bem como
de sua constante energia e de sua fé inquebrantável na realização
do ideal de união e de paz continental.
Aos 17 de janeiro de 1910, finou-se tão preciosa vida. Nos
Estados Unidos a sua. perda constituiu verdadeiro luto nacional.
Toda a América o chorou como cidadão do Continente. Na Pátria,
para onde foi o seu corpo transportado por um navio de guerra
norte-americano, tiveram os seus funerais o caráter de apoteose. Em
Washington os diplomatas comunicaram aos seus Governos a triste
nova, enaltecendo os dons exepcionais do grande estadista brasileiro.
Conta Jusserand, Embaixador da França em Washington, que um
Secretário da nossa Embaixada, ao ver transportado o corpo do
Chefe, lhe teria dito com lágrimas nos olhos: "O nosso país não
produz muitos diplomatas assim". Ao que contestou o representante da França : "Nenhum país produz muitos como ele".
Joaquim Nabuco diplomata foi, de facto, o diplomata perfeito,
e soube impor-se às gerações pósteras como o "diplomata exemplo".
E' o próprio Jusserand, que tão bem conhecia sua profissão, que
cita em seu livro — L'Ecole dês Ambassadeurs — a opinião do
veneziano Octavius Maggi e do francês Bernard du Rosier sobre
os predicados e requisitos necessários para o exercício das altas
funções de diplomata. O Embaixador Rubens de Mello, autor
do um livro já afamado, - - Tratado de Direito Diplomático —
reproduz os textos citados. Segundo Maggi, autor do século XVI,
um Embaixador deveria ser "bom cristão, teólogo instruído> e
filósofo versado ern Aristóteles e Platão". "Cumpre-lhe não só
escrever e falar a própria língua, mas ter conhecimento também
de várias línguas estrangeiras ; deve conhecer á fundo a História,
a Geografia, a ciência da guerra, sem que lhe seja permitido, por
isso, desinteresar-se dos poetas : e deveria ter tempo ainda para
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consagrar-se à contemplação "que é a fonte da ação". Bernard
du Rosier, Arcebispo de Toulouse, falecido em 1475, exigia do
perfeito diplomata as virtudes seguintes: "A veracidade, a probidade,
a modéstia, a temperança, a discrição, a honestidade, a sobriedade,
a justiça". Tantos predicados num só homem parece de facto
exigência irrealizável, existente só na imaginação de autores de
séculos tão remotos. Realizou-a entretanto, Nabuco, como comprova a sua vida de diplomata exímio. Deus, que lhe prodigalizara
tantos dons morais e intelectuais, não lhe regateou sequer os dons
físicos, que faziam de Nabuco um ser magnético, cumprindo
dessarte o preceito de Etienne Dolet, Secretário de Embaixada no
século XVI, segundo o qual um Embaixador "devia ser, tanto
quanto possível, agradável à vista".
Menos exigente do que os seus colegas de tempos longínquos,
o Embaixador Rubens de Mello, certo de que tantas virtudes já se
fazem mais raras e mais difíceis nos tempos hodiernos, cuja esfera
dos conhecimentos humanos já tanto se estendeu que "com muita
dificuldade se poderia encontrar um novo Pico de Ia Mirándola",
se contenta com menos : "Basta assim que o diplomata, além de
certos predicados indispensáveis, tais como a inteligência clara,
tato, bom-senso, perseverança, discrição e urbanidade, tenha sólida
cultura geral, saiba com segurança o direito das gentes, conheça
perfeitamente, sem contar a sua, duas ou três línguas vivas, dentre
as quais o francês e o inglês, e não desdenhe o estudo das questões
económicas e comerciais, que dominam o mundo contemporâneo".
Realizou Nabuco amplamente o que naquele parecer constitui
hoje o "diplomata perfeito". Vivendo numa época em que a diplomacia se revestia de um caráter mais aristocrático, podendo definirse como a diplomacia dos salões, soube Nabuco, com rara intuição,
descortinar os problemas do futuro, não desprezando qualquer
atividade suscetível de contribuir para a grandeza e o progresso
de seu país e para a eficiência e brilho de sua missão. Ao percorrer
a correspondência oficial, verificamos, múltiplas vê,zes, o interesse
que lhe mereciam as questões económicas : o plantio do trigo
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no Brasil, a conveniência de incentivarmos o intercâmbio comercial
entre os Estados Unidos e o Brasil, questões de imigração, possibilidades de importação e exportação, facilidades para que a agricultura brasileira se servisse dos conhecimentos americanos, como
nas plantações da cana de açúcar, tudo merecia a sua atenção,
inclusive os relatórios do Cônsul americano no Rio de Janeiro
publicados num Boletim em Nova York.
Prova sobeja do quanto mereciam seus cuidados as questões
económicas foi a ação enérgica e decisiva que desempenhou junto
ao Governo americano quando, em 1909, fora proposta na Câmara
a criação de um imposto de importação sobre o café. A iniciativa
do Parlamento americano desencadeara no Brasil intenso alarme.
Desdobraram-se então as atividades do nosso Embaixador paia
conjurar o perigo. Representou junto ao Governo de Washington,
visitou e escreveu a Deputados e Senadores e apontou-lhes a
questão como causa pessoal perante a opinião pública de seu
país, que estranhara a criação de "uma taxa que não existia por
ocasião da sua chegada ao posto". Depois de uma árdua e constante luta teve finalmente ganho de causa.
As questões políticas e de direito internacional o apaixonavam
particularmente. Impõem-se à admiração do leitor os ofícios em
que são tratados os episódios mais delicados das relações entre os
povos do continente, e nos quais se evidenciam cabalmente
seus raros dotes de bom-senso, de equilíbrio, de firmeza e energia,
de retidão e de verdade.
Não se limitava Nabuco a ser o diplomata "boite aux lettres",
cumprindo apenas disciplinarmente instruções do seu Ministério.
Distinguia-se o grande diplomata pela elevação de seu caráter
e a precisão do seu julgamento. Não raro, praticou em seus ofícios
a "loyal opposition", que com tanto acerto encareceu, em seu discurso de posse na Secretaria Geral do Ministério do Exterior, o
Embaixador Cyro de Freitas-V.alle. Mas sem ressentimentos,
também sabia inclinar-se perante as decisões e as ordens de seu
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superior : sempre respeitou Nabuco as regras da hierarquia
e da disciplina.
Vale recordar um ofício, dentre os muitos que me foi facultado manusear no arquivo histórico do Itamaraty., Em 1908, por
ocasião da ruptura de relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, ficara o Brasil encarregado dos interesses americanos em
Caracas, cujo Governo recusara, entretanto, dar o seu "agrément"
para que também ficasse o Brasil incumbido dos interesses da
França, entregues, até então, ao Governo de Washington. Segundo
o Presidente venezuelano, dadas as circunstâncias em que se
achavam colocados certos assuntos diplomáticos entre os dois países,
este segundo encargo poderia ser causa de algum atrito nas mui
amistosas relações que mantinha com o Brasil e que tinha a peito
conservar. Discordou Nabuco, opinando que "se um Governo tem
o direito de veto em tal situação, deve exercê-lo sem distinguir
entre as nações representadas junto dele". Mas o Barão do Rio
Branco, a quem o ligavam laços de uma velha ami,zade, aceitou,
sem encontrar razões para melindres, as explicações do Presidente
Castro. Inclinou-se Nabuco perante a decisão do chefe, ao quai
escrevia oficialmente : "Agora que conheço a opinião de Vossa
Excelência, não me manifestarei mais por esta forma (contrária
ao veto). Vejo que há dois modos de considerar o procedimento
da Venezuela. O assentimento do Brasil faz dele um precedente
diplomático e por isso só posso desejar que nenhuma outra nação
impugne esse procedimento".
Sabia Nabuco dizer a verdade com vigor e franqueza, mas
sempre em forma conveniente. Soube praticar com constância
a difícil arte da paciência, tão necessária na diplomacia, onde, não
raro, a precipitação pode fazer desmoronar o êxito de uma negociação. Seu fino trato, sua irradiante simpatia, os vastos conhecimentos de sua cultura clássica, como a sua eloquência, completavam a magnética personalidade daquele que foi um "grande
Embaixador". Aristocrata pelas suas origens, e democrata nas
suas convicções políticas, soube aliar a afabilidade e as boas
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maneiras da tradição à realidade do presente e às previsões do
íuturc, como exige a carreira diplomática que, por sua própria
essência, requer o respeito às regras tradicionais da boa educação
r das convenções sociais, às quais a demagogia do maquinismo tem
infligido tão profundo golpe.
E" Nabuco o diplomata completo para o qual todas as atividades inerentes a seu cargo têm importância. Com o mesmo zelo
com que defende um tratado de arbitramento ou as relações políticas e económicas entre as nações, ocupa-se das questões correntes
e quotidianas de sua missão e de seus colaboradores. A organização
dos arquivos, a falta de documentos desfalcando os maços suscitavam também o seu interesse.
Só pelo espírito de sacrifício e pela prática do esforço, é
possível reunir as múltiplas virtudes que requer uma eficiente e
dinâmica diplomacia. Praticou-as em alto grau Joaquim Nabuco,
não só no decorrer de sua carreira diplomática, como no percurso
de sua vida. Nas suas lutas, nas suas meditações, encontramos
sempre um acto de fé, uma afirmação da soberania do dever. Personalidade universal pela extensão de sua cultura latina, nunca se
deixou absorver pela especialização, nem subjugar pela profissão.
Dominou a vida porque soube reconhecer a utilidade do esforço
individual e coletivo, pondo ao serviço do seu ideal o seu ardor e o
seu entusiasmo, fogo interior que multiplica forças e robustece a fé.
Joaquim Nabuco — diplomata — é uma lição; é um exemplo.
Lição e exemplo que se impõem à ardorosa mocidade de nossa
pátria.
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