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Apresentação

LJeliberou o Serviço de Documentação
do D. A. S. P. incluir em seu plano editorial do corrente ano este trabalho da lavra
do ilustre Senador Jarbas Maranhão, dedicado ao exame da figura do Barão do Rio
Branco, sua atividade de homem, de intelectual e de diplomata que prestou renomados serviços ao Brasil.
Trata-se de breve, porém expressiva síntese da vida e da obra do grande estadista,
na qual o representante de Pernambuco na
Câmara Alta fixa, em traços rápidos e mar-
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cantes, os aspectos mais significativ&s da
obra realizada por aquele grande brassil^iro
e a feição primordial de sua personalidade.
Em ligeiro esboço, resulta bem delineada
a formação mental e cultural do então adolescente José Maria da Silva Paranho$> que
ainda aluno da Faculdade de Direito, já se

Exercera, além disso, o magistério e a
judicatura.
Anos mais tarde, já em pleno amadurecimento, após haver realizado inúmeras
viagens ao estrangeiro tanto em missão oficial como de simples passeio, fora nomeado
para a carreira diplomática.
Talvez esteja no fato de ser já então ex-

fizera eleger Deputado, atuando eficientemente como jornalista e parlamentar.

periente conhecedor desses assuntos e na

Habituara-se, muito jovem, a lidar com

profunda familiaridade com a história e a
geografia do Brasil o segredo de seus êxitos

interesses do Estado e com problemas de
relações internacionais, pois secretariar a. seu
pai, o Visconde do Rio Branco, em missões
no Exterior e acompanhava-lhe a vid& pública de perto, com grande interesse.
Daí poder dizer-se que trazia do befÇO a
noção do carinho e do cuidado para cc*m os
assuntos que diziam respeito à cozsa? pública.

iniciais, sempre crescentes, até alcançar os
mais notáveis sucessos, em magnas questões
internacionais em que o Brasil foi parte.
Sua esclarecida atuação como chanceler
não encontra similar na história brasileira.
É o que expressou Clóvis Beviláqua (cultor do Direito Internacional e antigo Consultor Jurídico do Itamarati), ao acentuar
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que a educação histórica do Barão do Rio
Branco explica a extensão de sua influên-

o esforço intelectual meticuloso, a serviço
das boas causas do Estado,

cia na vida nacional.
Estas palavras são aprofundadas por um

Pleno das virtudes da nobreza, sua car-

eminente especialista, o historiógrafo pernambucano Carlos Xavier Paes Barreto,
que define tal aspecto da atuação de Rio
Branco do seguinte modo: "as altas cogitações de seu espírito tiveram sempre o mais
forte esteio na História e na Geografia",
sendo devidas exatamente ao historiador e
ao geógrafo "a base de sua atuação diplomática" (Rio Branco, o Geógrafo, páginas
22-23).
Historiador e geógrafo, pois, aliado ao
diplomata perspicaz e ao estadista alevantado, de perspectivas largas e horizontes
amplos, Rio Branco é o exemplo da inteligência e da cultura em simultaneidade com
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reira deu-lhe popularidade, revestiu-o de
glórias merecidas e fê-lo projetar-se na História como o brasileiro que consolidou o
legítimo domínio do Brasil sobre suas extensas áreas territoriais que, até então, corriam o risco de usurpação, à falta de maiores estudos e de convênios internacionais
capazes de pôr fim às disputas e à cobiça
alheia.
Pode-se dizer que foi Rio Branco quem
fixou em definitivo o contorno do mapa do
Brasil.
Suas pesquisas e conclusões convenceram
pela honestidade e pelo valor documental
que conseguiram evidenciar com agudeza e
nitidez. Não deixaram mais sobreexistirem
*
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dúvidas históricas a respeito de fronteiras
do Brasil com outros países.
Assim, com estes trabalhos e suas diretrizes de Ministro de Estado, o grande brasileiro lançou os fundamentos da política
exterior do Brasil, acertando em definitivo
os laços de convívio internacional e mútuo
respeito.
O oportuno ensaio do Senador Jarbas
Maranhão, em cujas páginas perpassa toda
a vida de lutas nobres, esforços e serviços
relevantes, com intenso amor ao Brasil, do
Barão, sempre coroados de êxitos e de
glórias, é um convite à rememoração dos
grandes feitos históricos da inteligência
nacional e, ao mesmo tempo, culto à nobre
figura do estadista pátrio.
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Discurso proferido, em nome do.Gofêrno do Estado
de Pernambuco, em 20 de
abril de 1945, na comemoração do Centenário do
Barão do Rio - Branco.

O Maior Assunto

D'IZER de Rio-Branco, em um trabalho
de síntese, é tarefa difícil. (Já se disse que
ele é o maior assunto do Brasil). Difícil
diante da grandeza do homem e da sua
obra, diante de sua personalidade e de sua
ação que apaixonam, arrebatam e estimulam o desejo de estudos tranqüilos, amplos
e profundos.
Basta ler as palavras gravadas na
placa colocada na casa n,° 8 da antiga
Travessa do Senado: "Neste local nasceu
José Maria da Silva Paranhos Júnior (Barão do Rio-Branco) que, pelo talento, saber e patriotismo, dilatou o território da
pátria, do Norte ao Sul e, no governo, elevou-a, engrandecendo-a e nobilitando-a".
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Basta meditar naquelas palavras para
se antever a amplitude dos serviços magníficos e insuperáveis que ele prestou ao
país.
Max-Fleiuss diz que Rio-Branco pode
considerar-se, nesse sentido, o maior cidadão da pátria, como aquele que fez o Brasil
maior, dilatando-o nas suas raias das fronteiras, que integrou o seu território, pacífica e definitivamente, de cerca de um milhão de quilômetros quadrados, evitando
a luta armada, no deslinde de questões seculares, que poderiam ameaçar a paz intercontinental americana.
Na verdade, quer como diplomata e
homem de Estado, quer como jornalista,
parlamentar, historiador, quer ausente da
pátria por 26 anos, quer aqui residindo e
atuando, por quase dez anos, como Ministro das Relações Exteriores, em quatro go22 —

vemos sucessivos, a sua vida ele a viveu
intensamente pelo Brasil, devotando-se
aos seus ideais superiores, acima das paixões partidárias e dos egoísmos individuais e de grupos que àquele tempo forcejavam por obscurecer as necessidades coletivas e o interesse nacional.
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Formação Cultural. Jornalista
e Deputado

J.JLO terminar suas humanidades no Colégio Pedro II, Rio-Branco inicia seus estudos de direito, os quatro primeiros anos
na Faculdade de São Paulo, concluindo o
curso na Faculdade do Recife, aos 21 anos
de idade.
Como acadêmico enceta seus trabalhos de jornalismo que se intensificam
quando, em 1869, funda, com o padre João
Manuel e o Dr. Francisco Leopoldino de
Gusmão Lobo, o jornal "A Nação". Neste
órgão e na Câmara dos Deputados — para
a qual fora eleito em duas legislaturas pelo
Estado de Mato Grosso — como jornalista
e parlamentar, Rio-Branco se destaca e se
revela um polemista de linhas clássicas,
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capaz, contudo, de destruir o adversário
pelo talento e vigor patriótico.
Tratava-se na época da questão do
Ventre Livre idealizada pelo grande estadista Visconde do Rio-Branco e vitoriosa
na lei de 28 de setembro, valendo citar
aqui o que a propósito escreveu Calógerãs: "Na Assembléia Legislativa, na imprensa, nas conferências políticas, nenhum
auxiliar mais inteligente, perspicaz e estrênuo teve o Visconde do Rio-Branco, do
que seu filho. Alargavam-se para este os
horizontes partidários, alcançando, já, a
visão superior dos fatos acima dos partidos, quando entrou, definitivamente, para
a carreira consular".
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E fato, por interferência de Cotegipe e Caxias e não sem relutância do Imperador, Rio-Branco foi nomeado cônsul
em Liverpool, em 1876 — ano em que escrevera as Anotações (de raro valor histórico) à História da Guerra da Tríplice
Aliança, por Schneider.
Antes, porém, já visitara por um ano
a Europa, em 1867, onde fora aperfeiçoar
seu conhecimento de idiomas e aprofundar
sua cultura.
De volta havia exercido o professorado (no Colégio Pedro II) e a magistratura (na comarca de Nova Friburgo) e
em 1869 iniciava sua experiência diplomática, como secretário de seu pai, chefe da
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Missão Especial ao Rio da Prata e Paraguai.
Foi cônsul de 1876 a 1893.
Em 1884 foi designado Comissário do
Governo Imperial em S. Petersburgo para
a Exposição Internacional ali realizada.
Ganhou então, com a memória que
apresentou sobre homens e cousas do Brasil, fama universal de historiador.
Com o advento da República foi ainda
nomeado Superintendente-Geral do Serviço de Imigração para o Brasil até 1893,
quando voltou ao consulado, para mais um
ano de exercício, permanecendo, ainda, no
estrangeiro cerca de 8 anos.
Ausente da pátria, por um tão longo
período, manteve inalterável o sentimento
nacional e não desviou seu espírito das
cousas do Brasil.
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Ao contrário : alternava seu trabalho
de representação com o estudo minucioso
de assuntos concernentes à História, Geografia, Direito e Economia da nação.

Pesquisador. Historiador
e Publicista

JVio-Branco tinha o pendor das pesquisas históricas e geográficas. E serviu
essa inclinação visitando bibliotecas e arquivos do Velho Mundo, copiando documentos, fazendo anotações, rebuscando livros
e papéis, que lhe dessem um conhecimento
mais profundo do Brasil.
Seu grande ideal era escrever uma
história completa do país ressaltando seus
aspectos militares, ideal que alimentava
realizar no declínio da vida, mas que o
destino não permitiu, determinando, entretanto, que, ao invés de escrever, ele construísse, com sua inteligência e vontade,
uma história nova para a nação.
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Publicou, contudo, ainda na Europa,
outros trabalhos, como Notas Biográficas, Efemérides Brasileiras, o artigo Brésil da Grande Encyclopédie, de Levasseur; a formidável Esquisse de 1'Histoire
du Brésil, a Biografia de Pedro II, no livro
de Benjamin Mossé, trabalhos que demonstraram seu valor como americanista,
especialmente como o maior erudito em assuntos brasileiros.
Não me recordo onde li ser RioBranco não propriamente um historiador
e sim um erudito da História, pois que seu
estilo tinha a sobriedade e a dignidade do
estilo dos homens de Estado.

quecer uma minúcia, como eram feitas as
naus de Pedro Alvares Cabral, de que tecidos vinham vestidos seus marinheiros, o
nome das plantas mais vulgares da praia
de Porto Seguro, onde ancoraram aquelas
naus.
Leu tudo quanto há impresso, e co
piou ou fez copiar todos os manuscritos,
fez extratos deles, distribuiu esses extratos
em forma de notas pelas páginas de todos
os livros que tratam do Brasil; retificou,
esclareceu, corrigiu, explicou, emendou e
ampliou todos esses livros; e, com o mundo das suas notas, poderá ele um dia publicar uma descrição geral do Brasil que
será um monumento".

Mas o que ninguém pode discutir é
sua extraordinária competência sobre cousas do Brasil e vale lembrar aqui o testemunho de Paulo Prado: "o que o Barão
do Rio-Branco sabe do Brasil é uma coisa
vertiginosa. É capaz de escrever sem es38 —
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A Questão das Missões
e outras questões

l? ei o conhecimento profundo, excepcional e especializado de História, Geografia e Direito Internacional que levou o governo do Marechal Floriano a convidá-lo
para o alto cargo de Ministro Plenipotenciário e enviado extraordinário do Brasil
junto ao governo dos Estados Unidos para
defender nossos históricos direitos na secular questão das Missões — sob a arbitragem do presidente americano.
Desde então a vida de Rio-Branco conheceu mais brilhantes perspectivas.
Homem de gabinete, desejando ser
unicamente um estudioso e que chegou
mesmo a pensar ser agricultor no interior
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de São Paulo, haveria de se realizar como
grande diplomata e homem de Estado.
Venceu para o Brasil a questão das
Missões, destruindo com sua cultura e
senso de direito todas as controvérsias e
até os erros diplomáticos de Quintino Bocayuva e do governo provisório.
O laudo Cleveland de 5 de fevereiro
de 1895 incorporou ao patrimônio nacional
30.622 quilômetros quadrados.
Na defesa daqueles direitos o Barão
do Rio-Branco publicou a notável memória em 6 volumes Boundary Question between Brazil and the Argentino Republic.
Não seria essa, no entanto, a única
notável vitória diplomática de Rio-Branco.
Em 1898 a descoberta de ouro em
Calsoene provoca novo litígio internacional — a questão do Amapá.
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Prudente de Morais nomeia RioBranco nosso representante junto ao governo da Suíça, escolhido para árbitro —
e ele escreve na defesa dos direitos brasileiros "monumental Memória, em quatro
volumes e um atlas, intitulado — Questions de frontiéres entre lê Brésil et
Ia France, e — Republique du Brésil, em
3 volumes, um álbum de fac-símiles e dois
atlas".
E foi este o resultado : "260.000 quilômetros quadrados de território, litigioso
durante quase dois séculos, passaram definitivamente à jurisdição nacional", por
decisão de 1.° de dezembro de 1900 do
Presidente da Suíça.
Rio-Branco foi declarado benemérito
brasileiro e a nação inteira prestou-lhe, em
várias homenagens, seu reconhecimento.
Exaspera-se novo conflito internacional — a questão do Acre.
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Rodrigues Alves, então Presidente da
República, convida o Barão, nesse momento chefe da Legação Brasileira em Berlim, para Ministro das Relações Exteriores — cargo que ele aceitou não sem relutar — certo de que só ele seria capaz de
solver o intrincado litígio com a Bolívia.
De fato, o tratado de Petrópolis de
21 de novembro de 1903 integrava no território pátrio cerca de 200.000 quilômetros
quadrados.
Foi esta sua terceira grande vitória diplomática, já, então, como Ministro das
Relações Exteriores.
De uma reclamação da República do
Peru, de 442.000 quilômetros quadrados,
reclamação atendida por Rio-Branco, o
tratado de 8 de setembro de 1908 incorporou mais ao nosso país 403.000 quilômetros quadrados e apenas 39.000 à nação
peruana.
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Glória Brasileira. Convenções
de Arbitramento

Ê LÊ que não
1

queria aceitar a chancelaria do Itamarati, foi nosso maior Chanceler e talvez a maior figura nacional.
Rui Barbosa, apresentando-o como
candidato de conciliação à Presidência da
República, posição a que ele recusou concorrer, escreveu que ele era "um nome universal, uma reputação imaculada, uma glória brasileira ; serviços incomparáveis, popularidade sem rival, qualidades raras; o
hábito de ver os interesses nacionais do
alto, acima do horizonte visual de partidos ; extremado patriotismo; ardente ambição de grandes ações ; imunidade a ressentimentos políticos dos quais teve a fortuna de se preservar".
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Realizou 31 convenções de arbitramento com as principais nações do mundo.
fora grande número de pactos sobre assuntos diversos, inclusive o pacto espontâneo
com o Uruguai, por iniciativa do Brasil, e
no qual este cedeu parte de sua jurisdiçãr
fluvial e lacustre na Lagoa Mirim e no ric
Jaguarão, sem lembrar seus ofícios na
questão de Alsop — evitando sério conflito entre o Chile e os Estados Unidos —
e o acordo complementar com a Argentina,
sobre a posse definitiva das ilhas do Alto
Uruguai.

nheceu a República do Panamá, e, pensando em nossa segurança e na manutenção da paz, trabalhou pelo revigoramento
de nossas forças armadas e pela renovação do nosso potencial militar.

Sua gestão nos trouxe alto prestígio e
relevo internacional.
Elevou à embaixada nossa legação em
Washington ; conseguiu a criação do car~
dinalato brasileiro e a realização, com vivo
sucesso, da 3.a conferência internacional
pan-americana, na capital do país ; reco50 —
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Sentimento de Pátria

X.VSTA, a obra de Rio-Branco incomparável de patriotismo, plena do espírito de
justiça e de cooperação fraterna ; obra de
paz, de concórdia e de prosperidade para
as nações americanas ; obra que engrandeceu o Brasil, no seu território, na sua
história, na sua cultura, no seu espírito.
Esta, a vida do homem cujo centenário o país inteiro comemora, numa justificada exaltação. Comemoração oportuna
quando o nazi-fascismo assaltara nações
pacíficas para conquistar seus territórios.
Quando os povos da América ameaçados
em sua independência e feridos na sua
consciência jurídica uniam-se, mais estrei— 55

tamente, na defesa dos ideais pan-americanos, que são os ideais de cooperação e respeito mútuo, de liberdade e justiça entre
as nações.
Exaltação do estadista, pois que ele
sabia sobrepor os supremos interesses da
nação às paixões políticas e às idiossincrasias partidárias e pessoais — não havendo,
por isso, maior homenagem à memória de
Rio-Branco, que tomarmos, como ele, a
íntima decisão de colocar, acima de tudo,
o sentimento da pátria.
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Pacifista e Incentwador das Forças
da Defesa Nacional

V^OISA curiosa: o pacifista José
Maria da Silva Paranhos Júnior (e
nenhum ato de sua vida desautoriza
esse conceito) tinha acentuada tendência pelos assuntos militares.
Seus primeiros ensaios, escritos
entre 1864 e 1866 — o Episódio da
guerra do Prata e os dois estudos
biográficos respectivamente sobre o
capitão-de-fragata Bento Barroso
Pereira e sobre o general José de
Abreu, barão do Serro Largo — indicam sua atração pela história militar.
Mais tarde, quando Ministro,
usa sua influência para a implanta— 59

cão da Lei do Serviço Militar e para
o reaparelhamento de nossas forças
armadas.
Em 15 de outubro de 1911, o
Exército, do qual foi um grande
amigo, rendeu-lhe expressiva homenagem, colocando seu retrato, em
tamanho natural, no salão do Clube
Militar, com esta significativa dedicatória: "À magna figura de RioBranco, o Exército Nacional".
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No Instituto Histórico
e em Outras Associações
Culturais

Jl/M 1907 foi escolhido para Presidente do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (do qual já
era sócio desde 1867, isto é, aos 22
anos) e eleito para a Academia Brasileira de Letras.
Em 1909 aquela tradicional
casa de estudos conferiu-lhe o título
de perpetuidade em sua Presidência.
Foi um trabalhador infatigável.
Para que se tenha uma idéia de
suas possibilidades e de sua resistência física basta atentar, ainda, em
outras distinções, honrarias e títulos
que ele conquistou pelo valor e pela
competência.
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O general Liberato Bittencourt
escrevendo a respeito diz que RioBranco foi "sócio de várias associações literárias e científicas, da Sociedade de Geografia do Rio de
Janeiro, da de Lisboa e da de diversos outros países; sócio ainda de
todos os institutos históricos e geográficos existentes no Brasil; moço
fidalgo da Casa Imperial; barão por
hereditariedade; Dignitário da Ordem da Rosa; oficial da Ordem
francesa da Legião de Honra, da
Ordem da Coroa da Itália e da de
Leopoldo da Bélgica; cavaleiro da
Ordem de Cristo de Portugal; condecorado com a medalha de segunda classe e placa da Ordem de Santo
Estanislau da Rússia; finalmente
Benemérito Brasileiro por lei do
Congresso".

M..ORREU o Barão do Rio-Branco
aos 67 anos de idade, a 10 de fevereiro de 1912, quando se preparava
"para resolver, com acerto e prudência, a grave questão política do
Paraguai Revolucionário".
Morreu para ficar eternamente
vivo no reconhecimento da posteridade, ele que Martim Francisco
chamou de Presidente da Alma
Nacional e que foi, talvez, pela
grandeza humana, pelo saber e patriotismo, o maior dos brasileiros.
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Trabalhos Consultados

Max-Fleiuss
A. cTEspanet
Liberato Bittencourt
Ernesto Senna
José Vieira Fazenda
João da Costa Lima Drummond
Ramiz Galvão
Raul do Rio-Branco

— 71

índice Geral

Apresentação
O maior assunto
Formação Cultural. Jornalista e Deputado
Diplomata
Pesquisador. Historiador e Publicista
A questão das Missões e outras questões
Glória brasileira. Convenções de Arbitramento . . . .
Sentimento de Pátria
Pacifista e Incentivador das Forças da Defesa
Nacional
No Instituto Histórico e em outras Associações
Culturais
Epílogo
Trabalhos Consultados

Pag.
11
21
27
31
37
43
49
55
59
63
67
71

— 75

FIM

'
C. D. U. 92 (Rio Branco)

