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Resumo
As atividades diplomáticas do Barão do Rio Branco entre 1892 e 1912, período
no qual foi o arquiteto do mais abrangente conjunto de negociações internacionais
bem sucedidas da história brasileira, já foram analisadas por várias perspectivas
diferentes por uma grande diversidade de autores.
Este é um artigo sobre Rio Branco como Negociador. Um brasileiro que,
através das negociações que participou, mudou o mapa do Brasil e moldou, por
meio de uma abordagem exemplar, a forma pela qual as questões de limites
territoriais deveriam ser tratadas e as fronteiras pudessem ser espaços de
integração num contexto de paz propício a relacionamentos construtivos de longo
prazo.
Rio Branco, cuja referência da diplomacia brasileira é única, foi inspirador da
promoção do Brasil no contexto internacional, buscando destacar, com base numa
aguda visão geopolítica, a presença brasileira no sistema econômico vigente no
início do século passado e seus impactos no futuro.
O artigo estuda suas estratégias e estilos com base em conhecidos modelos
da teoria das negociações e exemplifica ações, escolhas estratégicas e estilos de
influência por ele adotadas em suas negociações. Propõe também uma visão da
atualidade sob a perspectiva de Rio Branco e questiona, de maneira crítica, se ele
estará abandonado ou esquecido.
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1 - Introdução
As crises estão associadas aos fenômenos de transição entre dois momentos de
estabilidade. Elas ocorrem nas relações interpessoais, entre empresas e entre países.
Na América do Sul, como em qualquer ambiente geográfico contíguo elas sempre
estarão presentes, especialmente nos momentos em que diversas correntes que oscilam
entre a busca da convergência e a ênfase nas divergências assumem posturas mais
contundentes.
Sabemos que a maior ou menor coesão interna dos países, assim como se observa
em relação à coesão interna de equipes negociadores, influem nas relações os demais
países, tanto quanto com outras partes nas negociações.
Sabemos também que a coesão interna de um país depende do quanto às regras
de convívio, subordinadas aos princípios constitucionais, as regras do jogo, orientadas
para a integração, são respeitadas.
Paralelamente, temos a noção de que as idéias de soberania precisam ser
discutidas no âmbito interno dos países. Existe, contudo, a idéia central de que a
soberania é absoluta, ela não se curva às ameaças externa e tampouco aos predadores
internos. A história mostra que as ameaças à soberania ocorrem nesses dois planos.
Assegurar a soberania é, portanto, um dever fundamental e o maior dos desafios
dos estadistas e das lideranças responsáveis de um estado. Daí deriva a qualidade da
coesão interna.
Por isso, é essencial destacarmos, num temo de tantas ambigüidades, rupturas,
transformações e crises, as referências desse tipo tão raro de liderança que se manifesta
como exemplo para todos os negociadores, e em especial dos brasileiros.
Nesse sentido, com base na obra, nas posições estratégicas e no estilo negociador
do homem público: o Barão do Rio Branco. Dessa obra consolidada durante os 20
últimos anos de vida, até 1912, podemos tirar lições de suas realizações e traçar
algumas perspectivas relacionadas às suas preocupações mais importantes relacionadas
ao Brasil, à América do Sul, das relações entre os países no âmbito regional com as
demais potências da época. A perspectiva da abordagem é o estilo negociador do Barão
do Rio Branco.

2 - 100 anos atrás
Cerca de cem anos atrás, a diplomacia brasileira também enfrentava três imensos
desafios que colocavam à prova nossos líderes e negociadores.
• Abordar as transformações decorrentes da estrutura mundial de poder que
afetada o Brasil.
• Inserir o nosso país num sistema internacional influenciado por uma
globalização acelerada.
• Equacionar inúmeras questões fronteiriças pendentes e potencialmente
explosivas.
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As questões territoriais são um prenúncio de crises. Para tratar de crises é
necessário o espírito de pacificação. Rio Branco, O Barão, era uma desses homens
públicos.
O Brasil, de maneira singular, e a América do Sul, de forma geral devem a ele e à
sua influência esse legado de paz continental, única no mundo, no último século. Rio
Branco tratou as crises de maneira construtiva, como uma forma de levar as situações
incertas a uma estabilidade qualitativamente melhor em períodos subseqüentes.

3 - A visão o negociador
Como advogado das questões de fronteiras, como negociador, como diplomata e
como cidadão sua prioridade era o Brasil. Ao longo de uma década, como ministro,
formulou políticas e coordenou estratégias praticamente sem a interferência dos
humores políticos partidários internos, dos quais mantinha distância, colocando sempre
em primeiro lugar os interesses de Estado.

RIO BRANCO

O Barão
19-05-1888
-Em qualquer lugar, lembrar da Pá
Pátria.tria.-

Uma escolha emblemática sintetiza
a visão do Barão. No final do Império,
em 19-05-1888, ao ser condecorado
com o título de Barão – o Barão do Rio
Branco, ele materializa o seu lema em
seu brasão, que havia sido e que sempre
seria o seu amor pelo Brasil – “Ubique
Patriae Memor” – em qualquer lugar,
lembrar sempre da Pátria.

Poderia ser considerado um continuísta a partir de idéias conservadoras e um forte
vínculo com Império, “mas, por trás da superfície continuísta, o que avulta na obra de
Rio Branco é o seu conteúdo de ruptura e reinvenção. Com o Barão, a política externa
brasileira adaptou-se ao novo ambiente internacional, que integrava as Américas em um
único subsistema de Estados.” 1
Rio Branco considerava a América por uma perspectiva histórica, geográfica e
política, segundo a qual as Américas eram três: Estados Unidos, Hispano-América e
Brasil.
A estratégia para afirmar essa visão implicava em evitar o isolamento brasileiro e,
mais que isso, aprofundar o papel nacional de pólo geopolítico sul-americano. Sob a
dinâmica do funcionamento do pan-americanismo, suas ações táticas consistiam em
considerar o papel brasileiro como uma espécie de elo de ligação entre os Estados
Unidos e a Hispano-América, especialmente os Hispânicos da América do Sul, dispersos
em muitos países.
Rio Branco poderia ser considerado um idealista com convicções baseadas nos fatos
e na realidade.

1
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Em seu artigo bastante difundido “Fronteiras: o estilo negociador do Barão do Rio
Branco como paradigma da política exterior do Brasil” o embaixador Synésio Sampaio
destacava as afirmações do Barão de que “a política internacional não se faz
propriamente de sentimentalismos, mas, sobretudo se inspira em interesses nacionais” e
enfatiza que ele tinha uma cristalina percepção de que em qualquer época “território é
poder”.
O embaixador Rubens Ricúpero ao discorrer sobre as afirmações do Barão sustenta
que “a política internacional não passa de uma luta de poder definido em termos de
interesses nacionais”. E complementa destacando que “embora se deva respeitar o
patrimônio comum de valores éticos e jurídicos do Ocidente cristão, ninguém deve iludirse: o que conta, em última análise, é a correlação de forças.”
O Princí
Princípio ou Pressuposto Bá
Básico
das negociaç
negociações territoriais

Uti possidetis
(como possuis agora)

• Segundo o direito romano, a posse é o poder que
o homem exerce sobre algo.

• O uti-possidetis é a posse clara e pacífica, e
decorre do princípio romano da posse material de
um território.

• Independente de qualquer outro título, o uti
possidetis é considerado a base natural para
definir limites entre os Estados. “Uma fronteira
fixa e bem determinada é ao mesmo tempo uma
conseqüência e uma garantia de paz”.
(J. de Louter – Le droit international public positif.)

Como
parte
essencial
da
visão
negociadora de Rio Branco está o
pressuposto básico de que nas
negociações territoriais de limites
deveria ser adotado o princípio universal
do UTI POSSIDETIS. Esse princípio
sustenta que a posse material de um
território é definida pela sua ocupação e
deveria ser uma referência para o
tratamento das questões territoriais de
limites e fronteiras.

Para analisar as estratégias e estilos negociadores de Rio Branco vamos utilizar
dois modelos conhecidos da teoria das negociações que levam em conta ser esse um
processo que envolve duas ou mais partes, com interesses comuns e antagônicos, que
uso da comunicação para chegarm um acordo aceitável.
Modelos de Estratégias e de Estilos
O processo de negociação é pleno de variáveis não controláveis que requerem uma
variedade de estilos para utilizar de forma eficaz um leque mais amplo de alternativas
estratégicas situacionais.

Alternativas de Posicionamento Estraté
Estratégico
Matriz de resoluç
resolução de conflitos e negociaç
negociação
9
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Dois planos estão sempre presentes em
qualquer tipo de interação humana,
individual ou coletiva: o relacional e o
substantivo. Num deles se atribui maior
valor ao relacionamento, à cooperação,
ao atendimento dos interesses dos
outros, que chamamos de plano
relacional. No outro se atribui valor aos
resultados das tarefas e ao cumprimento
de
uma
missão,
baseado
na
assertividade, ao atendimento dos
próprios interesses, que chamamos de
plano substantivo.
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As negociações positivas decorrem de uma visão abrangente e antecipada, foco
estratégico e profundidade; nelas devem ser estimuladas ações justas e coerentes no
decorrer da interação. Sabe-se que toda ação implica uma relação. Não há ação isolada,
ela decorre da idéia de que se tem do ambiente e dos resultados esperados pelas partes,
com impacto no futuro. Uma vez que ambiente muda as relações são afetadas. Deriva
dessa constatação que as ações devem ser contextualizadas e ponderadas tendo em
vista sua grande potencialidade de gerar conflitos e crises em algum momento.
Os aspectos relacionais e substantivos estão presentes em todas as negociações, o
que varia é o peso relativo e a participação relativa de cada um nas questões em jogo
entre as partes.
Os modelos têm a finalidade de fornecer referências para nossas escolhas
estratégicas e comportamentais nas negociações.
Os pesquisadores Thomas e Killmann contribuíram de forma expressiva para a
teoria da negociação, ao categorizar as cinco alternativas mais importantes de
posicionamento estratégico:
Alternativas de Posicionamento Estraté
Estratégico
Matriz de resoluç
resolução de conflitos e negociaç
negociação

PLANO RELACIONAL

Valor do Relacionamento - Cooperação
Atendimento dos interesses dos outros
RELACIONAMENTOS – PESSOAS
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AMACIAMENTO

INTEGRAÇÃO

Não engajar,
acalmar, suavizar

solucionar problemas

Colaborar

BARGANHA
Compor
conceder, compartilhar

5

Cinco alternativas de
posicionamento
estratégico:
•

Uso do poder

•

Fuga

FUGA

USO DO PODER

•

Barganha

Evitar
afastar, retrair

Competir
forçar, pressionar

•

Amaciamento

•

Integração

1
1

5
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Valor da Tarefa - Assertividade
Atendimento dos próprios interesses
TAREFAS – MISSÃO

PLANO SUBSTANTIVO

O uso do poder é orientado para a obtenção de resultados com baixa ênfase nos
aspectos relacionais.
O amaciamento que visa preservar um clima mais amistoso, acalmando,
amenizando, suavizando situações tensas, utilizando de medidas protelatórias em muitas
situações, nesse caso abrindo mão do resultado material em benefício dos
relacionamentos.
A fuga que é uma conseqüência de uma elevada assimetria desfavorável de poder,
ou motivada pelo baixo interesse, tanto nas questões relacionais quanto nas questões
substantivas.
A barganha que implica na composição, nas concessões e na troca de moedas para
viabilizar acordos.
E finalmente a abordagem integrativa que busca articular o melhor da orientação
relacional com a assertividade, orientada para a defesa genuína de interesses legítimos
das partes.
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A médica psicanalista Karen Horney, com seu modelo de energias forneceu os
insumos para QUE os especialistas em negociação Berlew, Moore e Harrison
classificassem também cinco estilos de influência situacional:

Modelo de Influência Situacional

• Energias e Estilos

Cinco estilos de
influência

PRESSIONAR

APROXIMAR

(mover contra)

(mover com)

PERSUADIR
AFIRMAR

ENGAJAR
ATRAIR
ATENUAR
(mover para fora)

•

Persuadir

•

Afirmar

•

Engajar

•

Atrair

•

Afastar

AFASTAR
AFASTARAFASTAR-SE

FONTES:
BERLEW, David, MOORE, Alex e HARRISON, Roger. The Positive Negotiation Program. MA, USA: Situation Management Systems, 1984.
CARVALHAL, Eugenio. Estilos, Comportamentos e Práticas de Influência dos Negociadores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: FGV, 2001

A energia caracterizada pela pressão faz uso de estilos persuasivos e afirmativos; a
caracterizada pela busca da aproximação faz uso de estilos engajadores e atrativos; e a
energia de orientada atenuar situações críticas faz uso do estilo de e afastamento.

Modelo ampliado
Influência situacional - Posicionamento estraté
estratégico

AMACIAMENTO

Orientação para os aspectos
RELACIONAIS - Estilos

Transigência

INTEGRAÇÃO
Colaboração
Estratégica

FUGA

Afastamento

AFIRMAR e PERSUADIR

Composição

Orientação para os aspectos

BARGANHA

5

SUBSTANTIVOS – Estilos

ENGAJAR e ATRAIR

o
til AR
Es ST
A
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PESSOAS – RELACIONAMENTOS

9

USO DO PODER

Assertiv idade

1
1

5
TAREFAS - RESULTADOS

9

Em síntese, ao integramos os dois modelos, podemos considerar que a
competência e a capacidade de diversificar os estilos, como característica pessoal, faz
com que o negociador aumente também a probabilidade do uso eficaz das alternativas
de posicionamento estratégico fortalecendo a eficácia de suas intervenções para fazer
face às diversas demandas de negociação. Significa dizer que quanto mais amplo o
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arsenal de alternativas comportamentais, maior é a diversidade de possibilidades táticas
que o negociador pode adotar de maneira situacional.

4 - As posições estratégicas de Rio Branco
Entre as ações adotadas por Rio Branco, foram selecionadas oito para ilustrar os
distintos posicionamentos estratégicos por ele adotados.
Considerando seu pensamento estratégico orientador das negociações, ele trata de
maneira assertiva a “delimitação de fronteiras com ou sem a incorporação de territórios,
cuja soberania se encontra incerta” e busca, de forma perseverante, deixar um “legado
jurídico aceito internacionalmente” nessas questões de limites e fronteiras.
Visão do Barão do Rio Branco
Pensamento estraté
estratégico para orientar as negociaç
negociações
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Atendimento dos interesses dos outros
RELACIONAMENTOS – PESSOAS
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¾ Cultivo de boas relações

¾ Estabelecimento

bilaterais com estados
hispano-americanos e busca
de relações mais amplas
(ABC)

de acordos/tratados
de limites e
navegação

¾ Aproximação com EUA

¾ Aliança não
escrita

5

¾ Diminuição da

¾ Delimitação de fronteiras

dependência
inglesa

com ou sem a incorporação de
territórios cuja soberania se
encontra incerta

¾ Eliminação das

1

desconfianças
regionais

1

¾ Legado jurídico aceito
internacionalmente

5
Valor da Tarefa - Assertividade
Atendimento dos próprios interesses
TAREFAS – MISSÃO

PLANO SUBSTANTIVO

9
WEHLING, Arno. Visão de Rio Branco, o
homem de estado e os fundamentos de
sua política. In CARDIM, C.H., ALMINO,
J.. Rio Branco, a América do Sul e o
Brasil. Rio de Janeiro: EMC, 2002. P. 99109.

É transigente e paciente no “cultivo de boas relações bilaterais com estados
hispano-americanos” e na “busca de relações mais amplas (ABC)”. É habilidoso em sua
“aproximação com os EUA”.
Afasta-se de qualquer tipo de dependência “em especial da inglesa” e busca
desengajar os espíritos mais belicosos, evitando confrontos no sentido de “eliminar as
desconfianças regionais” a respeito das intenções brasileiras.
Rio Branco compõe em alto grau relacionamentos com resultados, buscando o
“estabelecimento de acordos/tratados de limites e navegação” e de maneira consistente
uma “aliança não escrita” estratégica com os Estados Unidos.
Levando em conta seus comportamentos e práticas de negociação, Rio Branco
sustenta a prática do estilo de afirmação pelo seu apreço ao formalismo, legalismo,
assertividade; e de persuasão pela capacidade de decisão, conhecimento do tema,
assunto, das referências históricas, geográficas, cartográficas e legais.
Apóia a prática do estilo de engajar pela valorização do pacifismo, do não
intervencionismo, da discrição, do conhecimento da personalidade dos interlocutores,
sua cultura e seu contexto. Rio Branco reforça a prática do estilo de atrair por meio de
O estilo negociador do Barão do Rio Branco
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seu jeito de comunicação agradável e despojado, sóbrio, objetivo e firme, buscando
acordos baseados no bom senso e princípios éticos, e em critérios apoiados nos fatos e
na justiça.
Caracteriza a prática do estilo de AFASTAR mantendo distância de arroubos
emocionais e pela firma rejeição ao nacionalismo radical.
Estilo Negociador do Barão do Rio Branco
Comportamentos e prá
práticas de negociaç
negociação
¾ Pacifismo

¾ Estilo de comunicação

¾ Não intervencionismo

agradável e despojado,
sóbrio, objetivo e firme

¾ Busca de acordos
¾ Discrição
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Atendimento dos interesses dos outros
RELACIONAMENTOS – PESSOAS
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baseados no bom senso
e princípios éticos, e em
critérios apoiados nos
fatos e na justiça

¾ Conhecimento da
personalidade dos
interlocutores, sua cultura
e seu contexto

5

¾ Formalismo
¾ Legalismo
¾ Assertividade
¾ Capacidade de decisão

¾ Distância de arroubos

¾ Conhecimento do tema,

emocionais

1

assunto, das referências
históricas, geográficas,
cartográficas e legais

¾ Rejeição ao
nacionalismo radical

1

5
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GOES FILHO, Synésio. Fronteiras: o
estilo negociador do Barão do Rio
Branco como paradigma da política
exterior do Brasil. In CARDIM, C.H.,
ALMINO, J.. Rio Branco, a América do
Sul e o Brasil. Rio de Janeiro: EMC,
2002. P. 111-134.

Valor da Tarefa - Assertividade
Atendimento dos próprios interesses
TAREFAS – MISSÃO

PLANO SUBSTANTIVO

Para ilustrar as escolhas estratégicas foram lecionados doze episódios específicos
liderados pelo Barão do Rio, nos quais se evidencia as alternativas de posicionamento
estratégico por ele utilizadas, sob a perspectiva das negociações.
Barão do Rio Branco:
Ação estraté
estratégica e negociaç
negociações - exemplos
¾ Embaixada brasileira

¾ Questão do Acre

em Washington (com
Joaquim Nabuco)

¾ Tratado de Petrópolis
(com Rui Barbosa)

¾ Primeiro cardinalato da

¾ Questão do Peru

América do Sul
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¾ Conferência

¾ Cessão ao Uruguai de

Internacional de Haia
(Rui Barbosa)

parte da Lagoa Mirim

¾ Visita de Roque Sáez

5

Peña (presidente eleito da
Argentina em 1910)

¾ Fortalecimento do
Exército e da Marinha

¾ Caso do telegrama #9
¾ Intervenção militar no
Acre

1

¾ Caso Panther

1

5
Valor da Tarefa - Assertividade
Atendimento dos próprios interesses
TAREFAS – MISSÃO

PLANO SUBSTANTIVO
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Rio Branco faz o uso do poder de forma assertiva nos episódios relacionados ao
“fortalecimento do Exército e da Marinha”, “na intervenção militar no Acre”, “no caso
Phanter” com a Alemanha.
Faz uso do amaciamento relacional para estabelecer a “embaixada brasileira em
Washington (com Joaquim Nabuco)”, o “primeiro cardinalato da América do Sul”, ao
finalizar sua obra de fronteiras com a “cessão ao Uruguai de parte da Lagoa Mirim”, e
para viabilizar a “visita de Roque Sáez Peña ao Brasil”, do presidente eleito da Argentina
em 1910.
Usa a integração, mesclando assertividade e relacionamento, na “questão do
Acre”, na “composição da equipe negociadora da questão do Acre” que iria consolidar-se
com o “tratado de Petrópolis, com Rui Barbosa”, na “questão do Peru”, e na
“Conferência Internacional de Haia, com Rui Barbosa”.

5 - Os estilos de influência de Rio Branco
A diversidade dos estilos de Rio Branco no contexto de cada negociação pode ser
ilustrada nas três principais questões de fronteiras que liderou, pela ótica dos estilos e
comportamentos de influência utilizados.
Os estilos de influência na Questão de Palmas
Rio Branco, como era de seu feitio optou por conduzir a abordagem, nessa questão,
pela racionalidade sustentada em forte argumentação. Enquanto Rio Branco trabalhava
arduamente estudando, planejamento e estruturando a Exposição de motivos; o
representante argentino Estanilao Zeballos tratava de influenciar os tomadores de
decisão utilizando a imprensa, além de marcar presença na vida social de Washington e
New York.
Baseado em argumentos históricos, geográficos e cartográficos Rio Branco levou o
Presidente Cleveland, o árbitro, Presidente dos Estados Unidos a decidir em favor do
Brasil.
QUESTÃO DE PALMAS

1892 - 1894

Nessa questão Rio Branco fez
uso da lógica dos argumentos
fortes e bem sustentados
documentalmente para propor e
fechar através de uma maneira
clara, de declarar expectativas e
avaliar todos os aspectos da
questão. A recompensa era um
resultado previsível pela
racionalidade dos fatos. Rio
Branco utilizou de forma
superior a PERSUASÃO e a
AFIRMAÇÃO de maneira
assertiva.

Depois da decisão arbitral, um articulista de um jornal norte-americano (Brooklin
Daily Eagle - 1894) escrevia: “O Brasil era representado nessa questão de limites pelo
Barão do Rio-Branco, consumado diplomata e homem de grande erudição, o Barão foi
muito sagaz desde o princípio. Depois de examinar cuidadosamente a situação resolveu
O estilo negociador do Barão do Rio Branco
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que o melhor seria ficar longe de todas as vistas e fora da capital até o último momento
da apresentação da causa, e assim isolou-se em Nova York, com os seus secretários e
auxiliares, e começou a trabalhar com afinco, coligindo novos documentos e redigindo a
sua “memória", Segundo informam, de modo magistral.
Terminado o seu trabalho, entregou-o ao Presidente Cleveland no dia designado
pelo tratado de arbitramento, os diplomatas aqui sorriam quando se falava no assunto, e
se lhes perguntava qual dos dois lados venceria, levantavam os ombros, exclamando: - o
Sr. Zeballos diverte-se! O Senhor Rio-Branco trabalha! - É a fábula da lebre e da
tartaruga. Hão de ver que assim acontece. E assim foi na verdade. Todos nós o vimos.”
Os estilos de influência na Questão do Amapá
A seguir, na defesa do Amapá, frente à França, Rio Branco considerava que a
condução da abordagem pela via da racionalidade sustentada por forte argumentação,
como havia adotado na questão de palmas, era fundamental. Porém, uma vez que a
outra parte era a França, Rio Branco optou por complementar o estilo mais racional
buscando influenciar de forma superior, nos bastidores, os conselheiros da neutra e
respeitada Confederação Suíça.
Em decorrência de sua origem suíça, Emílio Goeldi (pesquisador atuando na
Amazônia), foi convidado para fazer parte, de forma velada, da equipe, passou a residir
em Zurich para estabelecer relações com árbitros e especialistas suíços. Rio Branco iria
residir em Berna para criar laços com os membros do governo durante o
desenvolvimento do trabalho.
Enquanto Rio Branco trabalhava por cerca de quatro anos, obtendo dados,
estudando, planejamento e estruturando a Exposição de Motivos e relacionando-se com
os helvéticos, os franceses permaneciam em Paris confiantes em sua proximidade
geográfica a afinidades culturais com a Suíça. Havia a suposição de que na confrontação
com o longínquo e pouco desenvolvido País tropical a causa não seria difícil.

QUESTÃO DO AMAPÁ
AMAPÁ

1898 - 1900

• Casa alugada em Berna.
• Equipe de negociadores brasileiros.

Além da PERSUASÃO E DA
AFIRMAÇÃO, incorporou como
estilo a busca de informações, o
envolvimento com a outra parte,
o compartilhamento de
percepções, procurando
identificar os motivos que
poderiam levar as partes em
encontrar pontos de
convergência com a linha de
argumentação. Rio Branco
utilizou de forma superior o
ENGAJAMENTO e a ATRAÇÃO
de maneira criativa.

Baseado nos fatos apresentados por Rio Branco, o Presidente da Confederação
Suíça, Walter Hauser, o árbitro, que agora já o conhecia bem, decidiu em favor do Brasil.
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Os estilos de influência na Questão do Acre
Pela perspectiva das movimentações táticas das partes, numa manobra destinada a
buscar sustentação internacional a Bolívia arrenda todo o território para a empresa norte
americana Bolivian Syndicate. A Bolívia considerava que a proteção das grandes
potências anularia qualquer possibilidade de reação brasileira. Contrariamente a essa
expectativa o Brasil suspendeu o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre os
dois países que tramitava no Congresso brasileiro.
As pressões internas no Brasil eram intensas, alguns desejavam utilizar a força.
Para afastar o perigo imediato do Bolivian Syndicate, Rio Branco propôs a compra do
território. Recusada a proposta, o Brasil sugeriu agregar outras compensações. Houve
nova recusa.
Os ânimos internos se exaltavam. Rio Branco tentava desarmar os brasileiros mais
agressivos e manter sempre um canal de diálogo indireto com os bolivianos, por
intermédio de diplomatas de outros países. Numa reinterpretação do tratado de 1867, o
Brasil havia decidido agora agir de maneira mais contundente comunicando à Bolívia sua
intenção de defender como fronteira o paralelo de 10º e 20’. As tropas se concentraram
na região. O território ao norte daquele paralelo era declarado litigioso.
A causa importantíssima era difícil. Com grande habilidade conseguiu afastar o
Bolivian Syndicate, que, desistindo de explorar a concessão, pediu uma indenização à
Bolívia. O Brasil prontificou-se a pagar 110 mil libras pela renúncia da concessão, o que
foi aceito. A seguir foi possível estabelecer a negociação bilateral de um modus
operandi, com a Bolívia.
Por meio das negociações firmava-se o Tratado de Petrópolis. O território abrangido
por esse Tratado era de aproximadamente 190.000 km2, sendo 142.900 reivindicados
como brasileiros. O Brasil obrigava-se a construir uma ferrovia dando liberdade de
trânsito pela mesma e pelos rios brasileiros até o Atlântico, além do pagamento de dois
milhões de libras.

QUESTÃO DO ACRE

1902 - 1903

Nessa questão Rio Branco
incorporou como estilo a
utilização de moedas de trocas
mais fortes através de
recompensas coercitivas e
compensatórias transitando
numa fronteira próxima à
ruptura. Rio Branco utilizou de
forma superior a FORTE
AFIRMAÇÃO dosando-a com
elementos de AFASTAMENTO
tático visando desengajar os
mais impulsivos para evitar o
confronto.

Pedro Calmon, no livro a história social do Brasil e política exterior, destaca que Rio
Branco “juntou aí, com pontualidade, persuasão e força, a um tempo francês e
germânico, na arte de negociar e na prontidão dos reforços militares remetidos em
socorro dos “seringueiros” revoltados contra a autoridade boliviana.
O estilo negociador do Barão do Rio Branco
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Um dos segredos da política do Barão era a prodigalidade. “Habituara-se a
considerar a economia um elemento sórdido dos países débeis: o dinheiro gasto
oportunamente é fator decisivo.” 2
A partir dos acordos que se encerraram em 30 de outubro de 1909, com o Uruguai,
O Barão liberou “energias brasileiras para campos mais férteis”, segundo observação do
embaixador Synésio Sampaio Goes Filho.

6 - Fronteiras e limites hoje
Cem anos depois, agora no século XXI, o Brasil também enfrenta imensos desafios
que colocavam à prova nossos líderes e negociadores, que precisam abordar as
transformações decorrentes da estrutura mundial de poder que afeta os interesses
brasileiros num contexto extremamente complexo.
•

Valorizar o papel de nosso país num sistema internacional influenciado por
intensa interdependência financeira, econômica, comercial, cultural e sócioambiental.

•

Prepara-se para as questões fronteiriças potencialmente explosivas que teremos
nas próximas décadas, sejam terrestres ou marítimas.

Nesse sentido foi um divisor de águas a assinatura, pelo Brasil, na Assembléia Geral
das Nações Unidas, da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, em 13/09/07.
A assinatura foi uma decisão de Governo, mais do que uma de Estado pelos
motivos a seguir apresentados.
De todos os países presentes 143 países votaram a favor, 11 ficaram neutros e
quatro países votaram contra: Austrália, Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia. O
Brasil foi favorável à declaração. Os motivos expressos nas declarações de voto desses
dos países que votaram contar foram os seguintes:
Art. 3 > autodeterminação, que o inclui e não limita, podendo fragmentar o Estado
em estados menores com grupos populacionais claramente definidos, afetando o
princípio maior da soberania.
Art. 26 > direitos sobre terras, territórios e recursos, que o inclui e não limita,
podendo afetar a integridade territorial e política do Estado, incentivando grupos
populacionais uniformes em terras ricas, contínuas e extensas a ampliar sua autonomia.
Art. 28 > direitos sobre reparações e compensações, que o inclui e privilegia,
tratando de forma desigual os diferentes grupos de cidadãos, podendo sujeitar o Estado
a numerosas, diferentes e superpostas demandas indígenas.
Art. 19 e 32 > direito de veto sobre as decisões de Estado relativas ao
desenvolvimento nas reservas, que os incluem e privilegiam os povos indígenas, gerando
um desequilíbrio na legitimidade das decisões em um governo representativo e
democrático ao atribuir o direito de veto (um privilégio) a um subgrupo da população.

2

Fonte: CALMON, Pedro. História social do Brasil e política exterior. In COSTA FRANCO, Álvaro e outros (Orgs.). Rio
Branco por grandes autores. Rio de Janeiro: EMC, 2003, p. 214.
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A síntese das conclusões dos quatro países é de que os artigos são dúbios e
imprecisos, capazes de gerar múltiplas interpretações, incertezas futuras; são de difícil
aplicabilidade face às leis maiores de seus países.
Essa incerteza jurídica relacionada aos níveis de subordinação dos direitos dos
povos indígenas, ora à Constituição, ora às Nações Unidas foi o cerne dos votos
contrários da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia.

1 – Javarí
5 – Alto Rio Negro
14 – Raposa/Terra do Sol
15 – Yanomami

No Brasil, em
particular na região
Amazônica, essa
incerteza prenuncia
crises, que envolverão
os países limítrofes,
especialmente em
quatro reservas
situadas nas
fronteiras brasileiras,
com Bolívia, Peru,
Colômbia, Venezuela
e Guiana.

A assinatura, pelo Brasil, da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, passou a
ser o principal fato gerador de dúvidas, ambigüidades, que possibilitaram agora, de
forma legal, que organismos internacionais, com base em convenções, leis, tratados,
acordos... Possam interferir nas questões de soberania de nosso país, imunes a
questionamentos nos últimos cem anos, por obra do Barão do Rio Branco.
Nessas quatro reservas habitam povos indígenas, com identidade lingüística, em
terras contínuas dos dois lados da fronteira, com riquezas naturais imensas e,
principalmente vulneráveis, pois carecem do apoio do governo em todos os planos.
Como brasileiros que são, não têm o apoio que merecem por direito e por
humanidade.
Procurando seguir o exemplo das análises quantitativas detalhada de Rio Branco,
apresento um quadro de áreas territoriais comparadas entre os 12 menores estados
brasileiros, os seis menores países da América do Sul e as 14 maiores reservas
indígenas.
A reserva Yanomani, por exemplo, a maior com mais de 96 mil km2, com 11.700
habitantes, do lado brasileiro tem uma área superior aos estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo somados, do outro lado da fronteira, em reserva contígua, habitam mais
de 15.200 índios de mesma etnia.
A reservas do Vale do Javari e do Alto Rio Negro, respectivamente com cerca de 85
e 80 mil km2, quase atingem, em área, cada uma as dimensões do estado de Santa
Catarina.
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Países, estados, nações?

Fonte: Pesquisa elaborada por
Eugenio do Carvalhal em ago/08

As quatro reservas já mencionadas, de fronteiras contínuas, Javari, Alto Rio Negro,
Yanomami e Raposa serra do Sul juntas, totalizam cerca de 264 mil km2, ou seja, mais
do que a área do o Equador, ou cerca de 25% de todas as áreas negociadas pelo Barão
do Branco em sua luta por deixar como legado ao Brasil certezas territoriais e de limites.
Com se sabe as riquezas naturais despertam os mais diversos interesses, Ghandi
dizia que “A terra provê o suficiente para a satisfação de todas as necessidades do
homem, mas não para toda a sua ganância.”
A questão que fica é se está o Estado brasileiro preparado para ligar com a
subordinação dessas questões críticas que se avizinham, agora deliberadamente levadas
pelo Governo a um contexto de discussões internacionais? Qual é, nessa nova realidade
criada a partir da assinatura, a visão que se pode ter de interesses nacionais?

7 - A visão da atualidade na perspectiva de Rio
Branco
O que podemos tomar como lições das práticas de Rio Branco?
Na perspectiva de Rio Branco, com base em seu lema Ubíquo Pátria Memor. – Em
qualquer lugar, lembrar da Pátria –, a ação estratégica teria um alcance maior, o olhar
no futuro, avaliaria profundamente implicações geopolíticas decorrentes das questões
territoriais e impactos que gerassem qualquer dúvida futura sobre a soberania.
Com base no princípio do uti possidetis, deixaria claro que as terras indígenas
pertencem aos índios, mas não aceitaria o conceito de nação, por isso não reconheceria
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uma autonomia privilegiada dos povos indígenas em relação aos demais brasileiros e à
nação brasileira.
Tenderia a agir estrategicamente, de maneira assertiva, pressionando o Governo,
por meio de articulações, a cumprir seu papel constitucional de assegurar dignidade aos
povos indígenas e seus direitos sobre suas terras, desde que não contínuas, quando
muito grandes, e distantes das fronteiras o suficiente para não colocar em risco a
soberania nacional.
Por isso, não teria assinado a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos
Povos Indígenas, da forma como foi proposta, nem recomendaria sua assinatura.
Deixaria claro seu apoio ao papel das forças armadas e valorizaria a missão de
guardiões da soberania brasileira, priorizando o atendimento de suas necessidades de
equipamentos e infra-estrutura, pois se habituara a considerar a economia um elemento
sórdido dos países débeis: “o dinheiro gasto oportunamente é fator decisivo”.

8 - Conclusão - Reconhecimento da obra
Estamos no limiar da plenitude do centenário da obra de fronteiras e limites dedo
Barão do Rio Branco. Em outubro de 1909 ela se consolidava.
Em 1945, no centenário de seu nascimento, no Rio de Janeiro, foi erigido o maior
Monumento do Brasil ao Barão do Rio Branco, com obelisco, estátua e gravuras em
Bronze. Rio Branco nasceu e faleceu no Rio de Janeiro, e lá viveu a maior parte de sua
vida quando não fora do Brasil.

Monumento ao Barão do Rio Branco - 1945

Monumento ao Barão do Rio Branco - Rio de Janeiro
.
Cartão Postal
Imprensa Nacional - 1945
Série: Ministério da Relações Exteriores
À direita, o Pavilhão da Exposição de 1922.
Aí se instalou, depois, o Ministério da Agricultura. Demolido na
década de 70.
Local: ao lado do prédio da administração da exposição (que não
está na foto), onde atualmente funciona o Museu da Imagem e do
Som, Praça XV.

Quando faleceu, em 1912, um de seus maiores adversários, Estanislau Zebballos,
afirmava que “si el Brasil consolida la obra territorial del Barón de Rio Branco, le deberá
el título de su primer servidor y del mas grande de los benefactores de su amor proprio
nacional y de su mapa.” 3
3

Artigo de Estanislao Zeballos, “Rio Branco”, Revista de Derecho, Historia y Letras, tomo XLII, publicado logo depois
de sua morte.
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Na época do centenário da posse de Rio Branco como Ministro de Relações
Exteriores, em 2002, o Embaixador Synésio Sampaio Goes Filho registrava em seu artigo
sobre que “hoje, passados 100 anos de sua posse como Ministro, seria difícil encontrarse outro personagem da história do Brasil que desfrute de maior prestígio. E tudo indica
que continuará, no futuro, pela solidez de sua obra, a ser das poucas unanimidades
nacionais. 4
Como cidadãos, aprendemos a importância de buscar referências e exemplos,
especialmente dos do quilate do Barão do Rio Branco
Infelizmente, setores do poder público não têm a dimensão dessa importância.
Assim se encontram a casa onde o Barão do Rio Branco nasceu, próxima à Praça da
República, e o obelisco com a estátua em sua homenagem, a Praça fechada do
Expedicionário, na cidade do Rio de Janeiro.

Assim se encontram as gravuras em bronze que destacavam para os brasileiros a
sua obra.

4

GÓES FILHO, Synésio Sampaio. Fronteiras: o estilo negociador do Barão do Rio Branco como paradigma da política
exterior do Brasil. P. 116-117. In. CARDIM, Carlos Henrique; ALMINO, João (Orgs.). Rio Branco, a América do Sul e a
modernização do Brasil. Rio de Janeiro: EMC, 2002.CARVALHO, Afonso. Barão do Rio Branco.
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Estará o Barão do Rio Branco, além de abandonado em sua imagem pública,
também esquecido, em suas idéias?
Rio Branco faleceu e deixou como herança para o Brasil mais do que um milhão de
quilômetros quadrados de certezas territoriais e de cem anos de paz com nossos países
vizinhos, foi pródigo em exemplos para os homens públicos.
Faleceu e deixou como herança para o Brasil idéias e referências incalculáveis, para
sua família não deixou mais do que um funcionário público de carreira, servidor de seu
país, poderia amealhar, exclusivamente com seu salário, durante sua vida dedicada ao
Brasil.
Esse negociador, líder, estadista, cidadão brasileiro merece muito mais!

RIO BRANCO

UM NEGOCIADOR EXEMPLAR
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