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O

momento

do

aBBunto

em que se situa o objeto

das

preocupa~ões

deste estudo está inserido no periodo de fric~ão entre as
potências imperialistas, do inicio do presente século. Os
subsistemas de poder que criaram, pelas suas próprias caracteristicas,

foram atritantes. A rivalidade entre elas,

in-

formada não apenas por razões de ordem econômica mas também
por componentes nacionalistas e de prestigio internacional,
gerou séria disputa, cujo processo culminou no primeiro conflito bélico de âmbito mund í.e L,
Não
amplitude

cabe

aqui examinar essa rivalidade em toda a

sua

nem

adentrar na teia complicada da po11tica

das

alian~as. Todavia, é preciso ter presente as linhas gerais
dessa rivalidade, uma vez que ela teve reflexos na América
Latina.

A

disputa germano-norte-americana, por exemplo,

é

elemento nada desprezivel para a compreensão de certos eventos da diplomacia brasileira no inicio do presente século.
O incidente diplomático (novembro de 1905/janeiro de
1906) - consequencia do comportamento, contrário às normais
internacionais,

do comandante da canhoneira alemã Panther

,

que resultou em atentado à soberania brasileira no litoral
de Santa Catarina - não teria afetado as rela~ões germanobrasileiras até ao nível em que chegou se tivesse ocorrido
em outra conjuntura.
O

fato

ocorreu em 27 de novembro de

1905.

Oficiais

alemães da referida canhon~ira desembarcaram, sem autorização das autoridades locais, com o intuito de capturar um desertor.
Rio Branco protestou energicamente contra a violação de soberania e exigiu a entrega do fugitivo na hipótese
de ele ter sido capturado. Para reaver o preso, Rio Branco
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estava disposto, se necessário, a capturar a canhoneira.
O evento em si não constitui a nossa preocupação principal, mas sim o que ele simboliza. Por trás de um acontecimento em aparência insignificante, subjaz uma realidade muito mais ampla, demonstrativa de como o Brasil situava-se e
sentia-se em área de acerba disputa entre as duas potências
mundiais emergentes e desafiantes da hegemonia econômica inglesa no pais. A tarefa consiste em examinar como se comportou a chancelaria brasileira na ocasião, a fim de extrair
dados que, justapostos a outros, contribuam para formar
quadro que permita delinear as linhas básicas da ação

um
do

Chanceler brasileiro, Rio Branco.
Falar

que

na época os brasileiros temessem que o

seu

território sofresse mutilação por via de uma agressão alemã,
parece ao analista de hoje um tanto forçado, descabido até.
Mas, na hipótese mais plausivel de não.ter havido pretensões
territoriais alemãs com respeito às colônias germânicas do
Brasil meridional, inclusive porque isso era taticamente duvidoso, no âmbito da luta interimperialista os norte-americanos procuraram infundir-nos temor, denunciar o "perigo
alemão" (como era então designado), para eles, norte-americanos, apresentarem-se como um alternativa num eventual
atrito diplomático mais sério, e assim forçar a aproximação
do Brasil à esfera de seu subsistema de poder. O que realmente importa, no caso, é indagar se os brasileiros sentiam
ou

não

o "perigo alemão" e se este chegou a informar,

num

momento preciso, a ação da diplomacia brasileira. (1)

Os pangermanistas

nos

e o sul do Brasil

Parece fora de dúvida que em fins do século passado e
primeiros anos do presente, o Império Alemão alimentava

pretensões territoriais no continente americano. Por ocasião
da

guerra

hispano-norte-americana (1898), o almirante

von

Tirptiz, então na direção do ministério da marinha alemão,
fez sentir ao chanceler von Bulow que o momento era oportuno

\
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para arrebatar pontos estratégicos no mar dos Caraibas a fim
de assentar bases para a marinha imperial. (2)
O
sobre

ministério da marinha alemão, mantinha pretensões
as Ilhas Virgens, Curaçau, San Eustãquio, Guiana Ho-

landesa

e ilhas Galápagos, estas devido à posição, pois en-

sejavam condições para exercer o dominio sobre o canal istimo então em projeto. Com referência à América do Sul, von
Tirptz, em 1900, vislumbrava a possiblidade de adquirir uma
base naval no sul Brasil (3).
O Chanceler alemão não encampava as pretensões de seu
ministro da marinha. Este emulava-se na imprensa pangermanista que percebia

a

possibilidade de uma "anexação politica

e econômica" da América Latina pelos Estados Unidos após a
vitória contra a Espanha. Os pangermanistas consideravam que
essa possibilidade deveria ser motivo de preocupação não só
em virtude dos eventuais prejuizos comerciais que iria acarretar

à Alemanha; acenavam também com a defesa das colônias

alemãs

do sul do Brasil. A América do sul se lhes afigurava

como o único espaço, remanescente da partilha do mundo em
áreas de influência pelas demais potências imperialistas,
que não poderia ser vedado à expansão germânica. (4)
O mais expressivo 6rgão pangermanista, o Grenzboten,
mantinha, com respeito ao sul do Brasil, pretensões que de
fato s6 poderiam trazer inquietações: vislumbrava o surgimento, na costa ocidental atlântica, de um império colonial
alemão, aproveitando-se a base da colonização que já existia
no

sul do Brasil. Para isto o citado órgão traçou

projetos

um tanto quiméricos, mas de qualquer modo assentes em alguns
dados concretos: os colonos do sul do Brasil deveriam ser
permanentes, mas sem abandonar a identidade alemã; dever-seia promover a expansão da atividade comercial, industrial e
financeira alemã; e, finalmente, "abandono ou modificação da
doutrina Monroe pelos Estados Unidos", para "que o predominio comercial possa transformar-se em dominio politico
guerra". (5)
Está

sem

fora de dúvida que a linguagem eivada de ambições

imperialistas sobre área entendida como dentro do subsistema
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dos Estados Unidos provocava profunda irrita~ão na opinião
norte-americana. Entreviu-se ulteriores planos por'trás da
"conquista puramente comercial" alemã, que incitava as "susceptibilidades norte americanas".(6)
Argumentando

com a expansão comercial'e financeira

da

Alemanha na América Latina em geral e em particular com o
contingente imigrat6rio estabelecido no sul do Brasil, estimado

em mais de 300 000 habitantes no final do século, os

pangermanistas entendiam que esses colonos deveriam manter
viva a consciência de que pertenciam à Alemanha. Sem mesmo
escamotear a possibilidade de um confronto com os Estados
Unidos por causa do Brasil, solicitavam a seu governo o aumento da marinha até torná-la a mais poderosa do mundo, uma
frota capaz de assegurar uma efetiva liga~ão entre a Alemanha e o sul do Brasil. (7)
Embora o ministério do exterior alemão não acolhesse
então os propósitos pangermanistas, não é dificil inferir
houvesse no Brasil preocupa~ão com respeito a eventuais pretensões alemãs. Mesmo descontand~se a inviabilidade de uma
incorpora~ão pura e simples, devia-se, em tese, encarar a
possibilidade de as colônias virem a alimentar veleidades
de independência, o que, nesta hipótese, viria a contar com
o respaldo do Império Alemão. Não importa examinar aqui se o
perigo era ou não real. Mas mesmo sendo uma fic~ão, ele foi
um fator contribuinte no comportamento da politica exterior
brasileira num momento dado. A linguagem dos pangermanistas
era

de molde a manter viva a sensa~ão de vulnerabilidade

a

que estavam sujeitas as nações militarmente fracas e fora do
circulo das grandes potências.

A visão brasileira

o

Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Rio Branco, não dava muita atenção àqueles que denunciavam o "perigo
alemão".
mia.(8)

Boa parte da opinião pública, diversamente, o
A

imprensa do Rio de Janeiro, por exemplo,

te-

estava
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dividida quanto ao assunto. O Jornal do ,Commercl0, órgão
respeitado pela sua sisudez, em longo e interessante artigo,
de janeiro de 1905, fez o alerta para o "perigo alemão" nos
Estados do sul do Brasil, amparando-se em publicações germânicas .que afirmavam

que a um povo superior

cabem

terras

imensas e mal exploradas por povo inferior·e indolente. Referindo-se a várias daquelas publicações nas quais "a propaganda da emigração para o Brasil é feita com entusiasmo",
e estimando em 350 000 a cifra total dos imigrantes estabelecidos, em 1905, nos Estados do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, o jornal chamava a atenção para "esse esquisito estado de coisas a que a sabedoria dos governos será
chamada a pôr alguma ordem, senão para remediar os males já
existentes, para conjurar piores futuros" (9)
Em matéria publicada posteriormente, o
analisou
formando

mesmo

diário

a belicosidade e os planos navais alemães, (10) inser então "voz corrente" que a Alemanha tinha pre-

tensões sobre o Brasil caso os Estados Unidos abandonassem a
Doutrina
daria

Monroe.

satisfação

A absorção desta íarte da América do
à

"mania de grandeza" do Império

Sul

Alemão,

que estava à busca de espaço para colonizar. (11)
Para aqueles que não viam motivos para temor, o argumento principal residia no fato de o alarma do "perigo alemão" ser instigado pela imprensa norte-americana. A Alemanha
teria apenas interesses comerciais no Brasil: ampliação do
comércio e venda dos produtos industriais. Os temores seriam
infundados, portanto. Demais, o aumento das trocas só poderia ser benéfico ao Brasil. (12)
Com efeito, das potências concorrentes da Alemanha é
que se irradiava, como parte integrante da propaganda antigermânica, o receio da presença alemã no sul do Pais. O
alarma chegava ao ponto de pôr-se claramente o risco de
alienação de parte do território brasileiro. Os que percebiam

estar

esse alarma no âmbito da concorrência entre

as

potências industriais argumentavam, complementarmente, que o
colono alemão uma vez instalado no Novo Mundo e desfrutando
"das liberdades e da independência americanas", abandonava
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qualquer

à pátria

plano de retorno

Qual era a posi~ão
face do assunto?

como intrigas

contra

terra

e nos Estados

Unidos.

gente

alemão dos Estados

000
zados

estes,

- infere-se

risco.

O

o perigo

a cifra do

apenas

que Rio Branco

- menos de

não via no mesmo

no Brasil

ao norte-americano.

o

da Argentina

partiram

alguns

correspondentes

de jornais

Brasil

"levantar

mães",

o que era feito a fim de desviar

se

dirigiam

Tanto

isto

atuar

certo

que de Buenos

de São Paulo,

argentinos

colonos

Paraná,

os

no
Ale-

alemães

para o pais
Aires

ainda

que

platino.

vinham

agentes

Santa Catarina

e Rio

de atrair colonos

ale-

para o seu pais.(14)

opinião

obstante
pública

de afastar

Dir-se-ia
nião,

o

diplomacia

sua posição

satisfação
qualquer

que,

pessoal,

hipótese

capitalizou

de abdica~ão
do estado

o incidente

à

da "Panther"

a

de soberania.

de ânimo da

opi-

em beneficio

da

brasileira.

A explicaçãQ

alemã

Na

norte-americana,

imprensa

eram vistos

zões de ordem comercial,
nação de alemães

lonização

prestou

Rio Branco

cabal no episódio

aproveitando-se

Chanceler

sul do Brasil
uma

e atrai-los

ex-

intrigas.

e ódios contra

do Sul, com o fim especifico

Não

fim

era

nos Estados

Grande
mães

para o Brasil

Segundo

também muitas

aqui desconfianças

qualquer

ainda não tinha

se comparado

Procuravam

400

10 000 não naturali-

pressividade
Chanceler,

contin-

- cerca de 12 000 000 entre

- com a brasileira

alemão

alemão.

ori"ginadas na Ingla-

Ao comparar

no máximo,

contingente

em

muito valor ao que classi-

a Alemanha,

Unidos

ou descendentes

e, dentre

que aventavam

atribuir

ficou

brasileira

como já dito, não se impressio-

daqueles

Para ele, não se deveria

naturais

(13)

do chefe da diplomacia

Rio Branco,

nava com a linguagem

anterio!.

organizadas

os propósitos

não apenas
mas também

alemães

como decorrentes
do desejo

de ra-

de "criação

no Brasil".

Para isso, empresas

na Alemanha

haviam

se tornado

no

de

de co-

proprie-

:f
tárias de "8 000 milhas quadradas de território brasileiro.
superficie mais vasta que a do Reino da Saxônia", à vista do
que a expansão alemã, "com a tácita aprovação, senão com a
atual conivência e assistência dos estadistas alemães", iria
alienar porções de território brasileiro, principalmente nos
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em proveito
do Império. Nas colônias situadas nestes Estados, os imigrandes falavam a lingua de origem, conserVavam os seus costumes e participavam do sentir e das esperanças alemãs, além
de manterem estreitas vinculações comerciais com o Império.
Como sinal de advertência falou-se que, em caso de agressão,
a
Alemanha não encontraria no Brasil 'um adversário desprezivel. E, embora sem aliados, o Brasil não ficaria isolado,
pois as repúblicas da América do Sul unir-se-iam para a "sua
mútua proteção". "Demais disto, -e apenas como último recurso,

- há a doutrina de Monroe que ainda não está

destinada

ao 'fim ing16rio das coisas obsoletas'. Os Estados Unidos da
América são muito poderosos para ser totalmente desconsiderados em Berlim". (15)
A

essas apreensões e ameaças norte-americanas a propó-

sito das colônias alemãs no sul do Brasil, o Barão Speck von
Sternburg,

embaixador alemão nos Estados Unidos,

respondeu

com longo artigo publicado na Amerlcan Revlew em maio de
1906, com o objtivo de desfazer "o suposto perigo da emigraçao alemã" nas colônias sul-americanas.
A ênfase maior na matéria publicada por von Sternburg
era dirigida para o uso econômico da emigração. Para o representante germânico
era natural que a prosperidade das
colônias situadas na América do Sul aumentasse a demanda de
mercadorias de exportação alemãs. Tal fato chamara a atenção dos economistas do seu pais. A opinião pública apoiava a
politica imperial que visava canalizar a emigração alemã para a América do Sul: "'desviar a emigração da América do
Norte para a do Sul' foi então e durante muito tempo continuou

a ser o grito de todos os que opinavam pela utilizacão

econômica ( grifado no original), como máxima da opinião pública". (16)
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i
Em abono
lei

de suas explica~t!es~ o embaixador

que ent~o

esta

era

havendo

regia

a emigrai~o

considerada

tos constitucionais
tretanto,

apoio

de proibi-Ia

dos súditos

oficial,

o

o desvio

les

peridade

aumentava

tuindo-se
entre

assim

derava

poderiam

Na

fi

•

(

o jornal

alem~o

Alemanha
negaram

recear

do governo

tências

mundo

comerciais
e

os

onde a indivi-

poderiam

ser facil-

e, por conseguinte,

onde

a m~e-pátria

e os

tem demonstrado

de qualquer

chegou

mais

(18)
im-

sobre

o

censura
da

ambicioso
dever-se-ia

uma vez que, di-

terra.

(19)

perpretadas
militarmente

Exteriores

con-

em 1900 e 1901,

Tampouco

com a nova

das Rela~bes

pública.

Os embaixadores

no Brasil,

contra na~bes

a campanha

a receber

propósito

por agress~es

em geral

territoriais

pretensbes.

nor-

que o governo

e no Rio de Janeiro,

identificados

o Ministério

ambi~bes

estabelecidos

imperialistas

a opini~o

alem~

denun-

e principalmente

que representavam.

marcado

Grenzbonten

latino-americanos

de enganar

A imprensa

existência

zia-se,estavam

consti-

a Alemanha

o que facilitava

suas desmedidas

dos colonos

Num

trocas

ade-

A pros-

alem~s,

os paises

francesa

jornais

n~o alimentava

em Washington
a

por parte

alguns

histórica

meridional.
pelas

aque-

lado, a lei consi-

pangermanista

inglesa,

à custa

pesquisa

oficial

Por outro

para

e agricolas

vale dizer,

para a emigra~~o

em especial,

tra a Alemanha,

Brasil

das

fa-

17)

sobre

brasileiros

cas,

de além-mar.

as influências

perial

pátria,

pelo

preferidos

das manufaturas

pela assimila~~o

Alemanha,

te-americana

en-

adequados

formadas.

ser afrou>:adas as rela~eses entre

e>:-súditos .••

A

a serem

a lingua e os tra~os alem~es

absorvidos

ciava

eram

em um fator de aumento

inadequados

mente

e

o consumo

coloniais

dualidade,

n.o recebia,

a lei de emigra~~o

Assim,

das colOnias

a nova e a velha

núcleos

do Império,

condi~t!es climáticas

à prosperidade

Nao

para n~o ferir os direi-

Todavia~

de colÔnias.

que apresentassem

quadas

para ~ comunidade.

para os paises considerados

estabelecimento

à

a qual

caso este n~o fosse desejado

pais a que ela se destinava.
vorecia

em seu pais, segundo

perda econÓmica

possibilidade

referiu-se

pelas
mais

do Brasil

n~o

pofrati-

9
nha

raz~es especiais

para depositar

absoluta

desmentidos

oficiais~As

apreens~es

da

n~o podiam

ser descartadas

imprensa

Se o pangermanismo
bilidade
orientados

oficial

telas

de

normais,
que

poderia

Até

Joaquim

(dir-se-ia

uma potência

de um idealismo

lar,

a manifestar
no sentido

Africano"

Descartada
no

sul

za

comercial.

ricanos
e

Est~,

naquele

portanto,

momento

longa

a

hegemonia

A SOlUf~O

Foi

nesse

Somente
si

de

econOmica

contexto

neste contexto

Viu-se,

maior

extrema

boa-fé

resvalava

internacionais,
particu-

Internacional

frequente

pelos norte-ame-

concorrentes

comerciais

sobre o

configurado

no ambito

Brasil.

que o Brasil

de uma luta interim-

procurando
capitalismos

inglesa

a sua

alem~o"

ao nIvel da concorrênci-

a sua influência

Dois

em

aumentar

sobre

desafiantes

o
da

sobre o Brasil.

diplomática

insignificante

Brasil.

entender

perfeitamente

sua influência.

eram

caracterlsti-

de um real "perigo

de afastar

capitalismos

As cau-

(20)

era utilizada

encontrava-se

Dois

de

o "Direito

melhor

alem~

tempo aumentar

perialista.
mesmo

A amea~a

em que a

num mundo

principais

se colocado

com a finalidade

ao mesmo

(21)

pode-se

no jornalismo,

e

em sua correspondência

Latina.

serem

contexto

nos assuntos

a possibilidade

do Brasil,

presen~a

européia

de ver transposto

para a América

hipótese

que em alguns momentos

receios,

a possi-

ser abondonada.

um estadista

para os limites da ingenuidade)
chegou

considerar

naquele

era uma de suas
Nabuco,

parte

do Império um dia

um paIs latino-americano,
em face de

por

nos

pura e simplesmente.

pangermanistas~

n~o agressiva

o imperialismo

caso

exteriores

pelos elementos

linha

manifestadas

era um fato, devia-se

de os neg6cios

confian~a

é possivel

despertou

entâo,

alcance.

que ocorreu

o incidente

entender

os animos

como um fato

pan-americanistas

no ato de violência

(22) Os mais sensatos

tas. Mas, de qualquer

da Panther.

outros

no

propÓsitos

nâo temiam

modo a na~~o melindrou-se

em

conquis-

por ter sido

.
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I

tratada

como um pais africano, pois entendia-se como parti-

cipante

da comunidade dos ent~o chamados pai15es "civiliza-

dosll.(23)
Está
que
em

suficientemente demonstrado pelos seus

biógrafos

Rio Branco, no caso, seguiu a sua norma de

IItratamento

igualdade de condi~~es com qualquer potência

estrangei-

ra". (24) Assumiu o Chanceler uma atitude mais altiva, enérgica e sobranceira do que em oportunidades anteriores, quando

havia tratado com paises vizinhos menos poderosos que

Brasil.

o

(25) Manteve-se intransigente até o fim, sem recuar

nas suas exigências, até o incidente encerrar-se de modo inteiramente

satisfatório

para o Brasil, n~o sem

antes

ter

pairado sobre algumas opini~es a possiblidade de um confronto bélico com a Alemanha.
O

incidente encerrou-se com a nota diplomática de 2 de

janeiro

de 1906, e>:pedida pela Lega~~o da Alemanha, em nome

de Guilherme 11, na qual "apresentava 'os mais vivos protestos de amizade e considera~~o ao Brasil', e deixava explicado:

que

n~o tinha havido inten~~o de ofender

territorial
barcaram

a

soberania

do Brasil; que os marinheiros da Panther

desem-

em Itajal a fim de solicitar informa~~es sobre

um

desertar de nome Hasman, e n~o para prender Steinhof[que teria

sido

o fugitivo]; que este nunca estivera a

bordo

da

Panther; que os culpados seriam submetidos a tribunais militares;

que o governo alem~o lamentava profundamente o inci-

dente,

reiterando

os votos de grande estima e

amizade

ao

Bt-asil". (26)
Rio
vidamente

Braco respondeu: "O Governo Brasileiro aprecia dea

retid~o e presteza com que o Governo

Imperial

procedeu no exame e decis~o deste caso, dando mais uma prova
dos

seus elevados sentimentos de justi~a. N~o pode,

entre-

- quaisquer que sejam os usos das marinhas de

guerra

tanto
em

outros

Panther

paises - deixar de lamentar que o Comandante

da

tivesse incumbido oficiais e pra~as da sua guarni-

~'à{ode fazer indaga~ôes em terra, mesmo obrando com a maior
reserva e prudência, para verificar o paradeiro de um desertar, tanto mais quanto o mesmo Comandante declara que conta-

-

... ~
o

o

·
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va

com a boa vontade das autoridades territoriais, às quais

compete,
llcia

-

incontestavelmente, praticar as diligências de po-

necessárias

desertores".(27)

Re~orfO

para a descoberta, captura e entrega

da presenfa

norte-americana

e do prestrfqio

de

de

Rio Branco,

o

arranh~o à soberania nacional, praticado pela marinha

alem~,

e a pronta e altiva rea~~o brasileira com os

desdo-

bramentos que incidentes dessa espécie geram, acabaram sendo
fator contibuinte para que parte da opini~o pública sentisse
e

proclamasse a necessidade da amizade norte-americana para

fazer frente às pretensties imperialistas européias na América

do Sul. A altivez de Rio Branco contribuiu para

lhe

atrair-

respeito na América do Sul. A opini~o latino-americana

sentiu, principalmente os argentinos (de um orgulho andaluz,
nas pr6prias palavras do Chanceler), que ele sabia falar com
firmeza

quando

necessário, n~o importando o

potencial

de

for~a do pais a que se dirigia.
Tudo
guerra

indica

que

Rio Branco estava certo de- q':l.e
uma

contra a Alemanha era possibilidade muito remota. De

qualquer modo, procurou lagar a imprensa monroista dos Estados Unidos contra aquela. Ciente da rivalidade entre os dois
imperialismos

emergentes, procurou jogar um contra o

outro

em proveito da soberania brasileira.
Sen~o, veja-se: logo que o problema diplomático se pós,
telegrafou
Washington,

a Joaquim Nabuco, ent~o embaixador brasileiro em
nestes termos: "Trate de provocar artigos enér-

gicos (dos) monroistas contra esse insulto. Vou reclamar (a)
entrega

(do)

preso (com) condena~~o formal (do) ato .•.

Se

inatendidos, empregaremos (a) for~a (para) libertar (o) preso

ou meteremos a pique (a) Panther. Depois, aconte~a o que

acontecer". (28)
A
mento

vista do telegrama, Nabuco procurou Root no Departade Estado, mas n~o o encontrando, levou o assunto

ao

-

,
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conhecimento
informou
a

do Subsecretário Robert Bacon, que por sua vez

ao Presidente Theodore Roosevelt. Nabuco 'n~o pediu

interven~1:(o
do Departamento de E6tado. Apenas informou

governo
uma

norte-americano

o

"de um incidente que podia provocar

guerra entre o Brasil e a Alemanha e 'em tal emergência'

deviamos

poder contar com a opini~o americana.' "(29) Nabuco

procurou,

instruido pelo Chanceler, levantar a opini~o

pú-

blica norte-americana em apoio do Brasil, num momento em que
era

forte o estado de ~nimo norte-americano em rela~~o

projetos
do.

aos

expansionistas do Imp~rio Alem~o, como já acentua-

(30)

O incidente diplomático, que poderia ter ficado restrito

a

seus justos limites caso fosse outro o contexto

dial,

mun-

despertou a indigna~~o da imprensa brasileira e irra-

diu-se para a imprensa europêia e a do continente americano.
(31) A imprensa de Buenos Aires mostrou-se

prontamente soli-

dária ao Brasil. (32)
Constou
ciated

Press,

na imprensa norte-americana,

atravês da Asso-

que Nabuco fora buscar o apoio do Departamento

de Estado. Rio Branco apressou-se a pedir ao embaixador brasileiro para desmentir que tivesse comunicado ao Departamento

de Estado seu pedido. Nabuco esclareceu que apenas comu-

nicou

os

fatos

oportunidade
te,

ao Subsecretário de Estado, n1:(o tendo

na

solicitado ajuda norte-americana, e, finalmen-

que o Brasil tinha condi~Ôes de defender sua

soberania

sem apelar para eventuais aliados. Todavia, n~o viu a necessidade

de um desmentido por considerar que o fato era irre-

levante
lavam

em meio a tantas noticias inexatas que ent~o circua respeito do incidente da Panther,

munica~~o

além do que a co-

feita ao Departamentio de Estado seguia a prática

usada "entre possiveis aliados". Demais, um desmentido poderia,

na opini~o de Nabuco, influir negativamente no estrei-

tamento

da amizade com a na~~o norte-americana,

pol1tica em

que estava vivamente empenhado.
Para ressalvar a posi~~o do Brasil junto ao Departamento

de Estado, Nabuco dirigiu-se ao Secretário de Estado, E.

Root, narrando os acontecimentos

como realmente se passaram,

"

-,
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com

a

ficará
uma

finalidade de "salvaguardar com este documento,

que

guardado nos nossos arquivos, a verdade alterada por

informa~'A(o
das Agênicas telegráficas, aqui e no estran-

geiro,

de

que acerca do incidente apelara para

o

Governo

Americano .(33)
ll

A

resposta

narrativa

do Secretário de Estado foi acorde

com

do representante brasileiro, fazendo constar

a
que

"V.Exa. n'A(o
apelou para o Governo dos Estados Unidos n~o tomou,

nem propOs, nem pensou tomar, nenhuma medida com refe-

rénc i a a e 1e .••". (34 )
N~o

obstante

brasileiro

ter salvaguardado a posiç;:~e1
do

governo

no desenrolar do epis6dio e os posteriores

des-

mentidos na imprensa, feitos a pedido de Rio Branco, dir-seia

que

Nabuco n'A(o
chegou a entender bem o sentido de

desmentidos
até

tais

solicitados pelo Chanceler, que quis demonstrar

à saciedade que o Brasil n~o cogitou de solicitar a in-

tervenç;:~odo Departamento de Estado em seu favor. Isto

de-

preende-se do trecho de carta que enviou a Rio Branco: "Você
telegrafou
ir

que desmentira ai que me tivesse encarregado

de

ao Departamento de Estado e estou sem atinar com a raz~o

desse desmentido .• De certo n~o fui lá da sua parte, mas que
pode ter havido (de) t~o desagradável na falsa noticia
você

esmagar

Receio

publicamente e dar-me aviso de que o

para

fizera?

que ai a tenham querido explorar contra você ou con-

tra mim •••".(35)
No

resenrolar do episódio, Rio Branco orientou-se pela

sua viva noç;:~o
de soberania nacional, n~o admitindo que esta
sofresse
dir-se-ia
nâo

qualquer arranh~o. Ao exigir plenas satisfaç;:~es
até exageradas para um caso que em outro

momento

passaria de um incidente do ramerr~o diplomático,

como

já se disse- de uma das maiores potências militares do mundo
de

ent~o, e ao fazer constar que o Brasil n~o solicitara

o

concurso de outro governo para resguardar sua soberania, Rio
Branco acabou por reverter a violaç;:âo
do território em favor
do

prestigio

repara~~o

para

nacional,

em

nacional. Por outro lado, ao conseguir
um incidente e>:ecrado pela op n í.ão
í

plena
pública

especial pelos denunciadores do "perigo

ale-
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m~o",

n~o s6 dava satisfa~~o ao amor pr6prio nacional, como

formava em torno de si um movimento de opini~o - em boa parte

facilitado

época

que

pelas incita~~es nacionalis~as
respaldava a sua a~~o no

pr6prias

da

Itamarati.(36)

Rio

Branco adquiria, assim, cada vez mais prestlgio, até ao ponto de tornar-se, em raz~o também de outras vit6rias diplomáticas, figura intocàvel e efetiva no ministério, independentemente das mudan;as de presidentes da República.
N~o foi em raz~o do temor da agressividade -européia que
Rio Branco promoveu a aproxima~~o Brasil-Estados Unidos. Mas
o

"meio ambiente", no qual o receio da Europa era uma cons-

tante, facilitou-lhe a tarefa, ou pelo menos, no momento focado, forneceu-lhe respaldo de opini~o. A amizade norte-americana
no

servia-lhe para ulteriores objetivos que se situavam

contexto sul-americano. Isto para se permanecer, apenas,

nas raz~es geopoliticas.
A

maneira

pela qual a Alemanha conduziu o assunto

arena

diplomàtica

falta

de

tato,

foi, a principio, marcada
reconhecida até por órg~o da

pela

na

extrema

imprensa

de

orienta~~o pangermanista, o que contribuiu para abrir campo,
ainda

mais, à amizade Brasil-Estados Unidos, às vésperas da

realiza~~o
gramada

pro-

para o Rio de Janeiro. Embora do ponto de vista co-

mercial,
rente

da 111 Conferência Internacional Americana

o incidente n~o tenha provocado altera~~es na cor-

do comércio entre os dois paises, temeu-se que o

ato

prejudicasse os inter~sses alem~es no Brasil. (37)
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