
 159

Capítulo VIII 

O Corolário Roosevelt  

 

Nos Estados Unidos de início do século XX, as esferas previamente separadas do 

capital industrial, bancário e comercial estavam sendo unificadas sob a direção comum das 

altas finanças, onde os donos da grande indústria e dos bancos se uniam por vínculos de 

forte associação pessoal, em uma escala muito superior que nos países capitalistas 

europeus. Essa condição se manifestou no plano estatal em uma inédita concentração de 

poder na presidência, ocupada desde 1901 por Theodoro Roosevelt. Um indivíduo 

especialmente disposto a agregar poder e tomar decisões unilaterais, Roosevelt deixara o 

governo de Nova York poucos meses atrás e era uma verdadeira encarnação política das 

necessidades desse estrato  social.  

O impulso para a expansão econômica e a pressão exercida pela disputa 

interimperialista mundial saldaram as diferenças partidárias em função de uma política de 

longo prazo que apontasse à estabilidade dos interesses norte-americanos na América 

Latina. Os Estados Unidos entraram na corrida imperialista quando o mundo já estava 

dividido entre as antigas potências imperiais, razão pela qual a luta da burguesia norte-

americana pela redistribuição de esferas de influência econômica e política poderá se 

desenvolver no começo mascarada por trás de slogans emancipatórios.1 Como havia 

ocorrido em Cuba e Porto Rico, o intervencionismo de Roosevelt encontrou cobertura na 

defesa da democracia, da legalidade e a justiça, temperados com um sentimento de 

superioridade paternalista. 

                                                 
1 GAIDO, Daniel. The Formative Period of American Capitalism. London: Routledge, 2006, p. 72. 
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Isso não evitou que o próprio Roosevelt declarara que sua política externa se 

inspirava no provérbio africano ‘Fale com suavidade e tenha na mão um grande porrete’ 

(Speak softly and carry a big stick), que serviu para batizar popularmente a novo tipo de 

relação com os países latino-americanos. Ele explorou ao limite a condição de comandante-

em-chefe das forças armadas para enviar tropas ao Caribe, inclusive passando por cima do 

Congresso, como ocorreu entre 1905 e 1907 em Santo Domingo (República Dominicana).  

TR exemplifica pessoalmente temas centrais da política externa dos Estados Unidos pós-1890 – 

disposição a usar a força para manter a ordem, uma ênfase em uma especial responsabilidade 

norte-americana para garantir a estabilidade na América Latina e Ásia, e a crença de que os 

valores e êxitos anglo-saxões davam o direito aos norte-americanos de conduzir tal política 

externa. 2 

 

A primeira grande oportunidade de testar o poder do país de igual para igual com as 

grandes potências européias veio com a crise venezuelana de 1902, quando uma frota 

anglo-germânica bloqueou os portos do país sul-americano para reclamar o pagamento de 

uma avultada dívida.  

A Venezuela do fim de século se caracterizava por ser um país politicamente 

instável e falido, afundado em permanentes lutas de facções. Tratava-se de uma economia 

primário-exportadora que dependia de dois produtos básicos (o café e o cacau) e que, 

portanto, estava subordinada à dinâmica do mercado capitalista mundial. A maior parte da 

renda pública dependia do movimento de entrada e saída de produtos, ou seja, dos direitos 

da alfândega. A partir de meados de 1870, os liberais contrataram vultosos empréstimos  

estrangeiros que terminaram sendo uma carga insuportável para o país. Os recursos eram 

utilizados como veículo para promover interesses privados, enriquecimento pessoal e para 

consolidar o poder.  

                                                 
2 Lafeber, Walter. The American Age. New York: Norton, 1989, p. 221. 
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Em 23 de outubro de 1899, a Revolução Liberal Restauradora liderada pelo general 

Cipriano Castro encerrava quarenta anos de hegemonia liberal na Venezuela. Com a vitória, 

concluía o ciclo político da oligarquia de Caracas, e chegava ao poder o bloco de terra-

tenentes proveniente da região dos Andes. O regime liberal em decomposição, dominado 

pela corrupção e a fraude, não teve praticamente uma alma para defendê-lo. 

Castro iniciou seu governo enfrentando o problema da dívida pública externa, ao 

qual se adicionavam as reclamações dos súditos estrangeiros residentes na Venezuela pelos 

danos causados aos seus bens durante as guerras civis. Em janeiro de 1901, o presidente 

declarou que não reconheceria a dívida pública anterior, o que representou um golpe para 

muitas companhias estrangeiras. Em conseqüência, estourou uma “Revolução Libertadora” 

protagonizada por um grupo de caudilhos históricos excluídos por Castro, organizados pelo 

banqueiro Manuel Antonio Matos e financiados acima de tudo pela construtora de estradas 

New York and Bermúdez Company, com o apoio de empresas como a alemã Gran  

Ferrocarril de Venezuela, a Compañía del Cable Francés ou a Orinoco Shipping. 

A Alemanha e a Inglaterra, e depois a Itália, convocaram a um bloqueio do litoral 

venezuelano “até que o presidente Castro aceite pagar todas as dívidas estrangeiras e 

prometa a compensação pelas perdas que haviam sofrido ambos os países durante a recente 

guerra civil”, e deram um ultimato a Castro em dezembro de 1902.  

Desde finais do século XIX, a Alemanha tinha planos para estabelecer bases navais 

a estações carboníferas em determinadas zonas estratégicas. A construção de uma poderosa 

frota alemã requeria uma base naval no Caribe para abastecer de carvão os seus barcos, o 

que despertou o interesse de Berlim na ilha venezuelana de Margarita. O desafio do 

Cipriano Castro aparecia como uma oportunidade para concretizar o objetivo. 
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Com a finalidade de precaver-se de maiores atritos, a Inglaterra e a Alemanha 

solicitaram a anuência do governo norte-americano para realizar uma expedição punitiva 

contra a Venezuela, reconhecendo implicitamente a Doutrina Monroe. Roosevelt 

respondeu-lhes indiretamente ao dizer na Mensagem ao Congresso da União que a Doutrina 

Monroe não se estendia à proteção dos países inadimplentes e os deixou fazer para 

demonstrar-lhes, quando os fatos foram irreversíveis, quem exercia o poder em território 

americano. Tempo depois Roosevelt explicaria seu raciocínio: 

 Não havia objeção alguma a que Castro fosse castigado, com que o castigo não tomara a forma 

de conquista do território e sua ocupação mais o menos permanente por alguma potência do 

Velho Mundo. Nesse assunto particular, essa conquista teria constituído uma ameaça direta aos 

Estados Unidos, porque teria colocado em perigo ou dominado parcialmente o acesso ao 

projetado canal a traves do istmo. Também me convenci de que a Alemanha pretendia se 

apoderar de algum porto venezuelano e convertê-lo numa fortaleza, segundo o modelo de 

Kiauchau, com miras a exercer algum domínio sobre o futuro canal ístmico e sobre os assuntos 

sul-americanos em geral.3 

 

A permissividade dos Estados Unidos para com a agressão européia provocou uma 

reclamação do chanceler argentino Luis Maria Drago, quem em uma nota enviada a 

Washington acusou o governo Roosevelt de abandonar os postulados de Monroe.  

A cobrança militar dos empréstimos supõe a ocupação territorial para fazê-lo efetivo e a 

ocupação territorial significa a supressão ou subordinação dos governos locais nos países a que 

se estende. Tal situação aparece contrariando visivelmente os princípios muitas vezes 

proclamados pelas nações da América e muito particularmente a Doutrina Monroe com tanto 

zelo sustentada e defendida em todo o tempo pelos Estados Unidos, doutrina a que a República 

Argentina tem aderido antes de hoje.4 

  

                                                 
3 Cit. em Perkins, Dexter. Historia de la Doctrina Monroe. Buenos Aires: Eudeba, 1964, pp. 180-181. 
4 Texto da nota de Luis María Drago ao ministro plenipotenciário argentino nos Estados Unidos, Martín 
García Merou, 29 de dezembro de 1902. Cit. em Escude, C. & Cisneros, A. Op. cit. Vol. VIII.  
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Roosevelt evitou responder imediatamente aos questionamentos de Drago, os que 

despertaram grandes simpatias na opinião pública latino-americana e inclusive nos Estados 

Unidos. A Argentina queria se precaver depois da dramática experiência da cessação de 

pagamentos de 1891, quando a Grã-Bretanha avaliou enviar uma força armada a Buenos 

Aires. A controvérsia sobre os argumentos de Drago continuou por vários anos até 

encontrar uma definição em 1907, como veremos. 

O bloqueio dos portos venezuelanos foi decretado em 20 de dezembro. Uma frota 

anglo-alemã conformada por 15 navios de guerra chegou ao porto de La Guaira, onde 

aprisionaram pequenos barcos venezuelanos, e atacaram Porto Cabello, neutralizando seu 

forte. Em Maracaibo, a população venezuelana atacou por sua vez os cruzeiros alemães, os 

quais tiveram de retirar-se por problemas de navegabilidade na zona.  

A reação imediata de Cipriano Castro foi convocar à unidade nacional para defender 

a soberania do país. Anunciou a liberdade dos presos políticos e o retorno dos exilados, os 

quais foram restituídos do direito às garantias constitucionais. Castro também ordenou deter 

todos os súditos ingleses, alemães e italianos residentes no país, uma medida que foi 

celebrada com entusiasmo pelo povo venezuelano. 

Milhares de venezuelanos se apresentaram voluntariamente aos quartéis do exército 

e milhares de cartas chegaram a Miraflores desde todo o país reclamando seu posto de 

combate. Os estudantes universitários conclamaram a lutar na guerra e se manifestaram em 

favor de trocar os livros de estudo pelos implementos bélicos. Inclusive voluntários de 

outros países latino-americanos mandaram cartas pedindo que lhes fosse enviada a 

passagem para combater pela causa da Venezuela. 

Castro conseguiu consolidar seu poder, unindo os venezuelanos em torno de um 

sentimento antiimperialista contra a agressão externa e debilitando a oposição que fazia 
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frente comum com os agressores. A situação, no entanto, somente poderia ser capitalizada 

pelo governo se o conflito chegasse ao seu fim. Em 17 de dezembro de 1902, a chancelaria 

venezuelana solicitou ao embaixador estadunidense, Herbert Bowen, sua intervenção no 

conflito.  

Roosevelt promoveu uma arbitragem internacional para terminar com o bloqueio 

naval, o que foi aceito pelas potências agressoras. Pela pressão dos Estados Unidos e seu 

apoio aos europeus, Castro optou por aceitar a maioria das condições impostas por eles. Em 

13 de fevereiro de 1903, foram assinados os chamados Protocolos de Washington, nos 

quais as dívidas foram separadas em duas partes - as anteriores ao governo de Cipriano 

Castro e as contraídas sob seu mandato. A Venezuela comprometia-se a pagar por 

adiantado a cada um dos países que realizaram o bloqueio a quantia de 5.500 libras e 

assinar compromissos de pagamento para que as potências levantassem o bloqueio.  A 

liquidação  das dívidas era garantida reservando o 30 por cento dos direitos alfandegários 

venezuelanos.  

O jogo político que permitiu demonstrar ao mundo que o Caribe era parte da esfera 

de influencia norte-americana era só um aspecto da política dos Estados Unidos para a 

região. Controlada a entrada do Caribe com o protetorado em Porto Rico e o domínio dos 

assuntos cubanos pela intervenção, o objetivo prioritário do governo de Roosevelt era 

completar de imediato os planos traçados por Mahan com a construção do canal. 

O istmo de Panamá, que Bolívar via como o centro da unidade continental, era 

objeto desde meio século da cobiça das potencias para a construção de um canal 

interoceânico. De fato, o próprio Libertador tinha ordenado estudos sobre a viabilidade do 

projeto. Com a descoberta de ouro na Califórnia em 1848, a idéia ganhou força, mas os 

Estados Unidos não tinham condições de competir com a hegemonia econômica e marítima 
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britânica no momento. Em 1850, os dos países assinaram o Tratado Clayton-Bulwer, um 

flagrante rompimento da Doutrina Monroe, estabelecendo que os Estados Unidos e a 

Inglaterra dividiriam o controle das ferrovias e canais que viessem a ser construídos no 

istmo. Em 1881, o empresário francês Ferdinand Lesseps, construtor do Canal de Suez, no 

Egito, tinha criado a Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panamá. Apesar 

do compromisso mútuo, ingleses e americanos não se opuseram e cederam a concessão aos 

franceses. Os trabalhos começaram, mas o clima tropical e a febre amarela, que matou 

dezenas de trabalhadores, suspenderam a empreitada por tempo indefinido. 

O Senado autorizou a construção de um canal norte-americano em 1900, e o 

governo propôs aos ingleses rediscutir os termos do Tratado Clayton-Bulwer. Londres 

aceitou a proposta, e em 1900, o Secretário de Estado John Hay e o embaixador britânico 

Pauncefote assinaram um novo documento que permitia aos Estados Unidos construir o 

canal, mas sem fortificá-lo. O Senado, liderado pela oposição democrata, rejeitou o acordo 

e exigiu a Hay o direito de fortificar a obra, o que finalmente foi aceito pelos britânicos.  

O caminho estava livre, porém, não havia certeza de qual seria o lugar mais 

adequado para situar o canal. Uma comissão oficial do governo que havia trabalhado 

durante mais de vinte anos recomendava a Nicarágua como o local mais barato e mais 

eficiente. A alternativa, a província colombiana de Panamá, poderia ser mais econômica, 

mas a Compagnie Universelle du Canal Interocéanique reclamava um ressarcimento de 

100 milhões de dólares. Pouco antes que o Tratado Hay-Pauncefoute entrasse em vigor, a 

companhia caiu em mãos de dois hábeis lobistas, Philippe Bunau-Varilla , um francês com 

muitos contatos políticos no Panamá e em Washington, e William Cromwell, um dos   

advogados com maior reputação de Nova York. Em junho de 1902, eles propuseram 
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reduzir a indenização a 40 milhões de dólares, e quase ao mesmo tempo um vulcão fez 

erupção na Nicarágua, atingindo a área planejada para a construção do canal.  

O Secretário de Estado negociou o Tratado Hay-Herrán, que proporcionava 10 

milhões de dólares à Colômbia por um corredor de seis milhas, mais 250 mil dólares 

anuais. O Congresso colombiano não ratificou o acordo e demandou mais dinheiro, na 

verdade com a expectativa de adiar tudo até 1904, quando caducavam os direitos da 

companhia francesa. A atitude enfureceu Roosevelt, que reluziu todo seu racismo, e acusou 

os legisladores  colombianos de serem “bandidos” que queriam roubar os Estados Unidos... 

Seu governo começou a espalhar o rumor de que uma revolta dos panamenhos, que tinham 

uma longa história de demandas contra o governo da Colômbia e desde 1880 haviam 

desenvolvido um forte movimento nacionalista, não seria mal vista por Washington.  

Bunau-Varilla conspirou para reacender a ira dos panamenhos, que com apoio 

norte-americano se revoltaram em 1903. Navios de guerra dos Estados Unidos foram 

enviados para impedir que tropas colombianas enfrentassem a revolta, e dois dias depois de 

seu início, Roosevelt já havia reconhecido o “novo país”. A Secretaria de Estado advertiu 

aos países que não reconhecessem o Panamá que seriam considerados responsáveis de “um 

ato de tácita reprovação e de hostilidade encoberta”.5 

Um tratado foi assinado dando os 10 milhões de dólares mais 250 mil dólares anuais 

ao Panamá por uma faixa de dez milhas que dividia o país pela metade. As relações entre a 

Colômbia e os Estados Unidos não se normalizaram até 1921, dois anos depois da morte de 

Roosevelt, quando foi negociada uma indenização de 25 milhões de dólares para o país sul-

americano. Em uma reunião de gabinete em que defendeu suas ações, Roosevelt desafiou 

seus conselheiros questionando se ele tinha se justificado com seus argumentos. O 

                                                 
5 McGANN, T.F., Op. cit., p. 333. 
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Secretário de Guerra Elihu Root respondeu: “Certamente o tem feito, Presidente. O senhor 

tem mostrado que foi acusado de sedução e tem provado conclusivamente que é culpado de 

estupro”.6 Roosevelt visitou pessoalmente as obras no Panamá em 1906, na primeira visita 

ao exterior que um presidente norte-americano em funções realizava em toda a história do 

país.7 

Um terceiro episódio que configurou o teatro do expansionismo norte-americano no 

Caribe – e que resultou na maior mudança doutrinária na política dos Estados Unidos em 

relação à América Latina desde 1823 - ocorreu por ocasião da crise financeira em Santo 

Domingo (República Dominicana). Os antecedentes da emenda Platt em Cuba e o teste 

aprovado no caso da Venezuela deram a Roosevelt os argumentos para atribuir aos Estados 

Unidos o papel de polícia hemisférica assumido explicitamente. 

A San Domingo Improvement Company, uma agência financeira sediada em Nova 

Iorque e profundamente envolvida nas finanças dominicanas, mantinha fortes 

compromissos com investidores britânicos portadores de títulos. Em 1893, a empresa havia 

assumido a administração dos recursos aduaneiros e o pagamento dos empréstimos 

recebidos pela República Dominicana, mas em 1901 havia sido privada dessas funções. A 

companhia e os portadores britânicos apelaram ao governo de Roosevelt, que intercedeu, 

obtendo um acordo em 1904 pelo qual eles receberiam quatro milhões e meio de dólares 

em compensação pelas suas propriedades e direitos reclamados. Enquanto isso, credores 

franceses, italianos, belgas, espanhóis e alemães começaram a pressionar o governo 

dominicano para que atendesse às suas reclamações, e se produziu uma escalada para se 

                                                 
6 Cit. em LAFEBER, Walter. The American Age. New York: Norton, 1989, p. 229. 
7 Com a abertura do canal em 1914, a distancia entre New York e San Francisco cairia de 13.600 para 5.300 
milhas, e os navios comerciais norte-americanos puderam navegar livremente entre os oceanos Atlântico e 
Pacifico. 
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apoderar das receitas aduaneiras. Quando foram informados dos termos do acordo com a 

Improvement Company com respaldo de Washington, protestaram alegando que as receitas 

aduaneiras comprometidas para cobrir essa dívida lhes correspondiam em primeiro lugar. 

Em fevereiro de 1905, a companhia havia obtido o controle de duas casas aduaneiras 

dominicanas, e para garanti-lo diante dos dominicanos e evitar ao mesmo tempo a abertura 

de uma frente de conflito com a Europa, Roosevelt decidiu intervir em nome dos interesses 

de todos os credores.  

O contexto internacional era de crescente tensão devido à luta cada vez mais aberta 

entre as potências imperialistas pelo controle de esferas de influência, razão pela qual uma 

nova intervenção norte-americana no Caribe se enquadrava no contexto das tendências 

militaristas da época. Em fevereiro de 1904, explodira a guerra entre o Império do Japão e o 

Império Russo disputando os territórios da Coréia e da Manchúria. Em abril de 1905, uma 

grave crise internacional se desenvolveu na Europa depois de que o Kaiser alemão lançara 

uma provocação contra a França pelo controle colonial de Marrocos.  

No que concernia às potências européias, parecia que Roosevelt era livre de intervir ou evitar 

intervir em Santo Domingo em qualquer momento entre o começo da Guerra Russo-Japonesa e 

o ajuste final da questão de Marrocos. Mas ele não poderia apoiar um grupo de investidores sem 

ajudar os outros ou permitir que qualquer potência européia ajudasse exclusivamente um grupo 

de credores sem cometer uma grave injustiça. Não estaria de acordo com suas prevalentes 

características declarar-se em favor de uma política general de não-intervenção enquanto todos 

os estrangeiros na República Dominicana sofriam os efeitos injuriosos da falência e do caos.8 

 

A situação, que ilustra o lugar particular dos Estados Unidos no contexto das 

tensões entre as potências capitalistas no inicio da etapa imperialista, promoveu uma 

mudança doutrinária na política externa norte-americana que expressa a transformação 

                                                 
8 RIPPY, Fred. “British Bondholders and the Roosevelt Corollary of the Monroe Doctrine”, in Political 
Science Quarterly. Vol. 40, No 2. June 1934, p. 198. 
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histórica que o país atravessara. A burguesia norte-americana, outrora revolucionária, 

passou a ser uma força social imperialista e reacionária, que fez com que seu aparelho 

estatal jogue o papel de polícia diante das crises sociais e políticas na América Latina. 

Aceitando a sugestão do primeiro-ministro inglês, Arthur Balfour, segundo a qual a 

Grã-Bretanha se absteria de qualquer futura intervenção desde que os Estados Unidos 

assumissem a responsabilidade de fazer com que não surgisse mais a necessidade desse tipo 

de intervenção, Roosevelt decidiu complementar os celebres princípios enunciados por 

Monroe em 1823, dando a eles um sentido profundamente diferente. 

O que passou a ser conhecido como o Corolário Roosevelt da Doutrina Monroe fôra 

esboçado pelo presidente norte-americano em uma carta ao seu agora Secretário de Estado 

Elihu Root de maio de 1904, em ocasião da comemoração do segundo aniversário da 

instauração da República de Cuba. Depois de ressaltar que a ilha devia sua liberdade aos 

Estados Unidos, o presidente afirmava que o feito em Cuba não era só “em seu próprio 

benefício”, mas para mostrar os propósitos estadunidenses a todas as nações do Sul, que 

como o país antilhano “são incapazes de governar a si mesmo”:   

Se uma nação demonstra que sabe atuar com decência no que diz respeito à política e à 

indústria, se mantém a ordem e paga suas dívidas, não deverá temer nenhuma interferência 

proveniente dos Estados Unidos.  Uma má conduta ou uma impotência da qual se deriva a perda 

geral dos laços que unem as nações civilizadas, pode requerer a intervenção de alguma nação 

civilizada, e no Hemisfério Ocidental os Estados Unidos no podem ignorar este dever, ainda 

que seja certo que nossos interesses, e os dos nosso vizinhos do Sul, sejam na realidade 

idênticos. 9 

 

A doutrina foi declarada oficialmente no discurso ao Congresso em 6 de dezembro 

desse ano, no qual, depois de repetir literalmente as palavras enviadas a Root, Roosevelt as 

                                                 
9 Idem. 
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complementou com uma referência explícita à Doutrina Monroe, que podia “forçar os 

Estados Unidos, apesar de que com relutância, em casos flagrantes de tal má conduta ou 

impotência, a exercer um poder internacional de polícia”.  Para evitar atritos com o governo 

norte-americano, as repúblicas do continente deveriam manter a ordem dentro de suas 

fronteiras e cumprir suas obrigações com o estrangeiro.  

Deve ser entendido que sob nenhuma circunstância os Estados Unidos utilizarão a Doutrina 

Monroe como pretexto para a agressão territorial. Desejamos a paz com todo o mundo, porém 

quiçá, mas que com nenhum, com os povos do continente americano. Existem, é claro, limites 

às ofensas que uma nação que se respeite pode suportar. Sempre é possível que as ações 

ofensivas para com essa nação ou seus cidadãos de alguns Estados incapazes de manter a ordem 

entre sua gente, incapazes de garantir a justiça para os estrangeiros que a tratam bem, pudessem 

nos levar a adotar ações para proteger nossos direitos; porém tais ações não seriam adotadas 

com miras a uma agressão territorial e seriam adotadas só com uma extrema aversão e quando 

tenha ficado evidente que qualquer outro recurso havia sido esgotado.10 

 

O pronunciamento chegava precisamente quando a Argentina, o tradicional 

oponente dos Estados Unidos na política americana, havia proposto explicitamente 

reconhecer os postulados de Monroe, na nota de Drago. Se tivesse sido aceita, a proposta 

argentina poderia ter pan-americanizado efetivamente a Doutrina que, pelo contrário, com a 

declaração do Corolário Roosevelt, se tornava suporte do intervencionismo unilateral norte-

americano.  

O episódio condensa o significado da radical mutação histórica no cenário 

hemisférico: nas Américas surgia uma potência mundial, enquanto as classes dominantes 

dos países que haviam aspirado a concorrer pela liderança americana procuravam, sem 

sucesso, se apoiar nos velhos parâmetros políticos, até então rejeitados. A partir de então, a 

burguesia argentina e as de outros países em décadas sucessivas poderão aspirar apenas a 

                                                 
10 HARBAUGHT, William H., (ed.). The Writings of Theodore Roosevelt. New York: Bobbs-Merrill, 1967, p. 
72–73. 
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liderar uma resistência latino-americana defensiva frente aos embates do imperialismo 

norte-americano. 

Em julho de 1906, a Terceira Conferência Pan-americana iniciou suas sessões no 

Rio de Janeiro. Para tranqüilizar a opinião pública latino-americana sobre sua agressividade 

imperialista, Roosevelt enviou Elihu Root como representante, quem pronunciou um 

discurso em que comprometeu o respeito dos Estados Unidos aos princípios de igualdade, 

liberdade, justiça e soberania dos países “irmãos”.  

A Conferência foi inaugurada por Joaquim Nabuco, embaixador brasileiro em 

Washington e designado presidente do encontro, quem pronunciou um discurso em defesa 

do pan-americanismo e louvando o Secretário de Estado e a política hemisférica norte-

americana, assim como o fez o barão de Rio Branco, chefe do Itamaraty. Root, o ativo 

colaborador da Política do Garrote e da Diplomacia do Dólar do Roosevelt, recebia uma 

homenagem desproporcionada que testemunhava uma adesão à sua política imperialista.11 

Rio Branco era um dos poucos líderes continentais que aceitava o Corolário. Em 

carta a Nabuco de março de 1906, em que instrui à delegação brasileira, ele analisou as 

limitações que os Estados Unidos tinham de exercer o papel de polícia na América do Sul. 

Em função disso, o chanceler do Brasil imaginou a perspectiva de  

(...) um pan-americano em duas dimensões, o primeiro de ampla participação, que lidaria com 

os temas da cooperação e voltado para a defesa contra incursões estrangeiras e o segundo, que 

lidaria com as questões mais difíceis, que envolvessem intervenções na vida interna das nações, 

dos momentos de instabilidade e quebra da ordem, para o qual o modelo seria o concerto 

europeu ou, se preferirmos, uma espécie de Conselho de Segurança regional.12 

 

                                                 
11 RAMIREZ NOVOA, Ezequiel. La farsa del panamericanismo y la unidad indoamericana. Buenos Aires: 
Indoamerica, 1955, p. 33. 
12 FONSECA, Gelson. “Rio Branco e o Panamericanismo: anotações sobre a III Conferência Internacional 
Americana”, em CARDIM, C.H. & ALMINO, J. (orgs.). Rio Branco, a América. do Sul e a modernização do 
Brasil. Rio de Janeiro: EMC, 2002. 
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Percebendo que um acordo geral de todas as nações americanas era provavelmente 

ainda mais difícil que entre as potências européias, Rio Branco pensava em um pacto que, 

para ser viável,  “só deve ser tentado entre os Estados Unidos da América, o México, o 

Brasil, o Chile e a Argentina. Assim, estaríamos bem, os Estados Unidos e o Brasil. 

Entrando muitos, seríamos suplantados pelo número, sempre que se tratasse de tomar 

qualquer resolução”. A idéia já contém os dois pólos principais entre os quais oscilará a 

política externa brasileira durante o século XX e revela portanto o papel singular do Brasil 

no hemisfério. Por uma parte, a aproximação estratégica com os Estados Unidos, e como 

contrapeso, uma política de alianças seletivas com os países latino-americanos mais 

poderosos (que prefigura o nunca concretizado pacto de ABC com a Argentina e o Chile 

assinado em 1915).  

A Conferência do Rio de Janeiro tratou também da Doutrina Drago, apesar de que 

seu autor desistisse de participar do encontro, em razão de que o governo argentino aceitara  

modificar a proposta original destinada a estabelecer uma política hemisférica para enfocá-

la sob o ponto de vista do direito universal. A resolução dos debates foi recomendar a 

discussão da doutrina na Segunda Conferência de Haia, a ser celebrada em 1907.    

Na verdade, as reações ao Corolário Roosevelt no resto dos países foram no começo 

“surpreendentemente moderadas”, segundo Dexter Perkins. “Em nenhum dos grandes 

Estados da América Latina tomou-se nota oficialmente da teoria do presidente; no Brasil, 

Chile, Uruguai e Peru, o tom geral do comentário foi favorável”. Na Argentina, o maior 

concorrente dos Estados Unidos nos mercados de trigo e pecuária, alguns setores da 
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oligarquia se mostraram indignados, mas jornais influentes como La Nación y outros ise 

mostraram elogiosos. 13 

A história do imperialismo norte-americano no início do século proporciona 

também um significativo retrato dos efeitos dos novos mercados financeiros na política 

internacional. O anúncio do Corolário Roosevelt provocou uma das maiores corridas 

financeiras por títulos no começo do século vinte. Os preços das dívidas soberanas de 

países sob a esfera de influência dos Estados Unidos subiram 74 por cento em um ano, e em 

comparação com outras regiões do mercado mundial mostraram rendimentos 

extraordinários logo depois do anúncio. Confiando nessa política, os agentes financeiros 

especularam com os preços dos títulos se antecipando a um maior envolvimento dos 

Estados Unidos na resolução das disputas das dívidas.   

Com o aumento dos preços dos títulos, a ameaça de intervenção européia no 

hemisfério ocidental declinou e com ela a necessidade de intervenção efetiva dos Estados 

Unidos em longo prazo. Dessa forma, os custos do expansionismo norte-americano no 

Caribe também foram menores. Em última instância, a ameaça de perder a soberania 

implícita no Corolário Roosevelt não emergiu como um terceiro fator na negociação da 

dívida (third-party debt negotiation), mas simplesmente como um meio de expandir a 

política americana e seus interesses comerciais.14 

Os benefícios que a função de polícia hemisférica de Roosevelt deram ao capital 

financeiro lhe renderam um agradecimento inusitado. Em 1902, Roosevelt tinha tomado a 

iniciativa de apelar por primeira vez à Corte Internacional de Arbitragem de Haia, fundada 

                                                 
13 PERKINS, Dexter Op. cit., pp. 204-205. 
14 MITCHENER, K. & WEIDENMIER, M. D. “Carrots for bondholders & A ‘Big Stick’ in Latin America: 
Financial Markets & the Rise of U.S. Imperialism”. Paper presented in the Economic History Association 
Meetings, Sept 2003. http://business.scu.edu/faculty/research/working_papers/pdf/mitchener_wp02.pdf 
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em 1899, mas que não havia sido utilizada por nenhuma potência em seus três anos de 

existência.15 Justificada nesse acontecimento, junto aos ofícios norte-americanos na 

finalização da guerra Russo-Japonesa, a Academia Sueca resolveu em 1906 outorgar a 

Roosevelt, o homem que em 1898 gostava de se gabar de ter assassinado um espanhol com 

as próprias mãos “como a uma lebre”... o prêmio Nobel da Paz. 

Na Segunda Conferência de Paz de Haia, em 1907, a Doutrina Drago foi apoiada 

pelos Estados Unidos depois de esvaziá-la de seu sentido original. Elihu Root mobilizou a 

Secretaria de Estado para garantir a presença de representantes da maioria dos países latino-

americanos. O artigo primeiro da Convenção aprovada estabeleceu a limitação do emprego 

da força para a cobrança de dívidas, mas apenas parcialmente, já que uma emenda do norte-

americano Horace Porter a permitiu nas situações em que o país devedor se negava a 

submeter o problema à arbitragem, ou em caso de aceitá-la não nomeava oportunamente o 

árbitro, ou em caso de não executar o laudo arbitral. Por outra parte, a proposta original de 

Drago se referia às dívidas públicas, enquanto a Convenção tratou apenas das dívidas 

contratuais. Finalmente, só quatro países latino-americanos ratificaram o documento.16 

Ao deixar a presidência em 1909, Roosevelt havia reduzido decisivamente a 

influência européia no Caribe, organizou as bases políticas para a construção de um canal 

ístmico sob controle norte-americano, estabeleceu um protetorado em Cuba, criou garantias 

permanentes para a cobrança de dívidas na República Dominicana, e, com o apoio do 

                                                 
15 Estados Unidos e México acordaram resolver no tribunal uma antiga disputa pendente sobre a Califórnia. 
16 WHITAKER, Arthur. The Western Hemisphere Idea. Its rise and decline. New York: Cornell University 
Press, 1965, p. 106. 
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presidente mexicano Porfírio Díaz, criou uma estrutura na América Central para garantir a 

estabilidade política na região em favor dos interesses dos Estados Unidos.17 

Durante duas décadas, os Estados Unidos manteriam a política consagrada no 

Corolário  intervindo militarmente por diversas razões, desde problemas econômicos a 

insurreições revolucionárias, em Cuba (1906-09, 1912, 1917-22), Santo Domingo (1905-

07, 1916-24), Haití (1915-34), Honduras (1912) e Nicarágua (1909, 1912, 1926-33). Só 

quando ao clima de revolta geral nos países latino-americanos somou-se a depressão 

econômica na década de 30, o governo norte-americano fecharia o ciclo intervencionista 

militar (assumido) proclamando a Política da Boa Vizinhança, uma nova fase de 

colonização hemisférica baseada na “ajuda” financeira, abertura comercial e arranjos 

políticos “democratizantes”.   

 

                                                 
17 Roosevelt e Díaz promoveram em 1907 um tratado de paz centro-americano por causa da guerra entre 
Guatemala, El Salvador e Honduras, pelo qual os Estados Unidos se arrogavam o direito de atuar na América 
Central como parte “consultiva” de todos os Estados da região. O acordo serviu de argumento para o virtual 
protetorado exercido pouco tempo depois sob a Nicarágua, entre outras ações.  


