
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PEREIRA, GT. A diplomacia da americanização de Salvador de Mendonça (1889-1898) [online]. 
São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 178 p. ISBN 978-85-7983-006-8. 
Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Front Matter / Elementos Pré-textuais / Páginas Iniciales 
 
 
 



A DIPLOMACIA DA 
AMERICANIZAÇÃO 

DE SALVADOR 
DE MENDONÇA 

(1889-1898)





GABRIEL TERRA PEREIRA

A DIPLOMACIA DA 
AMERICANIZAÇÃO 

DE SALVADOR 
DE MENDONÇA 

(1889-1898)



Editora afi liada:

CIP – Brasil. Catalogação na fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

P491d

Pereira, Gabriel Terra
  A diplomacia da americanização de Salvador de Mendonça (1889-
1898) / Gabriel Terra Pereira. – São Paulo : Cultura Acadêmica, 2009. 

  Inclui bibliografi a
  ISBN 978-85-7983-006-8

  1. Mendonça, Salvador de, 1841-1913. 2. Brasil – Relações internacio-
nais – 1889-. 3. Brasil - Relações exteriores – Estados Unidos – História. 
4. Estados Unidos – Relações exteriores – Brasil – História. 5. Brasil – 
Política e governo, 1889-. I. Título.

09-6047. CDD: 327.81
CDU: 327(81)

Este livro é publicado pelo Programa de Publicações Digitais da Pró-Reitoria de  
Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)

© 2009 Editora UNESP

Cultura Acadêmica
Praça da Sé, 108
01001-900 – São Paulo – SP
Tel.: (0xx11) 3242-7171
Fax: (0xx11) 3242-7172
www.editoraunesp.com.br
feu@editora.unesp.br



Para meus pais.





AGRADECIMENTOS

Este livro não é fruto de um esforço individual. Muitas foram 
as pessoas que, ao longo de pouco mais de dois anos, nos indicaram 
caminhos, auxiliaram, ouviram, discutiram e aconselharam. E nem 
sempre essas atitudes ocorrem com a contrapartida do bom humor e 
da paciência. O que está escrito nas dezenas de páginas que compõem 
este trabalho tem, portanto, muito do sentimento alheio. 

Sou extremamente grato à professora doutora Teresa Malatian, 
que me acompanha desde a graduação. Suas sugestões e seus ensi-
namentos combinados com o profi ssionalismo acabaram por sempre 
me dar segurança no que escrevia e propunha. O estímulo intelectual 
que me fez chegar ao presente momento se deve muito a ela. Agra-
deço também a todos os funcionários da Unesp, campus Franca, 
pela atenção e educação no tratamento aos alunos. Aos professores 
doutores Mariza Saenz Leme e Samuel Alves Soares, agradeço pelas 
sugestões e críticas ao trabalho. 

Agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp), que, por meio da bolsa de pesquisa, me proporcio-
nou os recursos indispensáveis à manutenção do projeto e às viagens 
necessárias ao enriquecimento profi ssional.

Nesses anos, o apoio de minha família e de meus amigos foi vi-
tal. Meus pais, Jademir e Maria Inês, e meus irmãos, Letícia e João 



8  GABRIEL TERRA PEREIRA

Marcos, demonstram que nossa união cresce a cada dia, ouvindo, 
aprendendo e crescendo juntos. Sem eles, este trabalho não teria 
sentido. O agradecimento se estende a meu avô e minha avó, tios, 
tias e primos. São essas – muitas – pessoas que me lembram a cada 
dia da exata noção da palavra saudade.

Aos amigos presentes e ausentes, devo muito das conversas em 
momentos difíceis, permeados de dúvida e às vezes de insegurança. 
À Élidi, pelos sentimentos felizes construídos ao longo dos anos da 
graduação e pós-graduação. Ao Augusto, pela convivência tranquila 
e divertida, fazendo-me lembrar do irmão que tenho longe da casa de 
meus pais. Ao Rafael Prianti, pela profundidade com que consegue 
tocar os sentimentos das pessoas, sugerindo e apontando caminhos. 
Ao David, pelo companheirismo e pela força cada vez maiores para 
comigo. 

Por fi m, agradeço à universidade pública, gratuita e de qualidade. 
Formado em suas fi leiras, compartilho com essa instituição o que me 
proporcionou: o conhecimento. Muito obrigado.



“É apenas isto: se você vai ser humano, tem um 
monte de coisas no pacote. Olhos, um coração, dias 
e vida. Mas são os momentos que iluminam tudo. O 
tempo que você não nota que está passando... é isso 
que faz o resto valer.”

      
Neil Gaiman





SUMÁRIO

Introdução 13

1 O advento da República e a ação de Salvador 
de Mendonça 23

2 Relacionamento Brasil-Estados Unidos 67

3 A consolidação da República 107

Considerações fi nais 169

Referências bibliográfi cas 173


