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INTRODUÇÃO

Segundo Eric Hobsbawm (1998, p.87-95), em obra referencial, 
era muito provável que no fi nal do século XIX o ritmo de crescimento 
da economia mundial, determinado pelos núcleos desenvolvidos ou 
em desenvolvimento do capitalismo, viesse a ser “um mundo de 
império”. O período compreendido entre os anos de 1875 e 1918 
delimitou a inauguração, o auge e a decadência de um tipo de im-
perialismo visto como produto do capitalismo industrial voltado 
para a obtenção de matérias-primas e produtos agrícolas em geral, 
combinados com a expansão de mercadores consumidores.

Um dos signifi cados desse imperialismo surgia da contradição 
entre as dimensões dos Estados nacionais europeus e as exigências 
do desenvolvimento produtivo decorrentes do início da produção 
em massa que instavam por novos mercados, com início na década 
de 1870. A acentuação dessa contradição, também o motor desse 
imperialismo, foi o crescente protecionismo econômico dos países 
dependentes dos europeus, desencadeando uma série de choques 
entre estes e – por exemplo – Inglaterra, França e Alemanha, que 
procuraram conquistar e resguardar novos mercados por todo o 
mundo, prevalecendo a tendência em assegurar o controle político 
direto ou indireto dos territórios vinculados a eles o mais amplamente 
possível (Bobbio et al., 2007, v.1, p.618-9). 



14  GABRIEL TERRA PEREIRA

O processo foi sentido por todo o mundo e assumiu peculiaridades 
de acordo com a formação política e cultural de cada região em que 
ocorreu, ao contrário da dominação formal de países europeus sobre 
africanos e asiáticos, onde as hostilidades ante o indivíduo estran-
geiro crescia rapidamente. No continente americano (com exceção 
dos Estados Unidos), a infl uência dos países desenvolvidos podia 
ser considerada informal à medida que aumentavam os negócios 
e as transações de empresas, participando na industrialização e na 
circulação de mercadorias, barateando o custo e facilitando o acesso 
a elas. No entanto, essa ligação cada vez mais forte entre os países 
não possuía um sentido restrito à economia. Os interesses econô-
micos também serviam diretamente como instrumento para atingir 
desígnios políticos, decorrendo desse objetivo uma série de choques 
que extrapolaram a retórica diplomática, culminando em confl itos 
armados como a Primeira Guerra Mundial, que matou milhões de 
pessoas. O frágil pilar de sustentação desse mundo era representado 
pelo imperialismo gestado no século XIX, que havia engendrado a 
dependência econômica e a fragilidade dos regimes políticos dos 
países que sofreram sua ação, somados à disputa interna entre os 
próprios europeus pela dominação direta ou indireta nessas regiões 
(Renouvin & Duroselle, 1967, p.80).

Nesse cenário, observa-se que no Brasil as práticas imperialistas 
remodeladas não atingiram o País homogeneamente, mas foram sen-
tidas em um momento importante de sua história enquanto Estado 
independente: a transição da Monarquia para a República. 

Os representantes políticos do Brasil vinham, desde a segun-
da metade do século XIX, quando o País atravessava uma fase de 
crescimento econômico, relutando em abolir o trabalho escravo e 
forçando a permanência de estruturas econômicas e políticas que 
impediam maior entrada de capitais estrangeiros, além de restringir 
o estreitamento de laços com países vizinhos. No sentido contrário, 
grupos descontentes convergiram suas forças pela desestabilização 
do regime monárquico, utilizando o descontentamento momentâ-
neo para arregimentar radicais e propagandistas em suas fi leiras. O 
agravamento da contestação ao regime político e às crises internas, 
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como a campanha pelo abolicionismo e sua concretização em maio de 
1888, somado às transformações econômicas no sistema internacio-
nal, conduziram à fragilização da Monarquia, que pereceu em 1889. 

A partir da confi guração desse cenário, o presente trabalho elegeu 
como enfoque a noção de política externa como desdobramento da 
política interna, tratando-as como planos intercambiáveis (Mil-
za, 2003, p.365-6). Dessa forma, o entendimento sobre o período 
torna-se mais rico, apresentando perspectivas diferentes, mas que 
sintetizam o funcionamento do Estado brasileiro e as ideias e práticas 
que o fundamentavam. 

Essa operação insere-se no que se convencionou chamar de “retor-
no da história política” ou “nova história política”, capitaneada pelo 
historiador francês René Rémond, que enxerga uma nova roupagem 
para tal perspectiva historiográfi ca, distinta da visão construída pelo 
grupo formado em torno da revista dos Annales. O entendimento de 
Rémond é o de que o campo político não possui limites ou é algo in-
fl exível; nele não existem fronteiras naturais. Articulado intimamente 
com a ação estatal, o campo político se contrai e se dilata de acordo com 
necessidades econômicas, culturais ou sociais de cada país, fi gurando 
como uma poderosa força de expressão coletiva e condensação das 
práticas dos indivíduos, ao contrário da visão da tradicional história 
factual e exclusivamente elitista (Rémond, 2003b, p.443).1 Portanto, 
a nova história política contempla novos atores e novas abordagens, 
permitindo, ao fi m, o surgimento de novos objetos de pesquisa. Essas 
ideias, além de revisitarem a defi nição de história (e) política, não po-
dem ser entendidas sem a ideia de aproximação; aproximação esta de 
caráter epistemológico, efetivada pela prática da interdisciplinaridade. 

O notável trabalho de Gabriela Nunes Ferreira (2006, p.17) pinça 
precisamente a questão, justifi cando que a abordagem do campo 
político desdobrado no plano interno e externo é fundamental para 
sua compreensão, além de alertar para os perigos de uma análise 
unilateral:

 1 A noção de coletivo abordada aqui se restringe aos indivíduos ligados ao poder 
político, ou seja, aqueles que trabalham na esfera estatal.
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[...] a maioria dos estudos que enfocam episódios envolvendo rela-
ções internacionais tende a desvincular a análise da política externa 
dos países estudados da análise de suas respectivas estruturas e con-
junturas políticas internas. Também não examinam de perto os re-
cursos de poder internos (capacidade de promover alianças políticas, 
poder econômico, etc.) mobilizados na relação com outros países. O 
mais grave é que tal perspectiva traz em si o risco do anacronismo, já 
que muitas vezes trata como Estados prontos Estados em formação, 
empenhados ainda em fi rmar a ordem interna.

Outra importante noção apresentada neste trabalho é a ideia 
de campo político, retirada da obra de Pierre Bourdieu (2003, 
p.140-2) que analisa a estruturação do poder simbólico.2 Ao de-
senvolver a noção de campo atrelado ao poder simbólico, Bourdieu 
procura compreender o funcionamento das práticas sociais e dar 
signifi cado às disputas entre determinadas visões de mundo em uma 
sociedade. Nesse sentido, o campo é a representação do terreno onde 
ocorrem as lutas pela formação do poder simbólico, e elas podem ser 
percebidas nas esferas econômica, social, cultural ou política, e para 
cada uma, segundo Bourdieu, há um campo autônomo e específi co 
em que se dão as lutas. 

A intenção de se aplicar a noção de campo neste trabalho decorre 
do signifi cado que o cenário em que acontecem as lutas possui na 
prática diplomática. Para tanto, utiliza-se a ideia de campo político, 
um universo em que o simbólico tem alta importância, pois nele 
residem as forças atreladas aos interesses do Estado, aparecendo 
ações e representações em disputa pela primazia na formulação da 
política interna e externa.

Essas “lutas”, travadas simbolicamente por meio de discursos, 
ofícios ou mesmo militarmente, demarcam visões de mundo que são 
selecionadas e legitimadas umas em detrimento de outras. No caso 

 2 Sumariamente, o chamado “poder simbólico” na obra de Bourdieu (2003) pode 
ser encontrado nas relações de poder estabelecidas entre os indivíduos que as 
exercem (dominantes) e os que lhe estão sujeitos (dominados), podendo tais 
relações ser de ordem econômica, cultural ou política.
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do campo político brasileiro, o momento de transição do regime se 
mostra extremamente rico ao se analisar a produção dessas visões 
de mundo, revelando os traços peculiares da cultura política do pe-
ríodo. Portanto, a utilização do conceito de campo político se mostra 
pertinente à medida que se procura descobrir o modus operandi e as 
intenções dos atores do período.

A escolha de tal instrumental metodológico corresponde a uma 
necessidade: a de apontar quais eram as especifi cidades do regime 
político brasileiro posterior a 1889 e de que forma a política exte-
rior, por meio da diplomacia, contribuiu para a formação dessas 
características.

Nesse sentido, o primeiro passo dado na pesquisa foi buscar a 
origem desse republicanismo, que se deu no movimento de 1870. O 
grupo republicano fora formado por indivíduos com uma trajetória e 
experiências comuns, alijados do status quo político. Com a formação 
do Clube Republicano no Rio de Janeiro em 1870, o movimento 
passou a se estruturar e ganhou as províncias do Império. Para os 
homens que o compunham, os objetivos a serem perseguidos eram 
bastante claros: pôr fi m à única Monarquia americana e, em seu lugar, 
instaurar uma República federativa com ampla autonomia das pro-
víncias. A inspiração do movimento vinha de muitas fontes externas, 
mas era, sobretudo, o paradigma norte-americano que iluminava as 
palavras de oradores e defensores da implantação de uma República 
no Brasil: consideravam que a situação de excepcionalidade do Brasil 
no continente somente o prejudicava política e economicamente. A 
compreensão de que era preciso reformar as instituições brasileiras 
não passava despercebidamente pelos homens do Império, que che-
garam a propor efetivamente mudanças no sistema político vigente, 
mas acabaram barrados pelas estruturas conservadoras alocadas há 
décadas no poder.

Em meio a tal cenário de surgimento do republicanismo no país, 
encontrava-se Salvador de Mendonça, que, no período de sua for-
mação em São Paulo (1859-1869), havia entrado em contato, em 
um primeiro momento, com os liberais radicais, depois com os 
republicanos, passando à propaganda já no fi nal da década de 1860. 
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Na década seguinte, ajudou a compor o Manifesto Republicano que 
se apropriava do discurso de James Monroe, presidente dos Estados 
Unidos, em 1823: “Somos da América e queremos ser americanos”.3 

O percurso de Salvador de Mendonça foi significativamente 
alterado no momento em que foi convidado a se juntar à legação do 
Império brasileiro nos Estados Unidos, o que notadamente repre-
sentaria uma contradição em suas convicções políticas. Instado pela 
boa oportunidade de ascensão social, foi para os Estados Unidos, de 
onde voltaria apenas em 1898, já sob o regime republicano. Durante 
o Império, sua atuação diplomática incidiu sobre a importância 
crescente que a economia norte-americana possuía para a brasileira, 
principalmente no comércio de café, de que os Estados Unidos eram 
os maiores compradores.

O segundo passo dado nesta pesquisa foi demarcar a atuação de 
Salvador de Mendonça no período republicano, no qual as ideias de 
republicanização e americanização foram tomadas como sinônimos 
no campo político brasileiro. O processo de construção desse “par 
político indissociável” se deu a partir de 1870, porém foi colocado 
em prática somente a partir de 1889. Sumariamente, são três os 
momentos representativos da atuação do diplomata brasileiro que 
evocam o já exposto, pano de fundo da aproximação entre Brasil e 
Estados Unidos.

O primeiro momento se deu na Conferência de Washington 
(1889-1890), que reuniu grande parte dos países americanos para 
discutir as possibilidades de uma integração comercial continen-
tal, além de outras questões atinentes ao Direito Internacional. O 
Brasil Império, que jamais havia se interessado por tal iniciativa, 
era representado no certame por Salvador de Mendonça e mais dois 
diplomatas: Amaral Valente e Lafaiete Pereira. Durante as negocia-
ções, houve a mudança de regime no Brasil, uniformizando o cenário 
político americano: o continente era majoritariamente composto por 
países que adotavam o regime republicano. Salvador de Mendonça, 
então, passou a negociar nos Estados Unidos o reconhecimento do 

 3 A célebre frase de Monroe: “A América para os americanos”.
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novo regime brasileiro, instado pela circunstância de que nenhum 
país europeu o faria antes da “grande República norte-americana”. 
No início de 1890, o reconhecimento foi obtido, e ao diplomata 
brasileiro foi dado o crédito pela ação.

O desenvolvimento do republicanismo no país e o despontamento 
de Salvador de Mendonça na diplomacia, somados às características 
do plano interno e externo do novo regime no momento de realização 
da Conferência de Washington, estão presentes no Capítulo 1 deste 
livro.

As decisões deliberadas no certame internacional de 1889-1890 
não resultaram em ações práticas para grande parte dos países ame-
ricanos, com exceção do Brasil, à medida que envolvia questões de 
Direito Internacional (o arbitramento obrigatório e a abolição do 
direito de conquista), uniformização de pesos e medidas e ações em 
prol da aproximação comercial entre os países americanos.4 

Fragilizado economicamente pela mudança abrupta do regime, o 
país priorizava o respaldo político dos Estados Unidos, que, por sua 
vez, procuravam se aproveitar da situação para alargar seus mercados 
no Brasil. Nesse aspecto, tem-se o segundo momento de atuação 
de Salvador de Mendonça, por ocasião da assinatura do Tratado de 
Reciprocidade, em 1891. O acordo previa a exportação e importação 
de produtos entre os dois países com isenção de tarifas fi scais, com o 
fi to de aumentar o comércio, e foi longamente criticado, pois as tarifas 
eram uma importante fonte de renda do Brasil. Perdê-las seria fragi-
lizar ainda mais a economia do país. Salvador de Mendonça defendeu 
a assinatura do Tratado, pois acreditava que a saída de mercadorias 
do Brasil para os Estados Unidos supriria perdas decorrentes da não 
taxação da importação, acreditando inclusive em uma reativação da 
economia açucareira do Nordeste. 

Conseguindo a aprovação do governo brasileiro, o diplomata 
assinou o Tratado, mas foi duramente pressionado por não fazer 

 4 O Brasil adotou na Constituição Republicana, em 1891, o princípio do arbitra-
mento obrigatório e, como se verá neste livro, procurou aproximar-se dos 
Estados Unidos por meio do comércio e do regime político similar.
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constar uma cláusula de exclusividade para o açúcar brasileiro con-
templado no acordo. A questão que gerou polêmica foi a assinatura 
de acordo comercial semelhante dos Estados Unidos com a Espanha, 
que forneceria, via sua colônia de Cuba, açúcar mais barato e de 
melhor qualidade que o do Brasil, anulando os benefícios defendidos 
por Salvador de Mendonça. O processo de negociação do Tratado e 
as críticas à aproximação com os Estados Unidos estão detalhados 
no Capítulo 2.

O terceiro momento diz respeito à intervenção estrangeira na 
Revolta da Armada, entre 1893 e 1894, no Brasil. Permeado de 
lutas internas pela preponderância no campo político, o país via seu 
primeiro presidente renunciar, e seu vice, Floriano Peixoto, enrijecer 
diante das contestações. O descontentamento da Marinha brasileira 
culminou com a Revolta que bloqueou o porto no Rio de Janeiro, 
paralisando o comércio. Tal ação fez agir as potências estrangeiras, 
que procuraram regulamentar o confl ito doméstico sem sucesso. Nos 
Estados Unidos, a pedido do governo brasileiro, Salvador de Men-
donça organizou outra esquadra e negociou a intervenção armada 
para pôr fi m ao confl ito. A despeito de relutâncias ofi ciais e da opinião 
pública, ocorreu a intervenção direta dos Estados Unidos no confl ito, 
na qual o contra-almirante Benham alvejou embarcações brasileiras 
e conseguiu fraquejar as forças rebeldes, pondo fi m ao confl ito em 
1894. Não faltaram críticas aos Estados Unidos e ao governo de 
Floriano Peixoto, acusado de ter arranhado a soberania do país. 

Após o confl ito, a produção de versões acerca da intervenção 
estrangeira (especialmente a norte-americana) marcou a luta por 
visões positivas e negativas da Revolta da Armada, procurando 
julgar as ações do governo de Floriano Peixoto. Tais discussões e a 
correspondência atinente ao confl ito encontram-se no Capítulo 3.

Esses três momentos marcaram o segundo passo da pesquisa, que 
não se encerra com a atuação de Salvador de Mendonça na Revolta 
da Armada. Eles são fundamentais para a compreensão de que a 
política externa brasileira nos primeiros anos republicanos buscou 
referências nos Estados Unidos, alterando o polo político, econômico 
e cultural tradicionalmente construído pela monarquia: a Europa. E, 
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nesse sentido, a diplomacia representada por Salvador de Mendonça 
foi um agente fundamental nesse processo de construção de um novo 
paradigma político. A atuação do diplomata foi em grande medida 
omitida e/ou minimizada pela historiografi a produzida sobre o pe-
ríodo, certamente um fruto das críticas subjacentes às suas polêmicas 
defesas em prol do relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. 

Nascido em Itaboraí, na província do Rio de Janeiro, em 1841, 
Salvador de Mendonça cresceu e foi educado no ambiente politizado 
da Corte. Seguindo a costumeira marcha dos fi lhos de famílias de 
posses durante o Império, foi a São Paulo para formar-se bacharel 
em Direito, em 1869. Na capital paulista, teve contato com liberais 
radicais, participou de suas agremiações e colaborou em periódicos, 
escrevendo artigos contra o poder pessoal do imperador. A volta ao 
Rio de Janeiro foi traduzida na dedicação ao jornalismo político, cada 
vez mais iluminado pelas cores do republicanismo, característica 
que chegou a se estender à via literária, por ocasião da publicação de 
romances e poemas. A longa carreira diplomática teve início em 1875, 
nos Estados Unidos, de onde saiu somente em 1898, participando 
de momentos fundamentais para a história do Brasil. Sua carreira 
foi interrompida em 1898 depois de uma transferência malsucedida 
para a legação de Lisboa não aprovada pelo Congresso brasileiro. 
Em 1903, passou à disponibilidade, mas não chegou a representar 
mais o país por causa de problemas de saúde. 

Com o escopo de promover seu próprio julgamento, publicou 
uma série de artigos transformados em livro, em 1913, ano de sua 
morte: A situação internacional do Brasil. Na obra, analisada ao longo 
deste livro, o ex-diplomata revisitava os momentos em que defendeu 
os interesses brasileiros e criticava severamente os condutores da 
política externa brasileira à época: Rio Branco e Joaquim Nabuco. 
Ele acreditava ser o membro fundador da diplomacia pró-Estados 
Unidos, ao contrário do que a imprensa disseminava na época a 
favor dos outros representantes brasileiros. Apesar da existência de 
críticas consistentes ao longo da obra, percebe-se que seu rancor em 
relação ao esquecimento sobrepunha-se à análise apurada do contexto 
internacional, gerando, assim, as críticas a Joaquim Nabuco e a Rio 
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Branco, que, de uma forma ou de outra, atuavam em momento com-
pletamente distinto ao que Salvador de Mendonça havia trabalhado. 
A comparação acerca do “peso” de cada trajetória pode remeter ao 
anacronismo, mas foi a partir de 1889, na Conferência de Washing-
ton, que o Brasil procurou se aliar politicamente aos Estados Unidos, 
aprimorando o relacionamento durante as décadas seguintes.

A compreensão de que a política externa e a diplomacia contribuí-
ram para moldar o campo político brasileiro entre 1889 e 1898, reali-
zada por meio da leitura da correspondência diplomática, mostrou-se 
trabalho instigante, pois tais informações combinadas com a leitura 
da bibliografi a e de obras do período expõem o quão frágil se revelava 
o campo político brasileiro no momento da transição do regime e 
como essa fragilidade se estendeu a determinados indivíduos, como 
Salvador de Mendonça, que foi lançado ao ostracismo após 1898. Foi 
a partir de 1898 também que se iniciou uma nova fase republicana 
no país: o governo de Campos Sales, que conseguiu apaziguar o 
campo político brasileiro aplicando a “política dos governadores”. 
Na política externa, era o período de transição para a ascensão de Rio 
Branco ao cargo de ministro das Relações Exteriores, que formou 
um novo paradigma diplomático no país e no cenário internacional.

Este livro procura clarifi car determinadas características do pe-
ríodo, expondo, sobretudo, a porosidade entre as políticas interna e 
externa do país, e como o intercâmbio entre elas moldou a ação de 
um diplomata e caracterizou o regime proclamado em 1889. 


