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3
A CONSOLIDAÇÃO DA REPÚBLICA

A crise política e a Revolta da Armada 
(1893-1894)

“A gangorra do poder oligárquico começa a funcionar sem os 
‘princípios’ da monarquia” (Cardoso, 1997, p.42). Essa frase é ati-
nente à primeira mudança de governo do Brasil sob o regime repu-
blicano e revela, a despeito de sua aparente simplicidade, a síntese 
dos problemas políticos brasileiros no período. O que ela traduz é a 
extrema difi culdade de os homens do campo político brasileiro en-
contrarem respostas institucionais para a organização dos poderes e 
do funcionamento da própria federação. A disputa pelo poder entre 
os diversos ramos civis e militares embaralhava o repertório de ideias 
e ações na política interna ou na política externa, provocando lutas 
no Parlamento e nas negociações diplomáticas, e as que envolviam 
a força, tornando rico e complexo o estudo dos anos subsequentes a 
1889. As lutas que tornaram o período paradigmático nesse sentido 
foram as chamadas Revolução Federalista (1893-1895) e a Revolta 
da Armada (1893-1894). No presente capítulo, as refl exões estarão 
voltadas para o segundo, ainda que na Região Sul do Brasil o confl ito 
entre republicanos, apoiados por Floriano Peixoto, e os federalistas, 
liderados por Silveira Martins, não estivesse desconectado ao todo 
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do movimento rebelde na capital federal. Tal interesse pela Revolta 
de parte da Marinha brasileira justifi ca-se pela dimensão interna-
cional que o confl ito assumiu, sendo alvo de algumas intervenções 
estrangeiras com o fi to de mediar e resolver as proposições em debate.

Foi justamente nesse período de transição entre o breve go-
verno de Deodoro da Fonseca e a elevação de Floriano Peixoto ao 
poder que a diplomacia brasileira nos Estados Unidos trabalhou 
em duas esferas: no plano interno pela manutenção da República, 
colocada em perigo seja por excesso de temores republicanos, seja 
por supervalorização da organização dos monarquistas, e no plano 
externo, utilizando a recente aliança política e econômica com os 
norte-americanos para aprimorar a esfera de ação regional do País. 
Considerando a escassa “experiência institucional” do Brasil no 
sistema internacional de países1 como uma República, a utilização da 
diplomacia como instrumento de diálogo com países mais “fortes” foi 
regra geral, como se pôde observar até aqui. Salvador de Mendonça 
adequou-se às peculiaridades do período para trabalhar em prol da 
legalidade do governo fl orianista, ao passo que suas ações reverbe-
raram em inúmeras críticas e contestações, possivelmente infl uindo 
na sua saída do cargo em 1898.

As ações da diplomacia em processo de “americanização” não 
se iniciaram em 1893, mas em 1889, a partir do momento em que 
um novo referencial político (contemplando regime, constitui-
ção, organização interna etc.) foi adotado. A posição francamente 
pró-americana na Conferência Interamericana e na assinatura do 
acordo bilateral representou o sintoma de um período carente de 
aparelhamento institucional, e estas revelaram a falta de homoge-
neidade na formulação de ações consistentes da política externa 
brasileira, decorrendo daí as críticas de indivíduos como Eduardo 

 1 O sistema internacional é o terreno constituído pelos Estados do mundo em 
função de suas condições políticas, econômicas e militares. Decorre do grau 
de “evolução” e força desses campos a hierarquia entre os Estados, bem como 
a anarquia ou equilíbrio das relações entre eles, formulando ações coletivas ou 
individuais, de paz ou de guerra. Especifi camente no campo das relações inter-
nacionais, o termo possui diversas acepções (cf. Bobbio et al., 2007, p.1090-2).



A DIPLOMACIA DA AMERICANIZAÇÃO DE SALVADOR DE MENDONÇA (1889-1898)  109

Prado.2 As características do cenário político brasileiro somadas à 
confi guração do cenário continental e global no fi nal do século XIX 
permitem afi rmar que a política interna do país – turbulenta – ecoava 
diretamente nas ações de política externa, daí as intervenções no 
confl ito “doméstico” do Brasil.

Em meio à crise do encilhamento e do golpe frustrado de Deodoro 
da Fonseca, Floriano Peixoto conseguiu a façanha de obter apoio 
dos civis republicanos, que, unidos, formularam e fortaleceram a 
ideia de um “inimigo externo” a eles: o movimento monarquista,3 
desejoso em restaurar o regime deposto em 1889. Essa aproximação 
entre as elites civis republicanas e os militares representou, segundo 
Renato Lessa (1988, p.75), uma importante inovação na história 
republicana do país:

Trata-se da organização em 1893 do primeiro partido político, 
de caráter nacional, após a dissolução dos partidos monárquicos. 
Passados quatro anos de entropia republicana, os novos tempos 
pareciam encaminhar de modo prático uma das variáveis cruciais 
para a institucionalização do regime: a defi nição dos critérios e dos 
procedimentos de geração de atores políticos coletivos, fora das 
erráticas combinações parlamentares e conspiratórias. 

Dirigido por Francisco Glicério, o Partido Republicano Federal 
sintetizava não somente um apoio consciente dos segmentos de elites 
paulistas ao governo federal naquele momento, mas também uma 
ação dirigida em prol do futuro da República, visando à composição 
de um Parlamento que lhes fosse favorável quantitativamente e à 
eleição de um presidente associado ao grupo, fatos que provavel-

 2 Para a discussão das ideias de Eduardo Prado sobre a aproximação com os 
Estados Unidos, ver Capítulo 2. 

 3 Os monarquistas chegaram a se aproximar de segmentos militares descontentes 
com o regime republicano. O interesse dos monarquistas era aproveitar as oca-
siões de que dispunham para se aliar e perturbar o governo de Floriano Peixoto, 
como ocorreu na Revolução Federalista.
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mente colocariam termo nas difi culdades de rotinização do regime 
(Cardoso, 1997, p.43).

Antes desse ato inovador, Floriano Peixoto havia assumido, no 
fi nal de 1891, um país abalado por uma grave crise econômica e por 
um golpe político que expunha a falta de limites entre os poderes 
do presidente e do Congresso nacional. As primeiras atitudes de 
Floriano Peixoto foram diametralmente opostas às de Deodoro, 
que se apoiava nos governadores estaduais e encontrava oposição 
do Legislativo nacional. Como presidente em exercício, ele destituiu 
todos os governadores que haviam apoiado o golpe de 3 de novembro 
de 1891 (a única exceção foi o representante do Pará, Lauro Sodré), 
e para tanto contou com forte apoio do Congresso. 

Essa política intervencionista de Floriano Peixoto provocou os 
partidários de Deodoro da Fonseca, que desejavam retornar ao poder 
procurando criar um clima de reprovação às ações do Poder Execu-
tivo por meio da imprensa e em conferências públicas. Esse grupo, 
majoritariamente composto por militares, publicou em março de 
1892 uma carta-manifesto que gerou uma enérgica reação de Floriano 
Peixoto. Assinada por treze generais, o documento argumentava que 
a desorganização em que se encontravam os Estados por causa da 
ação interventiva do governo federal, que havia permitido o uso da 
força armada na contenção de movimentos contrários às destituições 
de governadores, não poderia continuar. 

A permanência desse estado de coisas, segundo a carta (cf. Caro-
ne, 1969, p.25-6), poderia converter “a obra de 15 de novembro na 
mais completa anarquia” e solicitava, sem pressão da força armada, 
que se fi zesse respeitar a Constituição Federal e a Lei Eleitoral, con-
vocando novas eleições à presidência da República. O argumento 
jurídico em que os generais se baseavam era o artigo número 42 da 
Constituição Federal de 1891: “no caso de vaga, por qualquer causa, 
da Presidência ou Vice-Presidência, não houverem ainda decorrido 
dois anos do período presidencial, proceder-se-á nova eleição”. Aí 
Floriano Peixoto fez valer o apoio do Congresso, que apoiou sua 
permanência no cargo e aprovou a aposentadoria compulsória dos 
envolvidos no incidente. Concomitantemente, demonstrações em 
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homenagem a Deodoro, também em 1892, seguidas de uma frus-
trada tentativa de deposição de Floriano Peixoto, fi zeram-no agir 
duramente: declarou Estado de sítio no país e mandou prender os 
agitadores da manobra política ou transferiu-os para postos distantes, 
como no Estado do Amazonas.

No início de 1893, as atenções se voltaram para o Rio Grande do 
Sul, tradicional foco de confl itos desde a época imperial. O Estado 
mais meridional do País viu tornarem-se agudos os confl itos entre 
o governador deposto Júlio de Castilhos, pró-Deodoro, e Silveira 
Martins, seu adversário, monarquista e organizador do partido 
denominado Federalista. As forças militares federais se dividiam 
quanto ao apoio aos líderes do confl ito, fato que forçou a ação de 
Floriano Peixoto, que passou da neutralidade em face da disputa 
regional para o apoio a Castilhos, que havia apoiado a publicação da 
carta – manifesto dos treze generais. No início de 1893, Castilhos 
retornou ao posto de governador do Rio Grande do Sul com o fi to 
de conter a violência e os distúrbios provocados pela luta entre seus 
partidários e os federalistas de Martins. Em fevereiro, os federalis-
tas iniciaram uma ofensiva em grande parte do Estado, levando a 
imprensa e os partidários de Castilhos a desfraldar as bandeiras da 
restauração e do separatismo ao grupo, fatos que logo ganharam 
importância nacional. Era o início do que a historiografi a sobre o 
período denominou de “Revolução Federalista” (Hahner, 1975, 
p.68-70; Carone, 1971a, p.95).

O agravamento do confl ito no sul, ao longo de 1893, pedia não 
somente reforços militares por parte do governo federal, mas também 
reforços orçamentários, que tiveram a sua aprovação difi cultada pela 
oposição minoritária no Congresso e por alguns ministros, entre eles, 
José Custódio de Melo, que em 1891 havia liderado a ameaça de 
bombardeio ao Rio de Janeiro com a esquadra nacional caso Deodoro 
não renunciasse. Custódio de Melo renunciou ao cargo em 30 de abril 
de 1893, interpretando os atos de Floriano Peixoto como uma fonte 
de infortúnios à República (Hahner, 1975, p.72). 

A posição de Melo traduzia a permanente confusão no cenário 
político brasileiro, sustentada por uma larga clivagem dos atores 
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históricos: batiam-se militares contra civis e membros da Marinha 
contra membros do Exército.4 A primeira dessas “duplas” encenava 
o debate pela responsabilidade na condução dos negócios do País, 
remontando à discussão sobre o papel dos militares na política e 
à convivência – complexa – com os civis. A segunda ancorava-se 
substancialmente na formação social dos agrupamentos, sendo 
a Marinha um reduto dos fi lhos da aristocracia, e o Exército, um 
contingente composto por indivíduos de origem mais humilde. 
Consequentemente, a indefi nição dos procedimentos do governo 
federal não permitia a formulação de uma identidade política que 
sustentasse ou que lhe desse segurança, agravando ou engendrando 
mais confl itos.

Ao longo de 1893, especulava-se que Floriano Peixoto não convo-
caria eleições – conforme requisitava a lei eleitoral – para o mandato 
seguinte, sendo inclusive um dos motivos pelo qual Custódio de 
Melo deixou o cargo de ministro, pois pretendia se candidatar e subs-
tituir Floriano Peixoto. A proclamação havia sido obra do Exército, 
que não soube lidar com as contingências e a queda de Deodoro, obra 
da Marinha, que indiretamente exercia pressão sobre Melo para que, 
com a saída de Floriano Peixoto, completasse a obra “lapidadora” 
do campo político brasileiro (Carone, 1971a, p.97).

Nesse sentido, no dia 6 de setembro de 1893, Melo divulgou uma 
carta que expunha suas ideias acerca do governo de Floriano Peixo-
to. Anunciava que em 1891, quando se rebelara e exigira a saída de 
Deodoro, seu fi to era restaurar o regime constitucional e impedir que 
a nação se mantivesse submissa e sem protestos ao golpe de estado. 
No momento em que passou a compor o ministério de Floriano 
Peixoto até sua saída, Melo dizia em sua carta que acreditava que 
havia trabalhado “exclusivamente em prol das liberdades populares 
e contra a ação invasora de uma forma de administração que preten-
dia anular todas as regalias constitucionais”. No entanto, o chefe do 
Poder Executivo havia mobilizado e colocado em guerra o Sul do 
Brasil, promovendo gastos do tesouro nacional sem autorização – o 

 4 Envolviam-se os principais ofi ciais das respectivas corporações.



A DIPLOMACIA DA AMERICANIZAÇÃO DE SALVADOR DE MENDONÇA (1889-1898)  113

que conduziria o País à falência. Por fi m, defendia a ideia de que, 
como ofi cial da Marinha e cidadão brasileiro, não poderia postar-se 
de modo indiferente a tais situações e que combateria, mais uma vez, 
por meio da ação revolucionária pelo regime da lei, da ordem e da 
paz.5 A publicação de sua carta era feita paralelamente a um fato se-
melhante ocorrido em novembro de 1891: a tomada de embarcações 
ofi ciais na Baía de Guanabara, na capital federal, fazendo a mesma 
ameaça de antes: a deposição de Floriano Peixoto ou o bombardeio da 
cidade.

A Revolta da Armada era mais uma pulsação de um regime que 
carecia de sustentação política, tendo no programa dos revoltosos, 
em parte exposto na declaração de Custódio de Melo, as diversas 
questões de ordem interna e externa decorrentes do advento da 
República. Surge desse confl ito uma questão que é relevante para 
o entendimento da atuação da diplomacia brasileira no período: a 
participação dos monarquistas no certame por meio de ideias ou de 
membros inseridos entre os rebeldes. A questão permeia os discur-
sos e a ação da diplomacia entre setembro de 1893 e março de 1894, 
período em que os rebeldes mantêm o movimento e defi ne-se como 
o grande temor de um Estado fragilizado por disputas internas entre 
grupos sociais.

Como notadamente apresenta José Miguel Arias Neto (2006), 
muito se fez por meio da imprensa e da historiografi a do fi nal do 
século XIX até o início do século XX para que o confl ito adquirisse a 
pecha monarquista. Certamente temeroso de que as disputas internas 
entre facções republicanas fragilizassem ainda mais seu governo, 
Floriano Peixoto e os adeptos de sua política foram os primeiros a 
disseminar a presença de monarquistas no confl ito, muitas vezes 
superestimando sua intervenção, algo reproduzido de forma acrítica 
posteriormente, solidifi cando a visão “construída” da Revolta da 
Armada (Arias Neto, 2006, p.161-3). 

 5 Proclamação do contra-almirante Custódio José de Melo, em 6 de setembro de 
1893 (cf. Carone, 1969, p.26-8).
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Os monarquistas participaram do confl ito, segundo Edgard Caro-
ne (1971a, p.102-3), auxiliando fi nanceiramente os rebeldes, tendo na 
fi gura de Eduardo Prado o representante do movimento no exterior 
com a função de arrecadar recursos. Apesar de não mobilizar forças 
humanas para combater no confl ito, os monarquistas se aproveitaram 
da turbulência para serem ouvidos e, nesse aspecto, conseguiram cer-
ta visibilidade por meio da ação do governo, que também fortaleceu 
sua inserção no certame. Esse fato foi fundamental na interpretação 
que os estrangeiros tiveram e se aproveitaram para agir, como no 
caso norte-americano, perceptível na documentação correspondente 
a Salvador de Mendonça, além da ação do movimento jacobino no 
plano interno, notoriamente antimonarquista. 

O confl ito interpretado pelo prisma político possui facetas com-
plementares. No Brasil e no exterior, a participação direta ou indireta 
de potências estrangeiras europeias e dos Estados Unidos mostrou-se 
fundamental na condução das negociações e nos rumos que a Revolta 
tomou. O interesse internacional pode ser atribuído à grande impor-
tância que o local em que era travada a luta possuía. Situado na Baía 
de Guanabara, o porto do Rio de Janeiro era o centro aglutinador e 
distribuidor das mercadorias importadas e exportadas pelo País, e 
a paralisação de suas atividades implicava prejuízos para o Brasil, 
que dependia dos tributos cobrados sobre as mercadorias vindas do 
exterior e para os países exportadores, que não podiam entregar seus 
produtos e receber o pagamento respectivo. Como consequência, 
Floriano Peixoto viu-se fortalecido pelo apoio do grupo dominante 
economicamente. Os paulistas, por meio do Congresso e em ações 
particulares, se posicionaram a favor do Poder Executivo e chegaram 
a organizar comícios populares e batalhões patrióticos em prol da 
ação governamental, os quais ocorreram na capital federal e em São 
Paulo (ibidem, p.107-8).

A primeira ação do governo de Floriano Peixoto foi comunicar 
seus representantes no exterior sobre a revolta e, no País, reunir-se 
com os membros de legações estrangeiras com embarcações na Baía 
de Guanabara, a fi m de notifi car os responsáveis da difi culdade que 
teria o governo do Brasil em se responsabilizar pelo que viesse a ocor-
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rer naquelas águas.6 Já no dia 10 de setembro, foi decretado estado de 
sítio na capital e em Niterói, ao passo que a imprensa internacional 
noticiava a revolta e aventava a possibilidade de fragmentação do ter-
ritório nacional. Tal argumento colocava o Brasil na mesma condição 
dos países americanos de origem hispânica, um temor herdado do 
Segundo Reinado e não dissipado mesmo com a mudança de regime. 
É importante lembrar que a referência geográfi ca, política e, em um 
certo sentido, social devia-se majoritariamente aos Estados Unidos, 
não à Argentina, ao Uruguai e ao Chile, que possuíam representantes 
e embarcações na capital, mas, como se verá adiante, foram exclu-
ídos de toda participação nas negociações e intervenções efetuadas 
durante o confl ito, corroborando esse afastamento.

A posição estratégica de Salvador de Mendonça logo exigiu que 
agisse em relação ao problema. Sua ação, ao longo do confl ito, des-
dobrou-se em três focos principais: na compra e organização de uma 
esquadra para contrapor-se à revoltada, na propaganda por meio 
de artigos e entrevistas na imprensa – nos Estados Unidos –, em 
defesa da República brasileira, e junto ao Departamento de Estado 
norte-americano, especifi camente com o secretário Walter Gresham, 
com a fi nalidade de sustentar o já propalado “apoio moral” ao Brasil 
(Bueno, 1995, p.169).

A organização da Esquadra foi severamente criticada por con-
temporâneos, pois era composta por mercenários e “material im-
prestável”, fortalecendo a ideia de que a intervenção dos Estados 
Unidos, que se verá adiante, fora decisiva na dissolução do confl ito. 
Conforme apontamento de Arias Neto (2006, p.133), a Revolta 
chegou a adquirir uma “particularidade jocosa” por meio da opinião 
pública. Fora tratada como movimento monarquista pelos republi-
canos, o que fi gurava mais um evento que comportava saudosismo 
e anacronismo do que algo “relevante”.

 6 Discussão exemplar sobre tal atitude de Coelho Neto será desenvolvida no 
segundo subitem deste capítulo, que irá expor o debate entre Joaquim Nabuco e 
Felisbelo Freire, contrário à ação e a favor dela governamental, respectivamente.
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A organização e o envio das embarcações dos Estados Unidos ao 
Brasil estão presentes em grande parte da correspondência diplomática7 
trocada entre o Ministério das Relações Exteriores e Salvador de 
Mendonça no período. Nos cabogramas de 27 e 29 de setembro de 
1893, após o governo brasileiro requisitar a compra de uma torpedei-
ra, Mendonça informava que o governo norte-americano não poderia 
vender embarcação desse tipo, pois as disponíveis se encontravam 
em uso e qualquer transação efetuada deveria ser previamente apro-
vada pelo Poder Legislativo daquele país, o que atrasaria as ações 
do governo brasileiro. Paralelamente, foram feitos contatos com o 
governo do Chile e da Argentina, que também não puderam fornecer 
embarcações ao Brasil. Os argentinos, especifi camente, justifi caram 
sua atitude temendo que uma provável vitória rebelde provocasse 
uma guerra “injustifi cável”, ameaçando a paz na América do Sul.8

Impelido pelas circunstâncias, Salvador ganhou do secretário 
de Estado norte-americano a afi rmação de que colocaria os navios 
norte-americanos ao lado dos brasileiros, ao mesmo tempo que o 
diplomata havia iniciado as negociações para adquirir as embarca-
ções por meios particulares. Gresham afi rmou também que “[...] as 
principais nações europeias estavam prontas a cooperar com ele em 
uma intervenção que poria termo à revolta [...]” e pediu ao diplomata 
que lhe listasse os navios rebeldes e os navios de guerra estrangeiros 
presentes na baía. Na reunião entre Walter Gresham e Salvador de 
Mendonça, este ainda aproveitou para colocar o norte-americano 
em posição díspar em relação aos países europeus, considerando 
que “[...] as nações da Europa, representadas por forças superiores 
à dos Estados Unidos, bem podiam infl uir para que a solução do 

 7 Além da correspondência diplomática “comum” – cabogramas, telegramas e 
cartas –, especifi camente no período da Revolta da Armada há um longo ofício 
confi dencial redigido por Salvador de Mendonça, em que narra os fatos por ele 
executados entre setembro de 1893 e março de 1894 e em grande parte utilizado 
aqui.

 8 Cabogramas de 27 e 29 de setembro 1893 entre Salvador de Mendonça e o 
Ministério das Relações Exteriores (cf. Azevedo, 1971, p.244; Bueno, 1995, 
p.166).
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confl ito fosse, em vez da manutenção da República, uma restauração 
monárquica”. O norte-americano revelou que o presidente Grover 
Cleveland vinha acompanhando o desenrolar do confl ito no Brasil 
com atenção, chegando a sugerir uma intervenção antecipada aos 
europeus, que “[...] diziam desejar apenas o restabelecimento da 
ordem e da paz no Brasil” (Mendonça apud Azevedo, 1971, p.270). 

O diálogo entre o representante brasileiro e o norte-americano 
revelava a aplicação da Doutrina Monroe no relacionamento entre os 
dois países. A proteção dos Estados Unidos ante uma possível inge-
rência europeia na política interna do Brasil e o acompanhamento da 
questão pelo presidente norte-americano expunham o quão imediato 
seria o posicionamento norte-americano.

As primeiras atitudes do secretariado de Estado norte-americano 
foram bastante simpáticas ao governo de Floriano Peixoto e deveram-se 
principalmente à influência que Salvador de Mendonça possuía 
perante os membros do campo político daquele país. O diplomata 
brasileiro, preocupado com o destino das instituições republicanas 
em razão da gravidade da querela interna no Brasil, chegou a sugerir 
em setembro de 1893 a intervenção direta norte-americana, dada a 
difi culdade em adquirir e organizar uma nova esquadra. Seu cabogra-
ma não foi respondido pelo governo brasileiro, levando-o a investir 
na compra do material já requerido: munição, armas, embarcações. 
A posição de Salvador de Mendonça o colocava em um campo pas-
sível de críticas, sobretudo dos monarquistas e de alguns segmentos 
republicanos que defendiam a não intervenção estrangeira em um 
problema interno. Nesse sentido, sua sugestão – pela participação 
norte-americana de forma direta na revolta – poderia ser interpreta-
da como uma agressão à soberania nacional.9 O diplomata voltou a 
perguntar sobre um possível auxílio norte-americano em detrimento 
do europeu no início de outubro: 

 9 O conceito de soberania segundo Bobbio et al. (2007, p.1179-88) revela que 
ela é inalienável e imprescritível, ao contrário da propriedade privada, pois o 
poder político ao qual está vinculada é uma função pública e, consequentemente, 
indisponível. Nesse sentido, a soberania busca o interesse geral, não o particular.  
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Gresham [Secretário de Estado norte-americano], porém pronto 
não só dar-vos apoio moral como empregar força conjuntamente 
com navios europeus contra rebeldes. Intervenção europeia faria 
talvez perigar República, mas iniciativa americana elimina perigo. 
Se aceitais mandai-me urgência nomes navios rebeldes e navios de 
guerra europeus no porto – Mendonça.10

A ação de Salvador de Mendonça voltava-se concretamente para 
a defesa do Brasil republicano contra os interesses monarquistas, 
identifi cados como europeus. A proximidade e simpatia recente aos 
Estados Unidos fariam deste país a grande referência não só para 
a diplomacia brasileira ali alocada, mas para o governo brasileiro, 
cioso das ações europeias. Em diversas ocasiões, o diplomata bra-
sileiro associava a presença norte-americana nos assuntos internos 
brasileiros como um sinal de garantia das instituições republicanas e 
afastamento de movimentos monarquistas, daí a iniciativa americana 
em “eliminar o perigo” em uma eventual intervenção. Algumas das 
críticas ao diplomata brasileiro pela historiografi a sobre o período 
incidem sobre sua forte concentração de interesses nos Estados 
Unidos, parecendo esquecer o quão importantes eram as relações 
comerciais e fi nanceiras com os países europeus como a Inglaterra e 
a Alemanha. A simples contraposição de interesses políticos somente 
atravancava o relacionamento econômico do Brasil com os demais 
países (Rodrigues & Seitenfus, 1995, p.209-10). 

Nesse sentido, a primeira e efetiva intervenção estrangeira na 
Revolta se deu três dias depois da nota de Salvador de Mendonça, 
quando foi assinado um acordo que, segundo Clodoaldo Bueno 
(1984), fi rmou um modus vivendi para o confl ito. A negociação que 
antecedeu a intervenção se deu graças ao agravamento das tensões 
entre governo e rebeldes, levando os representantes estrangeiros, 
estes exclusivamente europeus, a se reunir com o fi to de proteger seus 
respectivos cidadãos residentes no Rio de Janeiro, ainda que para tal 

 10 Cabograma de Salvador de Mendonça a João Felipe Pereira, ministro das 
Relações Exteriores, de 2 outubro de 1893 (cf. Azevedo, 1971, p.246).
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ação fosse necessário o desembarque de uma “brigada internacional”, 
que poderia conter as hostilidades e impedir o bombardeio da capital 
do País. Tal postura foi severamente criticada pelo governo e pela 
Marinha rebelde. Floriano Peixoto disse que receberia “à bala” os 
estrangeiros que tentassem invadir a capital, atitude semelhante à 
de Custódio de Melo (Bueno, 1984, p.46).

Oriundo desse conjunto de fatores, nasceu o acordo de 5 de outu-
bro entre os rebeldes e o governo, sendo negociado pelas representa-
ções europeias (Inglaterra, França, Itália e Portugal) e pelos Estados 
Unidos. Ele previa que os representantes estrangeiros poderiam 
proteger as propriedades de suas respectivas nacionalidades no caso 
do agravamento das lutas, e as partes em confl ito não fomentariam 
hostilidades, regulamentando os períodos de ataque, ao passo que 
caberia aos mesmos representantes estrangeiros fazer a intermediação 
entre ambos. Mais uma vez, assistia-se a uma violação da soberania 
do país, pois tal ação demonstrava sufi cientemente que o tratamento 
dado pelas diplomacias europeia e norte-americana ao confl ito se 
aproximava dos atos praticados em países africanos e asiáticos, ao 
que se acresce o fato de que outros diplomatas presentes à época 
do confl ito não terem sido sequer consultados acerca de tal ação 
como os sul-americanos (Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai). 
Paradoxalmente, o governo brasileiro elogiou a postura estrangeira, 
agradecendo em nota a cooperação em prol da resolução do confl ito 
(ibidem, p.36-8).

Com a assinatura do acordo no início de outubro, o governo 
federal aproveitou-se da ocasião para rearmar a Baía de Guanabara 
e fi nalizar a compra da Esquadra Legal, feita majoritariamente nos 
Estados Unidos. Em telegrama de 17 de outubro, Salvador de Men-
donça relatou o que conseguira comprar no pouco tempo de trabalho: 
destróieres, torpedeiras e munição, além da tripulação, já contratada. 
Também fora requisitado novo empréstimo para a empreitada. No 
mesmo despacho, dizia ainda que

Gresham hoje declarou-se satisfeito ante atitude enérgica [do] 
nosso governo relativa [à] não intervenção. Mandará instruções [a] 



120  GABRIEL TERRA PEREIRA

Thompson e, se Cleveland aprovar, mandará declarar por Ministros 
Europa que qualquer intervenção armada nos nossos negócios será 
por este governo reputada [como] violação da Doutrina Monroe. 
Amanhã telegrafarei decisão. Herald continua publicar notícias falsas 
fornecidas. Inspiro respostas Times, World, Sun defesa Governo.11

A tática do diplomata brasileiro era bastante nítida: respaldado 
na Doutrina Monroe, com contornos ideológicos defi nidos e capaz 
de recorrer militarmente aos Estados Unidos em caso de urgência, o 
Brasil poderia garantir o apoio americano e republicano ao governo 
de Floriano Peixoto. A resposta de Gresham quanto à declaração 
de Salvador de Mendonça veio no mesmo dia: Cleveland julgava 
prematura qualquer declaração antes de qualquer intento interventor 
e, em caso afi rmativo, procederia de forma “enérgica e direta” para 
com as nações europeias.

O apoio “moral” dos Estados Unidos ao governo de Floriano 
Peixoto foi abertamente declarado nos meses iniciais do confl ito. 
O intermediador direto desse relacionamento, Salvador de Men-
donça, atribuía tal postura à recente aproximação dos dois países 
na Conferência Interamericana e no polêmico acordo comercial de 
1891. Se, por um lado, a facilidade com que tutelava os interesses 
do Brasil perante os norte-americanos era positiva a um governo 
frágil e ditatorial, por outro, causava-lhe problemas no Itamaraty, 
onde pediam sua exoneração acusando-o de monarquista, em razão 
do bom relacionamento que possuía com o ex-conselheiro Lafaiete 
Pereira e com o contra-almirante Saldanha da Gama desde o período 
do Império (Mendonça, 1913, p.201). 

Apesar das acusações, Salvador de Mendonça reiterava seu 
voto ao governo legal no fi nal de cada correspondência. Tal atitude 
de republicanismo foi exemplificada no incidente envolvendo o 
contra-almirante norte-americano Stanton, ocorrido em 21 de ou-

 11 Telegrama de Salvador de Mendonça a Carlos Augusto de Carvalho, ministro 
das Relações Exteriores (dois despachos), de 17 de outubro de 1893 (cf. Aze-
vedo, 1971, p.248-9). Ver também Bandeira (1973, p.142).
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tubro, ocasião em que o diplomata teve de agir em prol do governo 
brasileiro a partir de incidente “simples”. Conforme telegrama 
governamental dirigido a Mendonça, Stanton havia chegado ao Rio 
de Janeiro, cumprimentou a bandeira dos revoltosos e não visitou 
as autoridades legais, procedimento comum aos membros de em-
barcações ofi ciais estrangeiras no país. Para o governo brasileiro, 
tal atitude traduzia o reconhecimento da beligerância dos rebeldes 
pelos Estados Unidos, o que daria uma nova coloração ao confl ito, 
agravando a fragilidade do governo legal e fortalecendo o movimento 
contrário a Floriano Peixoto. Acresce-se ao fato, não trabalhado aqui, 
que a Revolta Federalista já havia se espalhado por toda Região Sul 
do País, tendo o governo que combater nesta outra frente de batalha. 

No tocante à atitude do contra-almirante Stanton, o diplomata 
brasileiro reuniu-se novamente com Gresham para comunicar-lhe 
o fato. Após a conferência com o secretário de Estado, Salvador de 
Mendonça telegrafou ao Ministério das Relações Exteriores no dia 
23 de outubro narrando que o procedimento de Stanton havia sido 
irregular e não traduzia a posição dos Estados Unidos (cf. Azeve-
do, 1971, p.250). A imediata remoção de Stanton do comando das 
forças navais norte-americanas presentes na Baía de Guanabara 
converteu-se em mais uma demonstração de apoio ao governo brasi-
leiro, solidifi cando-o e enfraquecendo o grupo rebelde. Em meio a tal 
ação e ao acordo do início de outubro, as forças do governo em terra 
aproveitaram-se da situação de relativa calma dos bombardeios para 
fortifi car as instalações militares que poderiam atacar as embarcações 
rebeldes. Essas ações contrariavam o que havia sido concordado entre 
as partes e foi tema de protestos da parte rebelde. 

Esse “desrespeito” certamente visava à resolução mais rápida do 
confl ito pelo governo, que, paradoxalmente, alimentou e prolongou 
a intervenção estrangeira no certame, expondo ambas as partes e o 
próprio país a críticas quanto à inexperiência e fragilidade do regime 
republicano, problema considerado comum na América do Sul na 
época. Não se pode esquecer que as potências europeias e os norte-
americanos intermediavam as negociações justifi cando tal atitude 
pela defesa dos “interesses superiores de humanidade”, argumento 
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que camufl ava os interesses econômicos envolvidos pelo confl ito. 
Desse modo, era de se esperar que esses países enveredassem esforços 
para pôr fi m ao confl ito rapidamente. Na correspondência cabográ-
fi ca de 24 de outubro, Salvador de Mendonça era noticiado sobre o 
argumento de que o governo brasileiro vinha fortifi cando instalações 
militares, e tal ação era considerada pelos representantes estrangeiros 
como uma “motivação para os rebeldes com consequências desas-
trosas”. Por fi m, o ofício dizia que “[o ministro] inglês [está] sempre 
dirigindo o movimento, com que pretende colocar o governo em 
posição coacta. Reagiremos”.12 

Esse posicionamento favorecia a atuação da diplomacia 
norte-americana no confl ito, sendo vista como legítima defensora dos 
interesses republicanos, americanos e brasileiros, ao contrário dos 
elementos associados aos europeus: monarquistas e restauradores. 
Do lado diplomático brasileiro, as forças claramente tendiam para 
essa postura, que fora abalada pelo incidente com o contra-almirante 
norte-americano. Salvador de Mendonça relatava que no dia 25 de 
outubro havia conferenciado com Gresham e havia lhe dito sobre 
as difi culdades que o governo brasileiro vinha passando junto ao 
representante norte-americano no Rio de Janeiro, Thompson, que se 
recusava a “cooperar com as ações do governo legal”. No telegrama 
de 26 de outubro, lê-se o seguinte:

Tive mais duas conferências Gresham relativas ao Almirante 
Stanton. Secretário Marinha queria tudo fi casse em nota de Gresham 
desaprovando proceder Stanton, mas Gresham, estando eu presente, 
declarou ao colega que Presidente lhe ordenara que incontinenti 
demitisse Stanton do comando para não pairar dúvida sobre desapro-
vação do seu ato. Depois Gresham me comunicou que Melo pedira 
Thompson reconhecê-lo beligerante dizendo haver formado Go-
verno Provisório em Santa Catarina e poder sustentá-lo mar e terra. 
Cleveland hoje mandou responder que negava tal reconhecimento 

 12 Telegrama do Ministério das Relações Exteriores a Salvador de Mendonça, de 
24 de outubro de 1893 (cf. Azevedo, 1971, p.250).
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pois que seria quebra da boa amizade que tem com o nosso Governo. 
Gresham revelou-me ter corpo diplomático no Rio má vontade con-
tra nós, juntando que Thompson, homem novo, ia ter ordem até novo 
aviso manter-se como mero espectador. Continue notícias rebeldes 
para frustrar-lhes passos (cf. Azevedo, 1971, p.251).

A revogação de Stanton deu ânimo ao governo brasileiro, o qual, 
em novembro, passou a contar com o apoio “tácito” dos ingleses, que 
nos Estados Unidos, por meio de seu embaixador Julian Pauncefote, 
apoiaria uma intervenção norte-americana no confl ito brasileiro, 
considerando os rebeldes como piratas. Apesar de aceitarem a pro-
posta inglesa, os norte-americanos consideraram prudente aguardar 
autorização do governo de Floriano Peixoto para atuar em águas 
brasileiras.13

Em meio ao confl ito, transparecia a desorganização institucional 
brasileira, que atravancava a efi cácia do diálogo entre os represen-
tantes diplomáticos no País e no exterior, como a ocupação do cargo 
de ministro das Relações Exteriores do governo de Floriano Peixoto, 
com nove pessoas transitando na pasta entre 1891 e 1894. Em um 
momento em que se exigia uma postura internacional fi rme, Carlos 
de Carvalho deixou o cargo para que Cassiano do Nascimento o ocu-
passe, fazendo que o próprio Floriano Peixoto cuidasse da correspon-
dência diplomática no fi m de 1893. Em alguns telegramas datados 
do fi m de outubro, correspondeu-se com Salvador de Mendonça a 
fi m de obter notícias acerca da Esquadra Legal e das munições que 
seriam adquiridas.14

A correspondência do mês de novembro traz diversas informa-
ções acerca da compra e organização da Esquadra Legal, a qual foi 
organizada e armada às pressas; especialmente o telegrama do dia 15, 
data em que se comemorava o quarto aniversário da proclamação da 
República no Brasil, trazia o seguinte conteúdo: 

 13 Ao considerar os rebeldes como “piratas”, o governo brasileiro os excluiria da 
proteção da bandeira nacional, legitimando sua ação militar (Bueno, 1984, p.39).

 14 Telegrama de Floriano Peixoto a Salvador de Mendonça, de 28 e 30 de outubro 
de 1893 (cf. Azevedo, 1971, p.251-2).
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Comunica nosso Ministro Londres seguinte telégrafo: “Corres-
pondente especial Times Rio de Janeiro dia sete resolveram chefes 
revoltosos restaurar monarquia saindo Melo para o Sul, ficando 
Saldanha da Gama comandante esquadra. Inútil dizer Governo 
disposto tudo envidar manutenção República mandai notícias 
navios”.15

As informações contidas nesse telegrama eram quase proféticas. 
Depois de manifestar-se neutro em relação à Revolta, Saldanha da 
Gama, contra-almirante consagrado internacionalmente desde o 
Segundo Reinado e respeitado entre civis e militares, aderiu à causa, 
passando a ser o comandante dos rebeldes na capital do País. Como 
havia predito o informante do Times, Custódio de Melo havia deixado 
o comando partindo para o Sul do Brasil, acreditando em um forta-
lecimento e em uma união das lutas que se desenvolviam ali com o 
confl ito do Rio de Janeiro, o que, caso se concretizasse, fortaleceria a 
oposição contra a permanência de Floriano Peixoto no poder. Gama 
divulgou um manifesto no mesmo dia, justifi cando sua adesão ao 
movimento e considerando que era impelido pelo patriotismo e por 
seus “irmãos” que, nas campinas do Rio Grande do Sul e há três 
meses na baía da capital, lutavam valorosamente pela libertação da 
pátria brasileira do militarismo. Contudo, alguns trechos de seu 
manifesto causaram grande celeuma, pois demonstravam simpatia 
à Monarquia e aconselhavam à vontade nacional a escolha da forma 
que as instituições deveriam possuir.

A lógica assim como a justiça dos fatos autorizaria que se procu-
rasse à força das armas repor o governo do Brasil onde estava a 15 de 
novembro de 1889, quando num momento de surpresa e estupefação 
nacional ele foi conquistado por uma sedição militar, de que o atual 
governo não é senão uma continuação. O respeito, porém, que se 
deve à vontade nacional livremente manifestada aconselha que ela 

 15 Telegrama do Ministério das Relações Exteriores a Salvador de Mendonça, de 
15 de novembro de 1893 (cf. Azevedo, 1971, p.254).
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mesma escolha solenemente e sob sua responsabilidade a forma das 
instituições sob que deseja envolver os seus gloriosos destinos.16

A partir dessa declaração, não somente os republicanos mais ra-
dicais, alguns partícipes do campo político ofi cial, mas também a di-
plomacia nos Estados Unidos entraram em estado de alerta. Saldanha 
da Gama, ao assumir o comando da Revolta, entravara o comércio 
e desejava que “a vontade nacional” escolhesse o regime político do 
país, nada mais grave para indivíduos como Salvador de Mendonça 
que trabalhava em prol de uma americanização, subentendida aqui 
como republicanização, da política exterior brasileira. Mendonça 
(1913, p.200) mantinha, desde o período imperial, estreita amizade 
com Saldanha da Gama, tendo escrito que, ao saber da decisão do 
contra-almirante, foi preciso “procurar alento no fundo amor de 
minha terra para prosseguir na tarefa que a consciência impunha”, 
ou seja: lutar do lado oposto ao amigo.17 

Consequentemente à mudança na chefia do lado rebelde, as 
difi culdades em organizar e despachar dos Estados Unidos as em-
barcações que comporiam a Esquadra Legal faziam o governo bra-
sileiro procrastinar suas ações. Ainda em dezembro, o secretário de 
Estado norte-americano queixava-se a Salvador de Mendonça de 
que Floriano Peixoto havia inadvertidamente mudado o local de 
desembarque de mercadorias no porto para outro local, situando as 
embarcações estrangeiras na linha de fogo dos revoltosos (cf. Men-
donça, 1913, p.209). A atitude do representante norte-americano 
expunha a mudança do posicionamento dos Estados Unidos ante o 
confl ito, que parecia acreditar em uma vitória dos rebeldes. Salvador 
de Mendonça procurou logo reunir-se com Gresham e respondeu 
ao norte-americano que a alteração do local de descarga havia sido 
deliberada após ameaças dos revoltosos de bombardear a cidade, ao 
tempo que o governo deveria responder com a artilharia em terra. 

 16 Manifesto de Saldanha da Gama, de 7 de dezembro de 1893 (cf. Carone, 1969, 
p.28-30).

 17 Cabograma do Ministério das Relações Exteriores a Salvador de Mendonça, de 
12 de dezembro de 1893 (cf. Azevedo, 1971, p.257).
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Mesmo assim, Gresham não se satisfez, argumentando que nada 
tinha a ver com as lutas internas do país e ia ordenar ao responsável 
pelas embarcações norte-americanas que não obedecesse às ordens 
do governo brasileiro. Segundo o diplomata brasileiro, a postura 
hesitante de Gresham ligava-se a fato semelhante no Chile, quando 
os Estados Unidos posicionaram-se ao lado do governo legal e este 
fora derrotado, tendo que, assim, conviver com a má vontade dos 
vencedores. Mendonça então replicou que, pensando dessa forma, 
era justifi cável que o governo norte-americano assumisse uma pos-
tura neutra no confl ito e retirasse o “apoio moral” até então dado a 
Floriano Peixoto, e, para tanto, considerasse como beligerantes os 
revoltosos.

A atitude de Salvador de Mendonça certamente era um blefe, pois 
logo depois mostrou a Gresham o cabograma de 18 de novembro de 
1893 em que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil narrava a 
Mendonça que Thompson parecia não agir como “mero espectador 
do confl ito” e, pelo contrário, era simpático às ações do representante 
inglês, que nutria certa confi ança acerca da vitória da esquadra rebe-
lada (cf. Azevedo, 1971, p.255). Salvador de Mendonça lembrou-lhe 
que a postura neutra dos Estados Unidos abriria espaço não só para 
projetos restauradores da Monarquia, mas também para a retomada 
da Inglaterra, que vinha perdendo a “preferência” nas negociações 
bilaterais com o Brasil. Além disso, o diplomata brasileiro advertia 
Gresham acerca de um afastamento repentino entre os dois países, 
que desde 1889 haviam inaugurado um relacionamento jamais visto 
em suas trajetórias, o que implicaria à manifestação da opinião públi-
ca norte-americana crítica severa às atitudes do governo Cleveland, 
que havia requisitado o retorno da Monarquia no Havaí dias antes.

Salvador de Mendonça usava de seu prestígio no Poder Executivo 
norte-americano para deliberar em prol dos interesses do Brasil e 
dos Estados Unidos, pois não escondia ao secretário de Estado que 
a resolução do confl ito – afi ançada por seus homens – seria a garantia 
do incremento de relações comerciais mais sólidas, sustentadas por 
uma política comum, ainda que mais favorável aos norte-americanos. 
Após o encontro com Mendonça, Gresham conferenciou com Cle-
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veland, que pediu a remoção do responsável norte-americano na 
baía e já fornecia ordens ao contra-almirante Benham, na ilha de 
Trindade, para que rompesse o bloqueio rebelde caso fosse impedido 
de descarregar as mercadorias dos Estados Unidos.18

Benham chegou ao Rio de Janeiro com instruções claras: não reco-
nheceria os revoltosos como beligerantes. Comunicou o fato em nota 
ao contra-almirante Saldanha da Gama dizendo que desconhecia sua 
autoridade para vistoriar embarcações neutras ou mesmo apreender 
mercadorias consideradas contrabando de guerra, e a insistência 
dessas ações levá-lo-ia a considerar Saldanha como pirata. Em 29 de 
janeiro, Benham fi nalmente agiu. Os Estados Unidos não reconhe-
ciam o bloqueio comercial imposto pelo comando da revolta e – nas 
palavras de Salvador de Mendonça – estavam prontos para rompê-lo 
à força. Quando os rebeldes tentaram impedir a movimentação de 
embarcações norte-americanas, “reagiu com tiro real e disposição 
para o combate”. Essa ação, segundo Bueno (1995, p.183), dissipou 
o problema de trânsito das mercadorias neutras, abateu o moral da 
Revolta e retirou um de seus principais triunfos: o bloqueio do porto 
do Rio de Janeiro. 

O governo brasileiro, mesmo após a ação enérgica de Benham, 
enviou cabograma a Salvador de Mendonça em 7 de fevereiro dizendo 
que os agentes diplomáticos estrangeiros tendiam ao reconhecimento 
dos revoltosos como beligerantes e que fi zesse todo o possível para 
evitar tal atitude nos Estados Unidos (cf. Azevedo, 1971, p.260). No 
dia seguinte, Mendonça respondeu dizendo que Gresham mantinha 
sua posição de 22 de dezembro (de apoio ao governo brasileiro) e 
pedia que Thompson fi casse junto ao governo, ou seja, se afastasse 
do posicionamento europeu simpático à restauração monárquica 
(ibidem). Alguns dias antes, o jornal norte-americano The New York 
Times publicava artigo de Salvador de Mendonça intitulado Aspects 

 18 As informações da reunião de Gresham e Mendonça são relatadas no longo 
Ofício Confi dencial no 1, de 23 de dezembro de 1894, no qual o representante 
brasileiro narrou o trabalho da legação brasileira durante a rebelião (cf. Azevedo, 
1971, p.269-76). Ver também Bueno (1995, p.187-8).
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of the brazilian rebellion, no qual o diplomata historiava o confl ito, 
atacando duramente os argumentos de Custódio José de Melo e 
Rui Barbosa, que havia fomentado a sedição da Armada no exterior 
por meio da imprensa, posicionando-se contrariamente a Floriano 
Peixoto, cujo governo era ilegal e ditatorial. 

Rui Barbosa havia auxiliado na composição das instituições 
republicanas segundo o modelo das americanas (Constituição de 
1891), porém apoiava as advertências de Eduardo Prado no tocante 
à aproximação do Brasil com os Estados Unidos, considerando sua 
obra um “feito de ciência, verdade e patriotismo”. Classifi cava como 
“perigosa” a intenção de se erguer uma estátua a Monroe como sinal 
de reconhecimento à simpatia norte-americana e também atentaria 
para o caráter exclusivamente (norte) americano que a Doutrina 
Monroe possuía, algo que confi gurava uma “limitação da soberania 
das outras Repúblicas a cuja causa a Democracia de Washington 
nunca se irmanara” (Bandeira, 1973, p.149-50).

 Em síntese, o artigo de Salvador de Mendonça possuía alvos cla-
ros: os monarquistas, identifi cados como “inimigos” da República, e 
as nações estrangeiras, prejudicadas com a paralisação do comércio no 
Rio de Janeiro. O objetivo era persuadir os leitores norte-americanos 
das difi culdades e dos problemas subjacentes a uma possível res-
tauração do antigo regime político brasileiro. Seguem as palavras de 
Mendonça (1894), traduzidas do inglês:

Os interesses das nações estrangeiras, que nos nossos tempos 
estão dirigidos antes para a conquista de novos mercados para os seus 
produtos do que reconstruir tronos para príncipes desempregados, 
assentam no restabelecimento da paz na grande República sul-ameri-
cana. Na improvável hipótese da vitória dos restauradores no Brasil, 
a paz seria impossível, porque o restabelecimento da monarquia 
assinalaria o início de uma guerra civil de duração indefi nida e que 
poderia apenas terminar como a aventura napoleônica no México [...].

De forma paralela, a Esquadra Legal, que foi ridicularizada pela 
imprensa brasileira como a “Esquadra de Papelão”, finalmente 
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chegava ao País, composta por três navios nomeados de Niterói, 
Andrada e América, três vapores, transformados em torpedeiras 
e que receberam os nomes de Moxotó, Poty e Inhanduhy, além da 
tripulação, comandada pelo contra-almirante Jerônimo Gonçalves e 
recrutada nos Estados Unidos. Esta fora composta majoritariamente 
por mercenários – norte-americanos –, que receberam o pagamento 
antecipadamente, e, no Brasil, causou indagação de autoridades e 
intelectuais, que a consideraram uma vergonha e um escândalo, por 
causa da desordem provocada por ocasião de uma parada em Recife. 
A função da “Esquadra de Papelão” era dissipar por completo a Re-
volta, o que indiretamente signifi cava a complementação do trabalho 
executado pelo contra-almirante Benham (Bandeira, 1973, p.144).

No dia 11 de março de 1894, os rebeldes encontravam-se pra-
ticamente sem provisões e munição, o que os levou a entregar a 
proposta de rendição ao governo, assinada por Saldanha da Gama, 
com as condições: retirada para o estrangeiro dos ofi ciais sob garantia 
e guarda de Portugal; garantia de vida para os inferiores e voluntá-
rios engajados no confl ito; entrega de fortalezas, navios e material 
no pé em se encontravam; e restituição dos prisioneiros feitos pelo 
governo. A resposta de Floriano Peixoto não demorou: o governo 
não aceitaria as propostas dos militares rebeldes (Azevedo, 1971, 
p.261). No dia seguinte, o governo brasileiro divulgou nota em 
que dava o prazo de 48 horas para que os rebeldes se entregassem, 
caso contrário, abriria fogo contra as embarcações. Findo o prazo, o 
governo as bombardeou, verifi cando, porém, que elas haviam sido 
abandonadas na noite anterior, e a tripulação, abrigada em navios de 
guerra estrangeiros.19 As embarcações de Portugal acolheram cerca 
de quinhentos revoltosos, que do Rio de Janeiro foram para Mon-
tevidéu sob fortes protestos do Ministério das Relações Exteriores 
do Brasil, que exigia a entrega dos ofi ciais, considerados criminosos 
comuns e não presos políticos. 

 19 Cabograma do Ministério das Relações Exteriores a Salvador de Mendonça, de 
14 de março de 1894 (Azevedo, 1971, p.262).
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Várias justifi cativas foram dadas para a ação portuguesa. O go-
verno português, que ainda era uma Monarquia,20 entendia que os re-
beldes eram criminosos políticos, portanto não poderiam ser julgados 
como prisioneiros comuns, daí a razão para o asilo. Do lado brasileiro, 
entendia-se que a atitude do comandante português era motivada por 
sentimentos humanitários, porém o governo via-se na obrigação de 
reclamar a entrega dos indivíduos que não tinham direito de gozar 
de tal proteção. Os jacobinos também se manifestaram pela impren-
sa, acreditando que a manobra portuguesa nada mais era do que uma 
ocasião para o recomeço das hostilidades (Heinsfeld, 2007, p.4-5).

Tal pedido não encontrou receptividade em Portugal, que infor-
mou ao representante brasileiro em Lisboa que os asilados “seriam 
transportados para terras portuguesas em navios portugueses, in-
ternados em estabelecimentos militares, vigiados e fi scalizados de 
modo a não voltarem ao Brasil a perturbar a sua ordem interna” 
(Bueno, 1995, p.201).

A leitura da correspondência diplomática de Salvador de Men-
donça permite entrever que essa discussão chegou aos Estados Uni-
dos. No fi m do mês de março de 1894, ele reuniu-se com Gresham a 
fi m de levar ao conhecimento do secretário de Estado o impasse sobre 
a entrega dos rebeldes acolhidos pelos portugueses. Perguntado sobre 
um possível posicionamento na disputa, Gresham não achava correto 
os Estados Unidos se colocarem como árbitros na questão, ao passo 
que já haviam agido extraordinariamente em favor do governo de 
Floriano Peixoto no Brasil e até mesmo na Europa.21 No cabograma 
do dia 27 de março, Mendonça ainda diria que Gresham, ao receber 
pressão de diplomatas ingleses e italianos pela recusa na entrega dos 
rebeldes, recusara tal apoio, declarando que estes não poderiam ser 
asilados em águas territoriais brasileiras, ao contrário do que deveria 

 20 Dom Carlos I (dos Braganças) era o rei de Portugal durante a Revolta da Ar-
mada, o que também traduzia o interesse em asilar adeptos do regime político 
em seu país.

 21 Cabograma de Salvador de Mendonça ao Ministério das Relações Exteriores, 
de 21 de março de 1894 (cf. Azevedo, 1971, p.263).
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ter sido feito no caso de os rebeldes terem ultrapassado ou aportado 
em terra estranha. Para o secretário norte-americano, tal ação havia 
ofendido a soberania brasileira (cf. Azevedo, 1971, p.263). O desen-
lace da querela foi a suspensão das relações entre Brasil e Portugal nos 
meses seguintes, ao passo que Mendonça foi indicado pelo governo 
brasileiro para que intercedesse junto ao norte-americano no sentido 
de este proteger os brasileiros residentes no país europeu durante tal 
ato. Conforme nota de 31 de março, o governo dos Estados Unidos 
acedia quanto ao pedido brasileiro (ibidem, p.264).

A ligação histórica entre os dois países era então abalada, mar-
cando de forma exemplar o processo de americanização do Brasil. 
Especificamente nesse relacionamento, desde a proclamação da 
República as relações entre brasileiros (republicanos) e portugueses 
não andavam bem. Alinhados com o posicionamento europeu, estes 
hesitaram no reconhecimento do novo regime, recebendo críticas por 
tal postura, como quando o governo brasileiro resolveu promover a 
chamada “grande naturalização”, na qual os estrangeiros residentes 
no país seriam declarados brasileiros somente se eles se manifestas-
sem de forma contrária. Uma crescente hostilização ao elemento 
lusitano-monárquico fez diminuírem as remessas em dinheiro envia-
das do Brasil a Portugal por seus cidadãos (Heinsfeld, 2007, p.2).

A despeito das discussões em torno da Revolta, importa saber que 
tanto a diplomacia europeia quanto a norte-americana não se defi niam 
primordialmente a partir do regime republicano, daí a possibilidade 
aventada pelos Estados Unidos de retirar o apoio moral ao governo 
brasileiro quando este se enfraqueceu, em dezembro de 1893. Nesse 
sentido, confi rmavam-se as ideias de Eduardo Prado de que o Brasil 
não se poderia pautar pelas relações com os países (especifi camente 
os Estados Unidos) a partir do regime político (republicano). O real 
interesse no conflito, seja de qualquer potência que teve alguma 
participação interventiva, era o grau de privilégios adquiridos com 
seu transcorrer. Nesse sentido, a derrota de Floriano Peixoto traduzia 
a derrota da diplomacia norte-americana no Brasil, fato habilmente 
articulado por Salvador de Mendonça que justifi cava a intervenção 
estrangeira por meio do relacionamento cada vez mais próximo 
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entre os dois países, ainda que utilizasse em primeiro lugar o argu-
mento político, secundado pelo econômico (Bueno, 1984, p.45-50). 

A Revolta da Armada, para além de possuir esse significado 
exterior, representou internamente a vitória do principal grupo 
que apoiou o governo de Floriano Peixoto no certame: os paulistas. 
Para as lideranças políticas e econômicas do Estado, uma revolta 
bem-sucedida encorajaria outras e fortaleceria os militares, daí o 
sentido do apoio a Floriano Peixoto, que, bem-sucedido na capital 
federal, contou com o auxílio das milícias estaduais paulistas para 
conter o avanço dos federalistas do Sul para o Sudeste do País. A 
historiografi a sobre o período trata Floriano Peixoto como o conso-
lidador da República, mesmo que o adjetivo comporte diversas pro-
blematizações, tais como a sua permanência no poder, contrariando 
a Constituição, o longo período em que lançou o Brasil em estado de 
sítio e as rígidas medidas contra opositores.

O período eleitoral, marcado para março de 1894, assinalou a 
complexa rede de problemas que o novo presidente enfrentaria: uma 
série de focos de oposição no Exército, no funcionalismo público e 
em alguns governadores. A Revolta da Armada havia distribuído 
promoções aos simpatizantes do fl orianismo que puderam ascender à 
cúpula militar, e, no serviço público, a pressão por empregos crescia 
mês a mês, da mesma forma que nos Estados a disputa entre os no-
meados pelo vice-presidente e seus adversários representava uma das 
faces do republicanismo no Brasil: a inexperiência e a desorganização, 
convergidas na difi culdade de conciliação entre grupos e tendências 
políticas, uma das características peculiares do Segundo Reinado. 
Novos desafi os apareciam no horizonte da República brasileira.

Salvador de Mendonça e a despedida da 
diplomacia: entre Washington e o Rio de Janeiro

Os últimos quatro anos que Salvador de Mendonça permane-
ceu nos Estados Unidos foram marcados pelos ecos que a Revolta 
da Armada e a intervenção estrangeira (norte-americana) tiveram 
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na opinião pública: imprensa e intelectuais atacaram duramente 
a postura do governo brasileiro, inclusive a atitude de Salvador 
perante os rebeldes, que haviam sido abrigados pelos portugueses 
presentes no porto do Rio de Janeiro, motivando o rompimento das 
relações diplomáticas entre Brasil e Portugal. Diversos indivíduos 
manifestaram-se ante a situação, produzindo obras instigantes para 
o debate historiográfi co sobre o período, trazendo à tona posiciona-
mentos favoráveis e contrários ao governo de Floriano Peixoto. Essas 
posturas acabavam transparecendo a própria concepção de República 
que esses indivíduos possuíam e exprimiam o debate que parecia não 
se encerrar entre os monarquistas e os republicanos, estes últimos 
profundamente divididos.

Concomitantemente à Revolta da Armada, ocorriam as eleições 
para o Congresso e a presidência do Brasil. O Partido Republicano 
Federal, que havia apoiado integralmente Floriano Peixoto, unia 
suas forças para “cobrar” eleitoralmente dos fl orianistas tal atitude, 
ou seja, desejando a construção de um cenário político que lhes 
fosse favorável, apesar das enormes disputas existentes. Assim, 
nas eleições de 1894, o Partido Republicano Federal conquistou a 
presidência com a eleição do paulista Prudente de Moraes; um terço 
do Senado e a totalidade da Câmara dos Deputados. Como observa 
Renato Lessa (1988, p.143), o eleitorado potencial do País naquele 
ano era de cerca de 110.000 pessoas, contudo votaram apenas 7.857 
eleitores, e tal “abstenção” não se confi gurava como um problema 
para os homens no poder. Importava-lhes, sobretudo, o relaciona-
mento entre os atores com posições privilegiadas no poder (Execu-
tivos estaduais, burocracias, Legislativos estaduais e o Congresso 
Nacional) com o governo (Carone, 1971a, p.137). Esses atores não 
conseguiam formular uma resposta institucional sólida o bastante 
para que houvesse uma harmonização interna (entre os Estados e a 
Federação), condição indispensável para a boa condução dos negócios 
externos, sejam eles de natureza política, econômica ou militar, como 
no caso da Revolta da Armada. 

No ofício confi dencial no 2, de 28 de julho de 1894, Salvador de 
Mendonça exprimia indiretamente essa desorganização no plano 
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externo. Contava que durante a Revolta no Rio de Janeiro, todos 
os ofi ciais dos consulados brasileiros nos Estados Unidos deviam 
se reportar a Washington (a ele) antes de deixar embarcar qualquer 
tipo de munição, armas ou outros objetos para os portos brasileiros, 
com o fi to de prevenir o contrabando para os revoltosos. Entretanto, 
foi-lhe notifi cado que um representante do País, talvez simpático à 
causa rebelde, tentou mais de uma vez conceder despacho de muni-
ções bélicas para o Brasil, ocultando o fato aos superiores. Também 
recomendava a Cassiano do Nascimento, então ministro das Relações 
Exteriores, a demissão do indivíduo, não identifi cado no ofício (cf. 
Azevedo, 1971, p.266-76).

Eleito em março de 1894, Prudente de Moraes foi empossado em 
15 de novembro do mesmo ano, consagrando-se como o primeiro 
presidente civil do Brasil, tendo diante de si diversos problemas 
inaugurados com o regime republicano, porém sem solução até o 
momento. Entre estes, fi gurava a disputa entre civis e militares, 
que Moraes procura despolitizar e redefi nir cargos imediatamente 
à sua posse, dissolvendo os batalhões patrióticos criados durante a 
Revolta da Armada e retirando militares de cargos civis, gerando 
enorme descontentamento. Para executar essa política de “retração 
militar”, Prudente restaurou as publicações proibidas durante o go-
verno de Floriano Peixoto, possibilitando a divulgação de notícias até 
então ocultadas pelos militares nos anos anteriores. Foram reveladas 
atrocidades cometidas não somente na capital federal, mas no Sul 
do País, como o massacre promovido pelo coronel Moreira César 
em Santa Catarina em nome de Floriano Peixoto e do governo legal 
(Lessa, 1988, p.77-8). 

Os setores atacados direta ou indiretamente pelo governo 
recém-empossado não receberam tais atitudes passivamente. No 
Congresso, os setores fl orianistas do Partido Republicano Federal 
atacaram suas deliberações, expondo a ideia de que as relações entre 
os poderes Executivo e Legislativo ainda se mantinham confl ituosas, 
cada qual procurando interferir em maior medida nas atribuições 
respectivas.A intermediação entre o Congresso e o presidente era 
feita por Francisco Glicério, vice-presidente, que já se comportava de 
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modo a se aliar aos setores fl orianistas. Um exemplo interessante des-
ses descaminhos era o da intervenção do Executivo na política fi nan-
ceira do País, que havia herdado enormes dívidas e défi cits agravados 
pela queda internacional dos preços do café. Engessado pelos tributos 
cobrados sobre a importação de mercadorias e sem uma base sólida 
de apoio no Congresso para a aplicação de uma política alternativa, a 
solução adotada acabou sendo a realização de dois empréstimos para 
conter os problemas fi nanceiros do País (ibidem, p.80).

O governo de Prudente de Moraes, tanto pelas circunstâncias 
anteriores às suas ações quanto por suas medidas antifl orianistas, 
conviveu com o nascimento de um grupo que, gradativamente, 
passou a lhe fazer oposição, refl etindo a tensão dos primeiros anos 
republicanos no processo de reaglutinação de grupos e segmentos 
de poder: o jacobinismo. O movimento se iniciou durante a Revolta 
da Armada, quando as ações de Floriano Peixoto ante os rebeldes e 
contra os indivíduos pró-Monarquia passaram a catalisar diversas 
manifestações nacionalistas que reivindicavam a permanência dos 
militares no poder, à medida que vinha conseguindo conter as forças 
contrárias à República, ainda que, para tanto, fossem necessárias 
medidas enérgicas (Queiroz, 1986, p.12-26). 

Nesse sentido, os jacobinos atacaram ferozmente, durante todo o 
mandato de Prudente de Moraes, qualquer afastamento da política 
do marechal Floriano Peixoto, relembrando seu governo e seus feitos. 
De longe, o novo presidente não se adequava à retórica castrense 
jacobina, empenhando-se em encerrar a fase turbulenta dominada 
pelos militares e consolidar o domínio civil, o que avolumou as crí-
ticas – violentas – dos jacobinos de plantão (ibidem, p.13-31). 

A popularidade de Floriano Peixoto após sua saída do governo 
cresceu enormemente, chegando ao ápice com sua morte, em 29 de 
junho de 1895. Para seus adoradores, ele traduzia-se na “suspeição 
desconfi ada para com o estrangeiro” e na extrema suscetibilidade aos 
arranhões que o brio nacional viesse sofrer. Sua habilidade política 
era vista na frieza com que tratava os problemas políticos e nas ações 
benevolentes, como quando tabelou preços de gêneros alimentícios 
e se propôs a construir casas populares, enfrentando antigos pro-
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prietários que exploravam classes pobres na capital federal (ibidem, 
p.133-150). 

A heroicização de Floriano Peixoto ajudou a solidifi car a imagem 
atribuída a ele de “consolidador da República”, engrossando o caldo 
oposicionista contra Prudente de Moraes. As comparações entre 
as posturas dos dois indivíduos foram frequentemente discutidas, 
chegando-se, inclusive, ao enfrentamento físico nas ruas do Rio de 
Janeiro, cidade na qual o movimento possuía grande força. 

A posse de um presidente civil era vista pelos jacobinos como um 
desvio dos caminhos progressistas que o País havia iniciado em 1891, 
e, assim, eles direcionaram suas críticas aos paulistas, interessados 
na solidez política como garantia da manutenção da economia de 
exportações, sustentáculo do País. Os jacobinistas lutavam contra 
os paulistas (e os civis no poder em sua grande maioria) porque se 
julgavam portadores do paradigma de República adequado ao País, 
e esta deveria ser forte e centralizada, pois o Brasil não poderia aceder 
com qualquer movimento de separatismo e excessiva autonomia 
regional. Portanto, o nacionalismo era uma das mais poderosas ca-
racterísticas do grupo jacobino, que, ao longo do governo de Floriano 
Peixoto e até o fi m do mandato de Prudente de Moraes, fi scalizou não 
somente os homens no campo político republicano, mas o próprio 
Estado (ibidem, p.88-98). 

A referência ao elemento estrangeiro era outra importante carac-
terística do grupo jacobino, pois, já que valorizava excessivamente o 
elemento nacional, seu contraponto era duramente atacado. Quem 
sofreu bastante com essa postura foram os portugueses, ainda que os 
ingleses e europeus em geral fossem frequentemente criticados, pois 
a eles eram creditados o atraso econômico do País e o passado colo-
nial dependente, cabendo a um novo governo, de cunho militarista, 
conduzir o Brasil rumo ao progresso. Na aplicação desses valores, 
encontra-se na Revolta da Armada um exemplo interessante de con-
tradição ou exceção do grupo. O pedido de intervenção para dissipar 
o movimento rebelde veio do governo legal, porém foi efetuado di-
retamente pelos norte-americanos, estrangeiros, sendo algo passível 
de ressalva negativa pelos jacobinos. Não foi o que consideraram. Os 
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Estados Unidos, e somente esse país, eram tomados como exceção no 
continente e como estrangeiros. Em jornais de tendência jacobina, 
lia-se que o Brasil precisava aproximar-se mais dos norte-americanos, 
pois era na integridade do Novo Mundo que o País poderia crescer 
economicamente (ibidem, p.106-7). 

No contexto de americanização da esfera estatal, essa postura do 
movimento jacobino apresentava-se, antes de tudo, como tendência 
política que poderia “purifi car” o elemento degenerador europeu, 
servindo como instrumento à tão aclamada Doutrina Monroe, que 
atingia seu ápice no período em que Grover Cleveland presidia os 
Estados Unidos. A manifestação dos jacobinos no Brasil refl etia o 
poder de “atração” que os Estados Unidos já exerciam perante seu 
continente, imprimindo a noção de que progresso material, desenvol-
vimento econômico e nível educacional elevado, ligados a instituições 
políticas sólidas, nada mais eram que sinais claros de civilização (Ma-
latian, 2007, p.44-5). Aplicar essas noções no Brasil, ao contrário de 
praticamente toda e qualquer ideia oriunda do continente europeu, 
era visualizar o desenvolvimento e o crescimento do País.

O fracasso da Revolta e a vitória de Floriano Peixoto fi rmaram 
uma nova fase de atuação dos jacobinos, que ganharam os paulistas 
– cafeicultores e defensores da descentralização administrativa do 
País – como opositores, além dos monarquistas, que não deixaram 
de se manifestar, entre eles Eduardo Prado, que os considerava a 
“síntese do que havia de mal no governo republicano”, à medida que 
defendiam um governo despótico e militarizado. Aliás, esta última 
característica era tacitamente rechaçada no Segundo Reinado, que 
priorizava a Guarda Nacional e não o Exército.22 Os monarquis-
tas, representados por Prado, ainda se aproveitavam das efusões 
jacobinistas para comparar a República brasileira com as demais 
sul-americanas, nas quais o elemento militar predominava no cenário 

 22 A Guarda Nacional foi uma força militar organizada no País durante o período 
regencial (1831) com a função de garantir a ordem e a segurança do Império. Ao 
longo do Segundo Reinado, a politização da Guarda Nacional passou a fornecer 
prestígio e visibilidade social a seus membros, que em 1864 chegaram ao número 
de seiscentos mil, em oposição aos dezesseis mil do Exército regular.
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político, redesenhando alianças, governos e assembleias. Por sua vez, 
Rui Barbosa e Américo Werneck criticavam duramente o caráter 
militarista dos primeiros anos da República e, por conseguinte, os 
jacobinistas, que, para eles, deveriam servir à nação obedecendo-lhe, 
não promovendo sedições ou estimulando mudanças de governos. 
Mas não partilhavam dessa visão Assis Brasil, Nilo Peçanha e Fran-
cisco Glicério, que entendiam o movimento com um caráter muito 
mais idealista do que intolerante, considerando-os como um instru-
mento de crítica e vocalização das discordâncias no campo político 
que careciam ser debatidas (Queiroz, 1986, p.164-73).

A pluralização de vozes em prol deste ou daquele grupo político 
era frequente nos anos iniciais do regime republicano, e, após a 
Revolta da Armada e a eleição de um civil à presidência do País, 
surgiram diversos “balanços” do que havia ocorrido até então no 
âmbito político, econômico e social. As perguntas que pairavam sobre 
a intelectualidade da época tendiam do presente para o futuro: “como 
agir perante os anos que virão?” depois de diversas lutas internas e a 
intervenção estrangeira no País sob a República. É justamente nesse 
sentido que o confl ito entre a Marinha, liderada inicialmente por 
Custódio de Melo, e o governo de Floriano Peixoto apontaria uma 
série de questões no horizonte historiográfi co, revelando a formulação 
de um novo comportamento político.

Em meio a essa discussão, a obra de Joaquim Nabuco (1939), 
intitulada A intervenção estrangeira durante a revolta de 1893, se 
torna referencial, pois analisa o confl ito em questão utilizando como 
referência o elemento externo, tornando-se adequada para a refl exão 
sobre a diplomacia como instrumento de negociação dos interes-
ses do país, no caso do Brasil, que, mesmo não declaradamente, 
acreditava-se dependente dos Estados Unidos na manutenção da 
República. Por sua vez, a obra de Felisbelo Freire (1982) compõe 
visão diversa da de Nabuco. Em História da Revolta da Armada de 
1893, Freire discute os aspectos internos do confl ito e a sua história 
diplomática, de grande importância para sua resolução em prol do 
governo de Floriano Peixoto. Ao colocar em discussão as duas obras, 
pretende-se clarifi car algumas das tendências existentes no período 



A DIPLOMACIA DA AMERICANIZAÇÃO DE SALVADOR DE MENDONÇA (1889-1898)  139

e, dessa forma, como enxergavam a atuação da diplomacia em prol 
da República brasileira.

A obra de Nabuco foi escrita em um período de ostracismo do 
autor, quando ainda não havia aderido à República. Joaquim Nabuco 
iria se converter com Rio Branco na década seguinte para a forma-
ção da embaixada do Brasil em Washington, passando a defender o 
monroísmo e a crescente aproximação com os Estados Unidos. A 
leitura da obra revela seu posicionamento no momento: defensor da 
soberania e integridade nacionais, a despeito dos confl itos internos 
provocados pelo governo de Floriano Peixoto.

As turbulências provocadas pelo militarismo jacobino, adjetivado 
por ele como um “pastiche histórico”, não poderiam permanecer 
ocultas, pois o confl ito expunha não somente um governo autori-
tário colocado em xeque por uma parte da Marinha, mas também 
a grande inexperiência dos homens no poder quanto à manutenção 
dos interesses nacionais.

Felisbelo Freire23 era um médico e político sergipano que ocupou 
diversos cargos nos anos iniciais da República e era a personifi cação 
da instabilidade institucional do governo de Floriano Peixoto. Foi 
governador de Sergipe, ministro das Relações Exteriores, da Fazen-
da e da Justiça somente entre os anos de 1893 e 1894. Freire, menos 
conhecido que Joaquim Nabuco no cenário intelectual, procurou, por 
meio de suas obras, analisar o período pelo qual atravessava o Brasil 
e, nesse sentido, escreveu A história constitucional da República dos 
Estados Unidos do Brasil, com o fi to de analisar a formação do regime 
republicano brasileiro e, em outro momento, a refl exão sobre a Re-
volta da Armada, obra aqui debatida. O cotejamento das obras dos 
respectivos autores justifi ca-se pelo fato de se situarem em campos 
opostos da contenda político-militar, assentando-se em posições defi -
nidas quanto às ações do governo legal e às intervenções estrangeiras. 

 23 Os autores e editores que citam Felisbelo Freire parecem não uniformizar a 
grafi a do nome do político sergipano. Nas consultas realizadas, encontram-se 
“Felisberto”, “Filisbelo” e, por fi m, “Felisbelo”. Optou-se pela grafi a Felisbelo, 
como encontrado na edição da obra do autor ora analisada.



140  GABRIEL TERRA PEREIRA

Felisbelo Freire divide o confl ito em três fases, ao contrário da 
bibliografi a, que entende haver apenas dois momentos: o confl ito 
entre a Esquadra e o governo. As fases são marcadas pelo acordo 
de 5 de outubro, a entrada de Saldanha da Gama no confl ito, e daí 
até março de 1894, quando os rebeldes se asilam nas embarcações 
portuguesas. O autor balizou-se na gradativa inserção do discurso 
monarquista na ação dos rebeldes, que justifi caram sua derrota à in-
tervenção estrangeira, para Freire (1982, p.10-2) uma versão errônea 
dos fatos. Como republicano sintonizado com o discurso fl orianista, 
Freire se posiciona na obra justifi cando a ação governamental, argu-
mentando que os rebeldes não acreditavam na resistência prolongada 
de Floriano Peixoto: obcecados pelo poder, não investiram tanto na 
luta em si, mas na queda de um governo no qual não viam legalidade 
jurídica ou nacional, assentando seus argumentos nas arbitrariedades 
do Executivo na deposição e intervenção nos Estados.

O autor compartimenta a Revolta sob dois grupos de “causas” – 
políticas e sociais –, ainda que o elemento econômico permeie todo 
o confl ito. As causas políticas envolviam, sobretudo, a deposição do 
“chefe da nação”, ao passo que as sociais rodeavam as disputas entre 
o Exército e a Marinha, desprestigiada com o advento da República.

O marco da crise política havia sido o manifesto dos treze ge-
nerais que prenunciou a ação “revolucionária” dos membros da 
esquadra. Freire (1982, p.22) não entendia haver inconstitucionali-
dade no ponto questionado pelos generais, pois “o aresto do poder 
legislativo fi rmou a doutrina de que o primeiro período presidencial 
devia ser regido por uma disposição transitória da constituição, que 
não obrigava a nova eleição”. Para fundamentar sua defesa, Freire 
voltou-se à história constitucional dos Estados Unidos, conside-
rando que o processo contra Floriano Peixoto era um caso similar, 
pois, na sucessão de Lincoln, Andrew Johnson também enfrentou 
críticas e processos contra sua ascensão à presidência, conseguindo 
sair vitorioso de todas as acusações. Assim o poderia fazer Floriano 
Peixoto, que vinha procurando sustentar o crédito do País no cenário 
internacional, a despeito da grave crise fi nanceira, ao mesmo tempo 
que se digladiava com o poder Legislativo e as críticas na imprensa, 
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comandadas pelo senador Rui Barbosa (ibidem, p.45-51). Esse era 
o pano de fundo quando o confl ito foi instaurado pelos revoltosos, 
ou seja, de instabilidade política ocasionada pela difi culdade em 
harmonizar os poderes e suas atribuições.

[A República] não era uma obra estável de organização. Foram 
inúmeras as irregularidades, que afetavam diretamente o princípio 
da autoridade, como a instituição dos dois governos, que se julga-
vam eleitos, em Goiás, a eleição ilegítima de governador, que não 
era a expressão da maioria do sufrágio, em Sergipe, a eleição de dois 
congressos, em Alagoas [...]. O resultado disto foi que a organização 
dos estados tornou-se um edifício construído em bases instáveis e 
movediças (Freire, 1982, p.54).

A crítica de Freire sinaliza o problema já discutido do novo regi-
me: a ausência de um pacto político que sustentasse as instituições e 
seus atores, impedindo a formulação de projetos internos e de política 
externa. O câmbio entre esses dois planos, tomada aí a referência dos 
Estados Unidos, revela-se como fundamental no entendimento de 
uma relação de “dependência”, simbólica ou pragmática. O governo 
iniciado por Deodoro, como o autor exemplifi ca, já possuía traços de 
desorganização institucional, desencadeando atritos que culminaram 
com a Revolta em setembro de 1893. 

No conjunto de causas sociais, Freire atribuía ao grau de par-
ticipação no regime, fato que rendia status aos segmentos de elite 
republicanos, o ponto nevrálgico da luta, especifi camente a riva-
lidade entre os setores do Exército e da Marinha que aspiravam à 
ascensão política. O Exército havia se aproximado da propaganda 
republicana, dando repercussão às querelas entre a Monarquia e seus 
membros; havia colocado um general de suas fi leiras como chefe do 
governo provisório, posteriormente elegendo-o presidente (além do 
vice, também do Exército); e, por fi m, foi majoritariamente repre-
sentado no Congresso e nos Estados do País. Essa disparidade foi 
notada exemplarmente por Custódio de Melo, que deixou o cargo 
de ministro da Marinha para iniciar atos de hostilidade e descon-
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fi ança contra o governo de Floriano Peixoto, atitudes agravadas por 
suas pretensões de candidatar-se à presidência para o governo de 
1894-1898 (ibidem, p.59-66, 81). 

O caráter “pessoal” de parte das motivações da Revolta levou o 
então prestigiado contra-almirante Saldanha da Gama a se colocar 
em posição de neutralidade no confl ito. A despeito de tal posição, 
a primeira fase do certame fi cou caracterizada a partir de posturas 
políticas alinhadas com o movimento monarquista, que no Rio de 
Janeiro possuía enorme força, mesmo com difi culdades de se orga-
nizar após a queda do Império. Como pinça Janotti (1986, p.83), 
“não era fácil congregar liberais e conservadores ainda ressentidos e 
culpando uns aos outros pela ruína da Monarquia”. Assim, o grande 
temor dos republicanos, principalmente os situados na capital fede-
ral, era a ação desse grupo por trás dos revoltosos, algo permeado na 
correspondência diplomática e na obra de Felisbelo Freire.

Freire (1982, p.86) acreditava que para a “vitória da revolta 
importava a morte das instituições republicanas”, não podendo 
o governo deixar de deter a “onda restauradora”. Contando com 
apoio sufi ciente das elites exportadoras de café e parte do Congresso, 
Floriano Peixoto agiu requerendo deste a autorização para decretar 
o estado de sítio, conseguindo sua aprovação em 10 de setembro de 
1893. A situação do confl ito não permitia ao governo assumir desde 
logo uma postura ofensiva, pois colocava em perigo o Rio de Janeiro 
e a cidade de Niterói, na mira dos revoltosos, que bombardeavam 
diariamente as fortalezas situadas na baía, preocupando não só os 
membros do campo político, mas os representantes estrangeiros 
presentes na capital.

Ao longo do mês de setembro, foram desenvolvidas as negocia-
ções que engendraram o acordo de 5 de outubro, fi rmando um modus 
vivendi para o confl ito, inteiramente negociado pelos representantes 
europeus que excluíram a presença dos diplomatas sul-americanos 
nas reuniões. Para o governo brasileiro, essa postura traduzia a 
simpatia europeia pela Revolta, e para tanto agiu com “enérgica 
prudência”: fez publicar um boletim em que declarava: 
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Tendo sido espalhados boletins em que se admitia a possibilidade 
de ser esta Capital entregue à anarquia e ao saque, o governo declara 
que dispõe de todos os elementos para manter a ordem e que fará 
imediatamente fuzilar todo aquele que atentar contra a propriedade 
particular (Freire, 1982, p.112-4).

O acordo de 5 de outubro marcava o início da segunda fase da Re-
volta, delineando, segundo Freire, o agravamento das tensões entre o 
governo e os rebeldes, que não cumpriram o que fora estabelecido em 
momento algum: ainda no dia de assinatura do acordo, os rebeldes 
bombardearam as embarcações que descarregavam na baía. Entre 
12 e 30 de outubro, impedidos de atacar o Rio de Janeiro, os revolto-
sos o fi zeram em Niterói, destruindo diversos edifícios na cidade.24 

No Congresso, batiam-se os adversários e simpáticos ao confl ito. 
Ganhou destaque o projeto apresentado por Nilo Peçanha cujo fi to 
principal era declarar os navios rebeldes como piratas, o que não foi 
discutido na casa legislativa e também não encontrou eco no corpo 
diplomático estrangeiro, que Freire entendia dar aos insurgentes mais 
simpatias à condição de beligerantes do que militares rebeldes. Do 
lado destes, situava-se Rui Barbosa, que atacava, no Jornal do Brasil, 
os atos do governo de Floriano Peixoto, que estaria condenando à 
morte os membros das famílias dos revolucionários e suspeitos, além 
de proibir a divulgação de notícias sobre o confl ito pela imprensa. 
De fato, o governo havia “regulado” seu funcionamento durante a 
vigência do estado de sítio, justifi cando sua atitude no argumento 
de que uma parte da imprensa vinha contribuindo para “animar a 
revolta com publicações inconvenientes [...] constituindo elemento 
de perturbação e alarma em prejuízo da ação do governo e da tran-
quilidade pública [...]” (ibidem, p.121-4).

 24 Freire posteriormente comenta que a cidade de Niterói não havia sido con-
templada pelos “interesses superiores de humanidade” tremulados pelos 
representantes da diplomacia europeia quanto ao Rio de Janeiro, permitindo 
que o bombardeamento da cidade fosse legalizado por estes. Mais à frente, dirá 
Freire (1982, p.131-2, 160) que tais “interesses superiores de humanidade” não 
incluíam bombardeios, mas somente o comércio. 
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No sétimo capítulo de sua obra, Freire passa a historiar a atuação 
diplomática durante a primeira e segunda fases da Revolta. Esse 
capítulo foi construído como resposta a Joaquim Nabuco, que, como 
se verá adiante, defendeu a ideia de que o governo havia solicitado a 
intervenção estrangeira no confl ito. A querela centrava-se na visita 
feita pelo contra-almirante Coelho Neto na manhã de 6 de setembro 
de 1893 a bordo do navio inglês presente na baía, comunicando os 
representantes europeus sobre o confl ito. Amparado pelo relatório 
do Ministério da Marinha, Freire (1982, p.150) argumenta que 
Neto fora à embarcação somente para “comunicar a ocorrência, a 
fi m de acautelarem-se e garantirem as comunicações de seus navios 
com a terra, evitando-se sinistros possíveis em vista da atitude dos 
navios revoltosos”. Assim feito, o ministro das Relações Exteriores, 
João Felipe Pereira, redigiu uma carta no mesmo dia convidando os 
diplomatas estrangeiros para tratar dos meios de garantir os direitos 
dos cidadãos estrangeiros. Conjuntamente, os representantes de 
Portugal, França, Estados Unidos, Itália e Inglaterra enviaram nota 
recusando o alvitre, fato interpretado pelo governo como demonstra-
ção de indiferença ou até simpatia à revolta, pois chegaram a aceitar 
uma ordem emanada por Custódio de Melo de se retirarem de uma 
zona marítima na baía, reconhecendo-lhe autoridade. Somente 
deixaram a posição de indiferença após o bombardeio do dia 13 de 
setembro, quando solicitaram ao ministro das Relações Exteriores 
uma conferência com o mesmo objetivo da reunião convocada an-
teriormente pelo governo brasileiro.

Na segunda fase da Revolta, a ação da diplomacia estrangeira 
manteve um suspeito diálogo com os revoltosos, ao contrário do 
governo, que intermediava suas proposições com os próprios di-
plomatas – e Freire ressalta – “não para intervirem e sim para re-
gularizarem as questões aduaneiras e do policiamento do porto”. 
Avolumava-se, assim, o temor de que tais representantes passassem 
da simpatia a concessões efetivas aos amotinados, acrescido o fato de 
que os estrangeiros se propuseram a ser avisados das operações de 
guerra na baía e a cuidar da segurança nas operações do porto. Melo 
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não concordou com a proposta, pois não haveria garantias de que 
tal acordo não seria violado pelo governo brasileiro. Freire (1982, 
p.172-3) relata que, entre outubro e novembro, as forças estrangeiras 
passaram a oscilar quanto à simpatia aos rebeldes e à neutralidade, 
ora justifi cando a intromissão na luta interna do país, ora clamando 
pela segurança de seus súditos.

A entrada de Saldanha da Gama no confl ito, delimitando o início 
de sua terceira fase, agravou as tensões entre as partes e catalisou 
a intervenção estrangeira. Gama era o membro da Marinha com 
maior prestígio internacional à época e, segundo Freire, “não podia 
deixar de compreender que sua intervenção em favor da causa de 
seus camaradas importava em vitória imediata”. Ele assumia a chefi a 
do confl ito ao mesmo tempo que Custódio de Melo dirigia-se ao 
Sul do País com o fi to de fortalecer e unir os dois movimentos que 
aconteciam. As ideias monarquistas que permeavam a Revolução 
Federalista comandada por Silveira Martins, somadas à divulgação 
do manifesto de Saldanha da Gama, conduziram os monarquistas ao 
êxtase. Martins e Gama, este ainda na neutralidade, comunicaram-se 
durante a Revolta da Armada, e Gama pedia ao federalista que 
autorizasse a nomeação de Eduardo Prado como representante dos 
revoltosos junto aos banqueiros alemães (Janotti, 1986, p.71-3). Para 
Freire (1982, p.188), Saldanha da Gama entendia, àquela altura, que 
a solução do confl ito se daria somente por meio de medidas enérgicas, 
mas no seu próprio manifesto já incutia o desagrado em algumas 
fi leiras republicanas da Armada:

A primeira palavra que se fez ouvir do novo chefe foi a neces-
sidade de repor as coisas do país no pé em que se achavam a 15 de 
novembro, no manifesto restaurador que repercutir nas próprias 
fileiras dos revolucionários, produzindo rompimento de solida-
riedade e protestos, que fi zeram com que o almirante Saldanha se 
retratasse em um segundo manifesto, em que se apresenta como 
republicano parlamentarista. [...] Foi com alarde e estrondo que o 
contra-almirante iniciou seu comando revolucionário.
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As críticas ao posicionamento de Saldanha fi zeram aparecer ma-
nifestações em prol da República em diversos Estados do País. No 
Distrito Federal, falou-se que os “crimes e atrocidades cometidas 
pelos rebeldes” não seriam tolerados, dando apoio efetivo a Floriano 
Peixoto. Em Minas Gerais, criticou-se o militarismo como meio de 
resolução de problemas políticos da nação, já que sua superação não 
viria por meio de confl itos reivindicatórios de autoridade pela força, 
pelo contrário, eles deveriam vir por meio das leis. No Mato Grosso, 
em São Paulo, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Amazonas e 
em Pernambuco, sobressaía no discurso dos governadores (aliados 
de Floriano Peixoto) a defesa da República e de Floriano Peixoto em 
detrimento da dinastia incompatível com a índole democrática do 
povo brasileiro: a de Bragança (ibidem, p.189-91).

A ação de Gama após a publicação e recepção de seu manifesto 
foi dura: queria forçar o fechamento do comércio, colocando o “go-
verno em posição embaraçosa”, levando-o a agir militarmente. Entre 
dezembro de 1893 e janeiro de 1894, as lutas entre as partes se inten-
sifi caram, cabendo aos rebeldes diversas vitórias, interpretadas pela 
diplomacia presente na capital como um sinal da derrota iminente 
do governo brasileiro. Impedidos de descarregar suas mercadorias, 
representantes estrangeiros forçaram o posicionamento do Brasil, 
que transferiu para outros locais as operações dessa natureza, des-
contentando principalmente os norte-americanos, em fatos narrados 
por Salvador de Mendonça. Na tentativa de atracar e descarregar 
suas mercadorias, a esquadra dos Estados Unidos teve de armar seus 
canhões contra os rebeldes, que tentaram proibir a ação atirando 
contra as embarcações comandadas por Saldanha da Gama. 

O atrito entre as duas esquadras desprestigiou sobremaneira a 
revolta, que não pode anular a intimação [do] almirante Benham, 
colocando-se as esquadras das outras nacionalidades na obrigação 
de proteger a carga dos vapores, não consentindo mais na apreensão. 
Isto deu em resultado realizar-se o serviço aduaneiro, porque todos os 
navios passaram a carregar e descarregar atracados aos trapiches, anu-
lando-se assim o programa do almirante Saldanha (Freire, 1982, p.199).
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A ação de Benham, como já foi apresentada anteriormente, aca-
bou por abater o moral dos rebeldes que combateram e bombarde-
aram esporadicamente ao longo de janeiro e fevereiro de 1894. No 
Sul do País, a Revolução Federalista que havia agregado algumas 
vitórias passou a esmorecer, infl uenciando no confl ito da capital 
federal. Do posto meridional, Custódio de Melo procurou organizar 
forças militares em terra para invadir o Rio de Janeiro, sem sucesso, 
sendo bloqueadas pelas forças de São Paulo. O resultado colocado 
por Felisbelo Freire foi que Saldanha havia fi cado só, “na baía do 
Rio de Janeiro, sem os auxílios do Sr. Melo e cercado pelas baterias 
e esquadra do governo, quando este anunciou a 12 de março o com-
bate que lhe ofereceu”. Saldanha não aceitou o combate, divulgou o 
pedido de capitulação – não aceito pelo governo – e se refugiou nos 
navios portugueses, facilitando o trabalho da esquadra organizada 
no estrangeiro. Terminava, assim, a Revolta, garantindo a Floriano 
Peixoto o exemplo de chefe de Estado que não arrefeceu em face de 
imposições revolucionárias (ibidem, p.218-9).

Analisando-se os argumentos apresentados até este ponto da obra 
de Freire, nota-se que a questão apresentada pelo confl ito desdobrara-
se no plano interno e no externo. A fragilização das instituições repu-
blicanas que se encontravam desorganizadas (ver o exemplo na pasta 
de Relações Exteriores) e os embates entre os poderes Legislativo e 
Executivo acerca da noção de federação qualifi cavam a luta na capital 
federal como o ápice de tal situação política no campo interno. Para 
além dessa situação, de forma complementar, no plano externo a ação 
da diplomacia brasileira nos Estados Unidos procurou defender as 
ações de Floriano Peixoto e assim aproximar os dois países em um 
novo relacionamento inaugurado em 1889. Em todo o caso, a Revolta 
da Armada exerceu grande infl uência na organização política do 
Brasil com relação à participação das classes militares no poder e suas 
noções de como defender os interesses nacionais, matéria complexa  
que, àquela época, se reestruturava por causa da mudança do regime.

O argumento já apresentado de que os políticos (e os diploma-
tas) brasileiros priorizavam o elemento político em detrimento do 
econômico, ao contrário dos norte-americanos, fazia-se valer mais 
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uma vez, ainda que o posicionamento brasileiro não signifi casse 
desinteresse pelo item colocado em segundo plano, porém era a boa 
saúde das relações políticas entre os dois países que poderia garan-
tir uma possível intervenção contra os rebeldes e até mesmo países 
europeus que se colocassem ao lado dos adversários do governo de 
Floriano Peixoto. Ao historiar a ação diplomática na terceira fase da 
Revolta, Felisbelo Freire destaca que o ponto que mais agravou a 
“estabilidade” do confl ito foi a ação de Saldanha da Gama quanto à 
proibição do desembarque de mercadorias no porto e do trabalho da 
alfândega. Tamanha gravidade da situação levou os representantes 
estrangeiros a uma reunião no dia 31 de dezembro de 1893, requisi-
tando a renovação do acordo fi rmado em outubro, além de pedirem 
ao governo brasileiro que os avisasse de qualquer bombardeio aos 
rebeldes com 48 horas de antecedência. Na impossibilidade dessa 
atitude, vista com indignação pelo governo brasileiro, as tensões 
entre as parte se agravaram, ao passo que as rendas oriundas do porto 
diminuíram sensivelmente.25 Esses fatores contribuíram diretamente 
para a atuação da diplomacia brasileira nos Estados Unidos que fez 
agir o contra-almirante Benham e para a posterior capitulação dos 
rebeldes, que se asilaram em navios portugueses.

Sobre a ação de Benham, Felisbelo Freire se detém em algumas 
páginas para defender o argumento de que o governo brasileiro 
recusou toda e qualquer oferta de intervenção estrangeira para o 
término da Revolta, sendo a ação do comandante norte-americano a 
manifestação da indignação dos Estados Unidos quanto à paralisação 
das atividades comerciais no porto do Rio de Janeiro. Para o governo 
brasileiro, que não reconhecera os revoltosos como beligerantes, a 
ação norte-americana era mais uma contribuição para enfraquecer a 
esquadra rebelde, que entrava em janeiro de 1894 fortalecida. 

Portanto, para Freire, a ação da esquadra norte-americana havia 
intercedido pela normalização do comércio internacional, não em 

 25 Até o dia 17 de dezembro, os rebeldes protegiam o desembarque das mercadorias 
importadas. Depois dessa data, passaram a confi scá-las, impossibilitando o 
diálogo e as negociações entre diplomatas com o governo brasileiro. 
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nome do governo brasileiro e contra o movimento monarquista. 
Freire combatia nesse ponto as ideias de Joaquim Nabuco, que 
acreditava ter havido violação da soberania brasileira no confl ito 
quando Benham disparou contra a armada rebelde. Segundo Freire, 
a violação da soberania brasileira ocorrera de fato quando os portu-
gueses abrigaram os revoltosos capitulados em suas embarcações, 
recusando-se a entregá-los ao governo brasileiro. Para o governo 
brasileiro, o crime cometido pelos rebeldes era de pirataria, não um 
crime político, portanto não tinham direito ao asilo, ao contrário do 
que pensava o governo português, que, sob o comando de Augusto 
de Castilho, comprometeu-se a não desembarcar os asilados em 
território estrangeiro até que o impasse fosse resolvido. Ao contrário 
das ordens de Castilho, que fundeou seus navios no Rio da Prata, 
cerca de 250 asilados, incluindo Saldanha da Gama, que se juntou 
aos federalistas no Rio Grande do Sul, deixaram as embarcações. O 
desfecho de tal situação foi o rompimento das relações entre Brasil e 
Portugal em 13 de maio de 1894 (Heinsfeld, 2007, p.4).

A partir de outra perspectiva do confl ito, certamente mais próxi-
ma – porém não declarada – da posição dos rebeldes, estava Joaquim 
Nabuco. Ele escrevera uma série de artigos para o Jornal do Comércio 
não com o fi to de escrever a história da revolta de 6 de setembro, mas 
“contribuir para ela com a apreciação de um dos principais elementos 
da vitória do marechal Floriano Peixoto: a intervenção estrangeira” 
(Nabuco, 1939, p.7). Nesse sentido, a obra de Nabuco representa 
um recorte específi co do confl ito ao mesmo tempo que procura con-
trabalancear argumentos apresentados por Felisbelo Freire e outros 
indivíduos ligados ao campo político.

Para Nabuco, em setembro de 1893 o governo brasileiro e a cidade 
do Rio de Janeiro estavam completamente à mercê da Revolta e de 
seus canhões, restando apenas um recurso: a intervenção das esqua-
dras estrangeiras. Consciente desse fato, o governo então solicitou tal 
intervenção, obtendo-a em outubro, quando o acordo fora assinado. 
Ainda em setembro, a visita do contra-almirante Coelho Neto, ao 
contrário do que defendia Felisbelo Freire, tinha por objetivo pedir 
o apoio moral dos representantes estrangeiros ao governo brasileiro 
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para que fossem evitados bombardeios à cidade, encontrando hesi-
tações até que o agravamento das hostilidades catalisasse a reunião 
do corpo diplomático internacional e a formulação das cláusulas do 
acordo (ibidem, p.13-5).

Segundo Nabuco, Floriano Peixoto não possuía motivos para re-
cusar o acordo proposto pelas potências europeias ali presentes, pois, 
em meio às difi culdades em termos de armamentos, embarcações e 
munições em que se encontrava, toda ajuda seria útil. Na imprensa, 
os jornais brasileiros e estrangeiros discutiam a intervenção feita em 
nome dos “princípios superiores de humanidade”: para o Paíz, a in-
tervenção estrangeira, se não fora feita a pedido dos brasileiros, fora-a 
pelo governo, “ofi cialmente solicitada desde o primeiro momento”. 
Jornais como o Rio News e o Brésil Républicain procuraram defender 
a ideia de que a inviolabilidade da soberania nacional na questão 
arvorada pelo governo e seus defensores não comportava a ação de 
5 de outubro, na qual outros países agiam como intermediadores de 
um confl ito interno do País. 

Para Nabuco, o acordo de 5 de outubro concretizava a intervenção 
estrangeira requisitada pelo Brasil, pois o governo fez concessões 
profundas, como na retirada dos canhões que guarneciam as baterias 
na baía e na “organização” dos períodos do confl ito, criando uma 
espécie de normalização que permitiu a estruturação da Esquadra 
Legal no exterior. Assim, a partir de outubro tem início a regulamen-
tação do confl ito, a qual o autor da obra coloca como uma “medida 
de humanidade”, ou até mesmo uma “intervenção salvadora”, pois, 
a partir desse momento, Floriano Peixoto podia respirar livremente, 
visto que a posse militar do Rio de Janeiro estava-lhe garantida, não 
podendo ser disputada pelo lado do mar (ibidem, p.22-44). Joaquim 
Nabuco (1939, p.47-8) criticou duramente a assinatura do acordo 
em outubro de 1893:

O governo que recorre ao estrangeiro, para tirá-lo de uma grave 
difi culdade interna, sacrifi ca sempre a sua altivez e pode muitas vezes 
comprometer a soberania nacional. Há casos em que o socorro estra-
nho em uma crise política não abate o país que o recebe. Esses casos 
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são raros e sempre delicados. Há, porém, uma preliminar para eles: 
é que o socorro não seja pedido pelo governo. Desde que este precisa 
de força armada de outra nação para debelar uma revolta, reconhece 
a sua impotência, e é preferível que faça concessões razoáveis aos 
seus conterrâneos.

O acordo, amplamente favorável ao marechal Floriano Peixoto e 
feito em nome da proteção da cidade e de seu comércio, deu o tempo 
necessário ao governo para se reorganizar e atacar os rebeldes, ain-
da que alguns impedimentos das potências estrangeiras afetassem 
diretamente esses planos. Os representantes estrangeiros, estacio-
nados nas águas da Baía de Guanabara, especifi camente o inglês, o 
português e o alemão, não permitiram o desembarque de munições, 
armas e holofotes, que poderiam ser utilizados no confl ito tanto pelo 
governo brasileiro ou quando confi scados pelos rebeldes, o que indi-
retamente deu força à diplomacia atuante nos Estados Unidos, local 
de onde veio a quase totalidade da nova esquadra do Brasil. Assim, 
a atuação dos norte-americanos em prol do governo brasileiro dava 
claros sinais de fortalecimento, principalmente quando o contra-
almirante Stanton foi demitido por Grover Cleveland por não ter 
cumprimentado o governo legal e saudado a bandeira dos revoltosos. 
A imprensa norte-americana, conforme apresentada por Nabuco, 
interpretava o ato do presidente daquele país como uma prova da 
simpatia dos Estados Unidos pelo governo de Floriano Peixoto. De 
fato, o crescimento gradativo da esquadra norte-americana no Rio 
de Janeiro era outro sinal de que o governo de Washington estava 
decidido a intervir em favor da legalidade por causa da desconfi ança 
ou do receio da preponderância europeia no Brasil (ibidem, p.58-72).

No ínterim entre o acordo de 5 de outubro, a entrada de Saldanha 
da Gama no lado dos rebeldes e a ação de Benham na baía, o governo 
brasileiro havia se aproveitado do modus vivendi para fortalecer suas 
baterias. Tal atitude signifi cava a violação do acordo estabelecido, 
provocando Gama a se manifestar. Em nota de 28 de janeiro de 1894, 
o chefe da esquadra rebelada apresentou argumentos que demonstra-
vam estar o governo de Floriano Peixoto fortifi cando diversas áreas 
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não militares da baía, incluindo locais religiosos, comprometendo o 
acordo e estimulando as hostilidades com os rebeldes. Finalizava a 
nota dizendo que, sob seu comando, a esquadra respeitaria o pacto 
fi rmado, porém responderia com veemência a qualquer agressão 
por parte das baterias da cidade sem aviso prévio. Para Nabuco, Sal-
danha não possuía a força que ostentava na nota, pois a intervenção 
havia – ainda que não declaradamente – arrefecido seus intentos, o 
que representava o quão importante fora a operação estrangeira nos 
rumos tomados pelo confl ito, auxiliando o governo, comprometen-
do, porém, a soberania nacional: somente ela havia possibilitado a 
dissipação do confl ito, que, do lado rebelde, agonizava após a ação 
de Benham.

De certo, fora humilhante para o governo a reunião cotidiana 
em nosso porto de um conselho superior de almirantes estrangeiros 
deferindo e indeferindo as queixas dos dois combatentes: resolvendo 
entre o si o que podiam tolerar e o que deviam proibir quer às forças 
legais quer às forças revoltosas; apreciando cada tiro segundo o in-
teresse comercial estrangeiro; verifi cando donde partia a provocação 
para decidir se a repulsa não a teria por acaso excedido. Foi porém, 
este regime exclusivamente que tornou possível a fortifi cação dos 
morros sob grossos canhões da esquadra e possível o arrasamento 
de Villegaignon [...] (Nabuco, 1939, p.76). 

A resposta ao apelo de Saldanha foi a ação de Benham, que che-
gou a atirar em direção aos navios rebelados. O governo brasileiro, 
por sua vez, aplaudiu a ação da esquadra americana. Nabuco co-
menta que o Paíz imprimiu em suas páginas um detalhado relato 
sobre a ação dos norte-americanos, e o nome do contra-almirante 
tornou-se referência aos inimigos da revolta. O que se seguiu foi 
a proposta de capitulação dos rebeldes, assinada por Saldanha em 
março de 1894. Ela continha o pedido de retirada para o estrangeiro 
dos ofi ciais sob garantia e guarda da nação portuguesa; a entrega de 
navios, fortalezas e materiais no pé em que se encontravam; e, por 
fi m, pedia a restituição dos prisioneiros feitos pelo governo. Ape-
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sar de apoiado pelos representantes estrangeiros, o pedido não foi 
aceito pelo governo brasileiro, que atacou – conforme palavras de 
Nabuco – implacavelmente embarcações e rebeldes, que procuraram 
asilar-se nas naus portuguesas. Augusto de Castilho, comandante 
dessas embarcações, havia prometido asilo a cerca de setenta pessoas, 
mas, em meio ao desespero e temor da violência do governo, deu 
abrigo a mais de quinhentas (ibidem, p.80-7).

Joaquim Nabuco elogiou longamente a atitude do comandante 
português. Para ele, Castilho havia, desde o primeiro momento, 
avaliado devidamente a importância da intervenção estrangeira no 
confl ito, sabendo que, caso contrário, a esquadra revoltada não teria 
sido forçada a pedir asilo em seus navios e que o acordo somente fora 
rompido pelo governo de Floriano Peixoto quando este se viu em 
condições de dispensar o auxílio internacional. Castilho havia sido 
fi el aos compromissos tomados em nome de seu país e fora apoiado 
pelo governo inglês, que recusou o pedido brasileiro de repatriação 
dos asilados (ibidem, p.90-5).

Nessa discussão a respeito do asilo o que sobressai é a facilidade 
com que o Ministério das Relações Exteriores presume que o mundo 
inteiro há de esquecer ou suspender de repente os princípios mais 
obrigatórios do Direito Internacional para atender a uma difi culdade 
momentânea do Brasil. Assim como para a repressão da revolta jul-
gou-se de nenhuma consequência o abrir o governo mão do princípio 
de soberania para pedir e aceitar a intervenção estrangeira, subme-
tendo-se às decisões de um conselho de comandantes estrangeiros 
encarregados de regular as condições do tiro, entendeu-se também 
que era legítimo sustentarmos para um efeito transitório as mais 
obsoletas teorias [...] as capitulações com o estrangeiro, quaisquer 
que fossem, pareciam preferíveis ao menor ato de tolerância para 
com os adversários políticos (ibidem, p.96-7).

De bloqueadores, os rebeldes passaram a bloqueados, tal era a 
expressão utilizada pelo ministro das Relações Exteriores, Cassiano 
do Nascimento. De fato, a situação invertera-se, e o Brasil não con-
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seguiu recuperar os asilados, que se dispersaram ou morreram em 
confl ito no sul do país, caso do contra-almirante Saldanha da Gama. 

Após dissertar sobre a Revolta da Armada, Joaquim Nabuco 
formula um retrospecto dos acontecimentos, comentando os pontos 
que considerava fundamentais para o desenvolvimento e a solução 
do confl ito. A primeira das duas fases do confl ito, segundo o autor, 
foi marcada pela intervenção estrangeira na formulação do modus 
vivendi na baía, compromisso respeitado pela esquadra rebelada e 
não pelo governo legal, que procurou se armar e comprar no exte-
rior munição, embarcações e armas para a dissolução do confl ito, e, 
quando concluiu tal operação, violou abertamente o acordo, atacando 
a partir da terra os revoltosos. Paralelamente, foi derrotado diversas 
vezes pelos rebeldes, chegando a mudar o ânimo internacional acerca 
de sua vitória. A entrada de Saldanha da Gama no confl ito marcou o 
início de uma nova fase nas lutas, pois o contra-almirante impediu 
o desembarque de mercadorias no porto, fato que pressionou a in-
tervenção dos Estados Unidos. A atitude dos norte-americanos no 
confl ito foi amparada pelo discurso propagado pelo governo brasi-
leiro que o movimento rebelde camufl ava planos para a restauração 
da Monarquia no País, fragmentando as opiniões favoráveis à causa 
dos rebeldes. 

O movimento no Rio de Janeiro não pode ser entendido sem a 
conexão com o confl ito federalista na Região Sul do País, que tornou 
mais complexa a luta dos marinheiros na capital federal. Muitos 
dos rebeldes eram republicanos, e a coloração monarquista que os 
federalistas emplacavam em seu movimento não permitia a união 
de interesses e o conseguinte fortalecimento das reivindicações. O 
cerne do confl ito para Joaquim Nabuco, a despeito das questões 
internas que o fundamentam, foi a intervenção estrangeira. Para 
ele, o elemento estrangeiro não pode ser o juiz da legitimidade de 
um movimento insurrecional, pois a soberania não pertence a um 
governo específi co, mas sim às nações, não podendo envolver-se 
em questões de ordem interna do país. As condições do confl ito, tal 
como foi negociado, foram invertidas. Era o elemento estrangeiro que 
garantia a proteção do País, incapaz de se defender. Nesse sentido, a 
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responsabilidade pela intervenção cabia ao governo brasileiro, pois 
fora deliberação sua requisitar tal ação. Era preferível, portanto, fazer 
concessões aos adversários a receber auxílio material do estrangeiro 
(ibidem, p.107-44).

Um episódio posterior ao confl ito haveria de infl amar os argu-
mentos de Nabuco: o governo brasileiro havia mandado cunhar 
moedas com as faces dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos 
em homenagem à intervenção destes em prol da manutenção da 
República no País. Assim, 

Que mostra essa união simbólica de dois presidentes na medalha 
de uma guerra civil senão que no próprio instinto de suscetibilidade 
nacional houve um profundo desequilíbrio, uma confi ança crédula 
no apoio desinteressado do estrangeiro, um impulso para envolvê-lo 
em nossas questões internas? – o que tudo é ignorar que a proteção, a 
intervenção, o socorro, é sempre na história o modo por que primeiro 
se projeta sobre um Estado independente a sombra do protetorado 
(ibidem, p.149).

Por fi m, Nabuco conclui sua obra dizendo que Floriano Peixoto 
fi caria lembrado como aquele que matou o germe da restauração 
monárquica e “salvou” a República, graças à interferência do jaco-
binismo, nada mais do que um “pastiche histórico”. Nabuco não 
duvidava de que o confl ito fosse causado, sobretudo, pela “política 
local do Marechal Floriano Peixoto, tratando de colocar no poder 
os partidários do golpe de 3 de novembro [de 1891]” e que o maior 
perigo que a República corria com a Revolta da Armada não era a 
restauração monárquica, mas o perigo do “esfacelamento militar pelo 
rompimento das duas classes que em nome da nação fi zeram o 15 de 
novembro”. Portanto, ele atribuía ao elemento militar – as causas 
nomeadas “sociais” por Felisbelo Freire – a origem do confl ito, além 
de nutrir certa simpatia ao movimento monarquista. 

A Revolta fora feita, de ambos os lados, em nome da República, 
mas fora camufl ada por interesses de segmentos do Exército e da Ma-
rinha na disputa pelo poder político do País. Nabuco não contestava 
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a ação de Floriano Peixoto na defesa de sua autoridade, porém não 
aceitava a apelação ao estrangeiro como recurso para dissipar o con-
fl ito, que após seu término teve muitos prisioneiros fuzilados clan-
destinamente. Ironicamente, terminava dizendo que “a República 
brasileira devia defender-se como a República norte-americana pelos 
meios de que dispõem usualmente os governos livres, respeitando a 
civilização e humanidade do País” (ibidem, p.158-67). 

Os anos subsequentes foram paradigmáticos em face do confl ito 
entre Armada e Exército, apresentando uma ruptura e uma conti-
nuidade. Internamente, o elemento civil vencera, com Prudente de 
Moraes na presidência do País, secundando o militarismo. Externa-
mente, a aproximação com os Estados Unidos crescia a passos largos, 
aprimorando o relacionamento inaugurado em 1889 na Conferência 
Interamericana.

Sobre as críticas acerca da intervenção norte-americana na Revol-
ta da Armada, não fi cou indiferente Salvador de Mendonça. No ofício 
confi dencial ao governo brasileiro em que narrava as atividades da 
representação diplomática durante o confl ito, Mendonça terminava 
dizendo que a imprensa norte-americana considerava sua intervenção 
como fundamental para os rumos do confl ito, tornando-o “credor 
da mais alta recompensa que a pátria pode lhe dar”. Nesse sentido, 
não era exagerado dizer que a Revolta também fora debelada a partir 
das decisões negociadas em Washington (Bandeira, 1973, p.144-5; 
Azevedo, 1971, p.276).26

Para os entusiastas da americanização do Brasil, como Salvador 
de Mendonça era, a intervenção norte-americana na Revolta era 
a demonstração do apoio de uma nação amiga à outra e, para tan-
to, não tinha lugar o argumento de que a soberania brasileira fora 
arranhada, até porque os rebeldes capitularam, em março de 1894, 

 26 Nos Estados Unidos, o contra-almirante Benham foi homenageado com um 
banquete, ocasião na qual seu procedimento foi elogiado para “convencer 
aqueles amigos [do Brasil] que a nação americana nada perdeu ainda do seu 
prestígio”. Benham agradeceu dizendo que a amizade entre os dois países se 
baseava “no respeito e, talvez, em alguma coisa mais”. Tal declaração, segundo 
Bandeira (1973), provocou uma “tempestade de aplausos e gargalhadas”.
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um mês e meio após a ação da esquadra norte-americana, cabendo 
à formada pelo governo brasileiro durante o confl ito bombardear as 
embarcações que estavam em sua posse. Uma década mais tarde, 
Salvador de Mendonça (1913, p.199) diria sobre o confl ito que “o 
ponto único a resolver era simples: verifi car de que lado estava a lei e 
o interesse supremo da República. Feita esta verifi cação, minha linha 
de proceder estava traçada, e seguia meu caminho sem hesitações”. 
Para o diplomata, o Brasil precisava aproveitar-se do apoio norte-
americano para não fazer perigar suas instituições no momento em 
que elas sofriam o mais duro revés, justifi cando sua atuação em prol 
da intervenção estrangeira, que também não partira de uma con-
vicção pessoal, mas de uma deliberação do governo brasileiro, que 
pedira a ele que fi zesse o possível para evitar o reconhecimento como 
beligerantes dos revoltosos nos Estados Unidos, obtendo a posterior 
intervenção de Benham (Azevedo, 1971, p.260).

Tenho sido acusado mais de uma vez de haver ofendido a sobera-
nia nacional com o obter essa intervenção da divisão norte-americana 
contra navios que arvoravam a bandeira nacional, intervenção que 
deu tão fundo golpe na revolta. A proteção dada à descarga de navios 
mercantes norte-americanos dentro deste porto, e a intimação ao na-
vio revoltoso que procurou manter o bloqueio, foram perfeitamente 
legítimas (Mendonça, 1913, p.208-9).

Clodoaldo Bueno (1995, p.189-90) aponta que a política inau-
gurada pelo Brasil sob o regime republicano, de franca aproximação 
com os Estados Unidos, era assinalada na Revolta da Armada como 
mais uma inversão de prioridades estratégicas: o Brasil, tal como no 
tratado de 1891, colocava no primeiro plano seus interesses políticos, 
secundando os econômicos, ao contrário dos Estados Unidos, que 
intervieram no confl ito não a partir deste ou daquele regime político, 
tanto é que hesitaram quando os rebeldes sinalizaram a vitória no 
fi nal de 1893, mas a partir de preferências de ordem material, ou seja, 
pelo funcionamento normal das atividades comerciais. Ao fi m, a ação 
norte-americana gerou críticas e contestação ao governo brasileiro e à 
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diplomacia, que em 1894, início do mandato do primeiro presidente 
civil, sinalizava substituições no quadro de funcionários investidos 
no ano de 1889 caracterizado pelo militarismo. 

O governo de Prudente de Moraes foi posto à prova apenas em 
duas ocasiões representativas: no confl ito em Canudos, que colocou 
em xeque o republicanismo dos civis no poder e avolumou as críticas 
dos jacobinos, e na tentativa de assassinato do presidente, que envol-
veu membros de seu gabinete e do Partido Republicano Federal. A 
cisão no partido entre “gliceristas”, partidários de Francisco Glicério, 
apoiado por segmentos do Exército,27 e “prudentistas”, amparados 
pela elite cafeeira e republicanos históricos, culminou com processo 
e prisão dos envolvidos, expondo que o regime brasileiro ainda não 
havia encontrado a rotina institucional necessária para o bom anda-
mento do campo político, a partir do qual eram irrigados o econômico 
e o social (Lessa, 1988, p.87-90; Carone, 1971a, p.152-68).

Entre 1894 e 1898, nos Estados Unidos, não houve no terreno 
dos acontecimentos algo em que Salvador de Mendonça tivesse que 
intervir em prol do apoio daquele país pelo Brasil como nos anos 
iniciais do regime republicano, indicando que novas tentativas de 
acomodar o sistema político internamente, ou seja, nas relações entre 
os poderes e entre a Federação e os Estados, vinham sendo experi-
mentadas, representando de fato um período de transição na política 
interna com refl exos na política exterior (Queiroz, 1986, p.258). 

Sua ação restringiu-se a reativar junto à Secretária de Estado 
norte-americana a ideia da criação de mais um tratado de aliança 
americana, ideias narradas em longo ofício confi dencial de 24 de 
outubro de 1895 (cf. Azevedo, 1971, p.291-7). Nele, Salvador de 
Mendonça fazia uma síntese do relacionamento dos dois países nos 
últimos anos para justifi car a oportunidade de os dois países se jun-
tarem na empreitada não aproveitada pelos demais nas deliberações 
da I Conferência Interamericana em 1889. Como “regra geral”, o 
diplomata apoiava-se no monarquismo e nos interesses europeus 

 27 Segmentos que não eram aliados dos federalistas e dos participantes da Revolta 
da Armada.
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contra os países americanos para fi rmar tal acordo, pois “o despeito e 
a animadversão da maioria das Cortes da Europa contra a República 
brasileira tem crescido pari passu com a simpatia e a amizade que por 
nós tem mostrado a União norte-americana”. Também narrava que o 
espírito de tal aliança continental fora gestado e encorajado por ele e 
James Blaine, que não viveu para cumprir seus ideais. Segundo Salva-
dor de Mendonça, Blaine previra que a derrocada do último trono na 
América provocaria reações adversas dos europeus e, para tanto, seria 
de grande necessidade a formulação de uma liga americana contra 
as pretensões europeias no continente, defendendo-se das agressões 
monárquicas “e conquistar a Europa para a República com o exemplo 
da nossa prosperidade e grandeza sob o regime da democracia”. A 
situação encontrou solavancos com a morte de Blaine, substituído por 
Walter Gresham, menos entusiasmado com uma possível iniciativa 
integracionista. A essa altura, Salvador de Mendonça ponderava 
que a Doutrina Monroe já se mostrava insufi ciente para atender 
aos interesses dos países americanos sintonizados com o governo de 
Washington, surgindo dessa confi guração a institucionalização de 
um tribunal arbitral continental. A substituição de Gresham, que 
falecera em 1894, por Richard Olney não fez progredir as negocia-
ções para o acordo de aliança. Nas diversas reuniões que Salvador 
de Mendonça travara com o secretário de Estado norte-americano, 
este se esquivava de qualquer atitude declaradamente antieuropeia, 
argumentando que o fi to da Inglaterra, por exemplo, 

[...] era evidentemente por a prova a longanimidade do governo 
dos Estados Unidos e expô-lo ao risco, ou abandonar a sua política 
internacional e ver-se coberto de ridículo, ou defendê-la e incorrer 
na pecha de influência indébita nos negócios das demais nações 
americanas. [...] Se os Estados Unidos, prosseguiu mais uma vez, 
convidassem as nações do continente para um congresso, suas in-
tenções seriam imediatamente deturpadas e o seu interesse pela 
independência e bem estar das repúblicas latinas seria logo à conta 
de novo plano para dominá-las (cf. Azevedo, 1971, p.291-7).
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A postura de Olney, com o que autoriza dizer a leitura do ofício do 
diplomata brasileiro, era de que os Estados Unidos não convocariam 
ou organizariam certame com bandeira continental naquele mo-
mento, ainda que dele viessem participar caso fossem convidados. O 
norte-americano acreditava que os Estados Unidos eram capazes de, 
isoladamente, cuidar de seus interesses confl ituosos com a Europa sem 
envolver países americanos, que poderiam ser lesados à custa de quere-
las de outrem. Olney somente era a favor da defesa tácita da Doutrina 
Monroe pelos países americanos, postura que facilitaria o entendi-
mento e apaziguaria os setores inimigos dela na América e na Europa. 

A correspondência de Salvador de Mendonça atrairia atenções 
em 1897, quando uma nova lei de tarifas foi aprovada nos Estados 
Unidos e nomeada de tarifa “Dingley”, em detrimento da antiga 
“MacKinley”, em vigor até o momento. A nova lei previa que produ-
tos importados dos países americanos pelos Estados Unidos seriam 
tabelados novamente, forçando a assinatura de acordos bilaterais de 
comércio a fi m de buscar a isenção dos produtos envolvidos ou sua 
sobretaxação. Em ofício de 3 de abril de 1897 (ibidem, p.307-8), ele 
relatava que, em relação ao acordo assinado em 1891,

[...] é impossível desconhecer que as circunstâncias estão mudadas 
e que fora de mau aviso recomendar a renovação do convênio adua-
neiro nas bases oferecidas pelo projeto atual de tarifa, em que o termo 
“reciprocidade” com razão pode ser substituído pelo termo represá-
lia. Somos ameaçados com a imposição de direitos pesados sobre os 
nossos produtos de exportação, caso nos recusemos a celebrar novo 
convênio, mas se o celebrarmos, a compensação que nos oferecem 
é quase que ilusória.

A situação foi discutida entre os representantes dos principais 
países produtores de café no continente, pois este seria o produto di-
retamente afetado com a nova tarifa, ao passo que, após reunião entre 
eles, foi decidido em nota ofi cial que o que fora proposto não poderia 
ser qualifi cado de reciprocidade, mas de represálias, ainda mais que 
nenhuma das nações americanas havia dado mostras de hostilidade 
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ao comércio dos Estados Unidos, e os produtos contemplados em 
uma possível isenção de tarifas já o possuíam, anulando qualquer 
benefício apresentado. Assim, recomendavam 

[...] aos seus respectivos governos que não celebrem convênios de 
reciprocidade sobre a base da citada tarifa, sem que contudo esta 
indicação abranja o caso de os Estados Unidos proporem às nações 
latino-americanas a celebração de tratados sobre a base de verdadeira 
reciprocidade, com vantagens equivalentes e recíprocas.28

Em cabograma dirigido ao Ministério das Relações Exteriores, 
em 24 de julho de 1897, Salvador de Mendonça sinalizava que os 
norte-americanos alterariam as condições impostas pela tarifa Din-
gley, dando tempo sufi ciente ao governo brasileiro para o estudo da 
questão e, assim, oferecer a probabilidade de assinatura de um novo 
acordo sem o perigo da imposição de taxas (ibidem, p.314). A questão 
fora estudada pelo governo brasileiro, que a rejeitou por, ainda que 
reformulada, ser desvantajosa ao País. 

Em março do ano seguinte, Salvador de Mendonça foi removido 
como enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de primeira 
classe de Washington para Lisboa, cabendo ao Congresso do Brasil 
aprovar a ação do Ministério das Relações Exteriores. Na entrega 
de sua carta revocatória, ele elogiou o governo e o povo dos Estados 
Unidos, para ele a referência para todo o continente. No País desde 
1875, Salvador de Mendonça admirava o crescimento material e 
político norte-americano, desejando que o progresso e a infl uência 
que ele exercia perante os países do continente fossem utilizados em 
prol da paz e do respeito à lei. Dizia que:

Foi minha aspiração, antes de deixar vosso país, sentar-me ainda 
uma vez ao redor da mesa em que todas as Repúblicas Americanas 
restabelecessem em base mais sólida o acordo esboçado no tratado 
não ratifi cado de 28 de abril de 1890, distribuindo a responsabilidade 

 28 Nota anexada ao ofício de 3 de abril de 1897, datado de 2 de abril de 1897 (cf. 
Azevedo, 1971, p.309-10).
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da política de Monroe pelos signatários do pacto, conforme é devido 
ao seu caráter soberano. [...] Aonde quer que meu dever para com 
a pátria me chame, posso assegurar-vos que meu coração e minhas 
simpatias estarão com vosso nobre povo e com o porta-estandarte 
da América republicana que está estendendo os postos avançados 
da liberdade humana até dentro das últimas trincheiras do passado 
(Mendonça, 1913, p.222-3).

Em resposta ao diplomata, William McKlinley, presidente dos 
Estados Unidos, agradecia as palavras do brasileiro, dizendo-lhe que 
o governo do Brasil certamente colheria por muito tempo os frutos de 
sua dedicação à causa “do governo do povo para o povo e de que as 
bênçãos da paz, do progresso e da abundância” lhes estariam sempre 
reservadas (Mendonça, 1913, p.225). 

A imprensa norte-americana publicou vários artigos sobre a 
remoção de Salvador de Mendonça. Para o Washington Post, Men-
donça havia sido um “operário industrioso” na obra de consolidação 
das relações entre os Estados Unidos e o Brasil, e sua obra não seria 
abandonada com sua transferência para a Europa, pois seus esforços 
haviam de ser indeléveis, dada a profundidade de suas negociações. O 
The New York Times também elogiou a carreira do diplomata, espe-
cialmente sua intervenção em prol do término do confl ito entre 1893 
e 1894 no Brasil, considerando tal ação como “o maior serviço” que 
um ministro poderia ter prestado a sua pátria (ibidem, p.233-44).29

Diplomacia e política no nascimento 
da República brasileira

Apesar de já se encontrar em Lisboa, o Congresso brasileiro não 
aprovou a transferência de Salvador de Mendonça para o posto, 

 29 Outros jornais, como o Sun e Evening Post, também relataram a saída de Men-
donça dos Estados Unidos, lembrando principalmente de sua ação na Revolta 
da Armada.
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exonerando-o em 15 de setembro de 1898. O colega de trabalho de 
Salvador de Mendonça em Washington, Manuel de Oliveira Lima, 
entre 1896 e 1898, elogiou-o intensamente em seu livro de memórias, 
dizendo que o diplomata era dotado de um faro inigualável, pois 
havia conseguido um prestígio no campo político norte-americano 
que nenhum representante brasileiro tinha adquirido até então. 
Para Oliveira Lima, a transferência malsucedida de Salvador de 
Mendonça para Lisboa fi cara a cargo do cônsul Fontoura Xavier, 
“obcecado pela ambição de ser ministro”. Xavier servia com má 
vontade a Dionísio Cerqueira, ministro das Relações Exteriores de 
Prudente de Moraes, com o fi to de obter a demissão de Salvador, a 
quem julgava proteger mais os interesses norte-americanos do que 
os brasileiros, formulando para isso convenções comerciais.30 

Pesaram na exoneração as críticas sobre a atuação de Salvador de 
Mendonça desde 1889, especialmente durante a Revolta da Armada 
e sua condição de saúde, que se agravara em razão de um problema 
na visão, difi cultando a leitura e a escrita (Lima, 1937, p.135-60). 
Cabe ressaltar a importância estratégica que a legação de Washington 
possuía para o Brasil, centralizando interesses econômicos e políticos 
do País nos Estados Unidos e o tempo de permanência do diplomata 
naquela capital,31 que certamente provocava a cobiça de outros di-
plomatas e expunha quão signifi cativa era a legação naquela cidade. 

Para Teresa Malatian (2001, p.119), a trama que culminou com 
a remoção de Salvador de Mendonça estava ligada ao seu envol-
vimento direto pela legalidade republicana e pela consolidação do 
regime, entrando em confl ito aberto com os monarquistas durante 
a Revolta da Armada: “Ao garantir a República, Salvador de Men-

 30 Na Biblioteca Nacional pode ser encontrada uma carta de Fontoura Xavier a 
Salvador de Mendonça datada de 9 de junho de 1887, quando ambos se encon-
travam nos Estados Unidos representando o Brasil. Ela aborda as convicções 
republicanas de Mendonça, tido por idealista. Segundo Xavier, “pois cá entre 
nós, por mais yankee que você possa ser, será sempre um exilado da luz, um 
nostálgico do ideal republicano” (seção de manuscritos, I-4, 22,8).

 31 Antes de ofi cializar-se como diplomata em Washington, Salvador de Mendonça 
era representante do Brasil em Nova York. 
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donça perdera o apoio de importantes forças políticas, que passaram 
a hostilizá-lo e acabaram conseguindo sua remoção de Washington 
e sua exoneração [...]”.

Os anos que seguiram a exoneração foram de difi culdades fi nan-
ceiras advindas da ausência de emprego e das más condições de saúde, 
além das diversas visitas a ministros como Rio Branco, da pasta de 
Relações Exteriores, com o fi to de ser colocado em disponibilidade. 
Em carta ao então presidente Campos Sales, Salvador de Mendonça 
expôs suas ideias acerca do cenário internacional e dos perigos que 
o crescimento norte-americano poderia trazer ao País, notadamente 
uma demonstração de que ainda se mantinha atento ao ofício.

Aos 60 anos, dos quais os últimos 26 foram quase todos passados 
em contato com esse povo e Governo, não tenho licença de ser visio-
nário. [...] Nas mãos das Repúblicas Latinas está a escolha do modo 
por que esse encontro se tem de dar: por infi ltração ou por inundação. 
Se por erro de política, nós outros latinos assumirmos atitude hostil, 
e, com nossos próprios receios começarmos a dar asas e a sugerir am-
bições porventura ainda não despertadas e cuja realização ainda não 
é necessária e oportuna, quando chegar seu tempo, achar-nos-emos 
todos diante de uma força avassaladora, a que nunca poderemos 
oferecer barreiras efi cazes: a inundação virá poderosa e inelutável. 
Se porém, iniciarmos, ou melhor, prosseguirmos na obra de paz e 
boa harmonia, que durante nove anos mantive com a fi rmeza de con-
vicção estar prestando ao Brasil o melhor serviço que podia prestar, 
se conseguirmos criar um tribunal arbitral americano, no qual cada 
nação do continente tenha voto igual e nele se dirimam todos os 
pleitos e se resolvam todas as diferenças, – tribunal que em futuro 
não remoto lançará as bases da grande Dieta Continental, onde só 
terão assento as nações sobreviventes; se, por tais processos, que não 
requerem exércitos ou armadas, mas diplomacia hábil e patriotismo 
esclarecido e muito senso prático, conseguirmos a grande obra de 
canalização, pela qual nos venham, em tempo próprio, capitais, 
braços, máquinas – e por que não dizê-lo? – a boa lição republicana, 
o respeito à lei e prática da verdade democrática, o contato se dará 
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sem abalo, gradualmente, reguladamente, e essa infi ltração só nos 
pode ser benéfi ca (Mendonça, 1960, p.229-30). 

Com a chegada de Rodrigues Alves à presidência da República 
em 1903, Salvador de Mendonça conseguiu a promulgação do decreto 
que o colocou de volta no corpo diplomático em 10 de setembro do 
mesmo ano (Mendonça, 1960, p.245).32

Até 1913, quando faleceu, Salvador de Mendonça não voltou 
a exercer, em consulado ou representação no exterior, a função de 
diplomata do Brasil. Amargurado com tal posição, reuniu meses 
antes diversos artigos de sua autoria publicados na imprensa do Rio 
de Janeiro a fi m de esclarecer à opinião pública sua trajetória. Para 
isso, não poupou críticas àqueles que naquele momento comandavam 
a política externa brasileira: Rio Branco, ministro, e Joaquim Nabu-
co, o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Salvador 
de Mendonça (1913, p.247-55) sentia-se injustiçado com a postura 
considerada inédita pelo governo brasileiro dada ao relacionamento 
entre os dois países e reivindicava a inauguração do período de 
aproximação entre eles: 

O fi to principal da sua publicação [da obra] foi mostrar o Estado 
real dessas relações ao tempo em que o golpe traiçoeiro do governo 
da República me arredou da Legação de Washington [...] Quando, 
pois, o barão do Rio Branco mandou o Sr. Joaquim Nabuco descobrir 
a América do Norte, ela já estava descoberta, medida e demarcada. O 
barão do Rio Branco teve sempre a sina desde os anos da mocidade 
em que frequentou a Alcazar Fluminense, de andar arrombando 
portas abertas. [...] Joaquim Nabuco vivia a falar da ideia ameri-
cana, da paz americana [...] que ideia, que plano, que projeto, que 
negociações concebeu ou pôs em andamento nos anos de embaixada?

 32 Salvador manteve correspondência regular com Rio Branco para tratar de sua re-
integração ao corpo diplomático. O próprio Rio Branco era favorável à anulação 
do decreto que havia exonerado Mendonça em 1898, pois, por causa do tempo 
que ocupava o cargo, poderia aposentar-se ou se colocar em disponibilidade. 



166  GABRIEL TERRA PEREIRA

Em 1913, a situação internacional era bastante diferente da vi-
venciada por Salvador de Mendonça no período em que trabalhou 
pelo governo brasileiro. Sob a inevitável presença norte-americana 
no Brasil e no resto do mundo, o diplomata já aposentado (conseguira 
em 1911) percebia que o tempo era de fastígio do pan-americanismo 
como prática ideológica e que gerava temores quanto a qualquer tipo 
de interesse dos Estados Unidos no restante da América:

As incertezas do futuro, que ainda nos ameaçam, requerem na 
situação presente a harmonia e o bom senso de todos os brasileiros. É 
preciso que se inicie desde já uma política generosa e de vistas largas, 
quer no interior, que no exterior. [...] Para que a América possa vir a 
ser para a Humanidade, é indispensável que comece por ser para os 
americanos, mas não só os do norte, como os de todo o continente. 
[...] É preciso que nós outros sul-americanos iniciemos desde já a 
política de aliança, não só do A.B.C., mas do alfabeto inteiro [...] É 
esta a hora de agirmos (Mendonça, 1913, p.261, 263, 266).

Salvador de Mendonça viveu em um período de transição política 
e ideológica no contexto nacional e internacional. Foi um dos atores 
principais no palco dessas transformações, agindo em meio a inú-
meras turbulências internas no Brasil, e em contrapartida recebeu 
as críticas decorrentes da ausência de um planejamento efi caz para a 
política externa, que se voltava acentuadamente para os Estados Uni-
dos com o advento da República, daí a busca por reconhecimento do 
regime, a assinatura de acordos comerciais pela intervenção na Revolta 
da Armada, enfi m, em um entendimento e aproximação que torna-
vam unívocas as ideias de “republicanizar-se” e “americanizar-se”. 
Não era por acaso que a Constituição brasileira, formulada em grande 
medida por Rui Barbosa, fosse inspirada na Carta constitucional 
norte-americana. 

Nas ideias de Ricardo Seitenfus (1994, p.31-42) , a política ex-
terna deve basear-se em três pilares fundamentais: a concepção, a 
prospecção e a execução. O bom funcionamento dessas ações está 
submetido a uma série de condicionantes, como a estabilidade interna 
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de um país e a profi ssionalização do serviço diplomático. Se anali-
sados os primeiros anos do regime republicano no Brasil, pode-se 
afi rmar que não havia estabilidade interna sufi ciente inclusive para 
a formulação de planos e diretrizes em curto prazo, ainda que fosse 
herdado do Segundo Reinado um quadro volumoso de diplomatas e 
representantes no exterior. Mas o serviço ainda passaria por reformas 
para sua republicanização durante a primeira metade da década de 
1890, complicando sua atuação. Nesse sentido, fi cavam seriamente 
comprometidos os pilares da política externa do País no período, 
engendrando as tão divulgadas críticas à aproximação com os Estados 
Unidos, na ilusão com o comércio bilateral e na intervenção militar 
em uma questão doméstica.

A romantização e a escassa racionalização das ações da política 
externa do País perante os Estados Unidos foram caracterizadas pelo 
entusiasmo e tornaram polêmica a atuação diplomática de Salvador 
de Mendonça. Considerando tal postura, Clodoaldo Bueno (2007, 
p.90) entende que a presença dessas atitudes pode prejudicar seria-
mente a condução da política externa de um país, revelando certa 
inexperiência no campo das relações internacionais. 

Em meio a tantas mudanças no campo político, cabe evocar o 
que Berstein (1998, p.353-5) conceitua como “cultura política”, 
fi gurando

No quadro de normas e valores que determinam a representação 
que uma sociedade faz de si. [...] Corresponde às respostas dadas a 
uma sociedade face aos grandes problemas e às crises de sua histó-
ria, respostas com fundamento bastante para que se inscrevam na 
duração e atravessem as gerações.

Nesse sentido, quando se analisa a organização do Brasil e de sua 
diplomacia, aqui representada por Salvador de Mendonça na última 
década do século XIX, compreende-se que a republicanização, trans-
fi gurada em americanização do Estado, foi a tradução de um processo 
de construção de uma cultura política específi ca, na qual os valores 
fundamentais estavam ancorados na maior potência americana: 
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os Estados Unidos, que se desenvolviam rumo ao posto de maior 
potência global no século XX. A construção dessa cultura política 
fora feita por atores das mais diversas tendências políticas, pois o 
republicanismo não era uma ideologia que cantava univocamente. 
Composta pelos militares e pelos civis, e entendida como uma visão 
de mundo atrelada ao campo político, foi explicitamente projetada 
no exterior, expondo que há uma grande porosidade entre a política 
interna e a política externa, sendo a diplomacia algo fundamental 
nesse processo. 

Justapondo-se tal afi rmação com a trajetória de Salvador de Men-
donça, apreende-se que a americanização foi o sintoma, a caracterís-
tica e a prática mais difundida dos primeiros anos da República bra-
sileira, na correlação política interna e externa, tanto que o advento 
do primeiro governo civil no País e o princípio de certa rotinização 
institucional retiraram do posto um diplomata há quase um quarto 
de século nos Estados Unidos. A prática política subsequente não 
seria feita a partir do vazio e teve suas continuidades e rupturas 
baseadas fundamentalmente na diplomacia da americanização, na 
qual Salvador de Mendonça formou um paradigma tanto pelo lado 
dos elogios quanto pelas críticas.


