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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os primeiros sopros de vida do regime republicano no Brasil 
foram executados com muita difi culdade. A partir de novembro 
de 1889, a procura pela organização política e econômica, preceitos 
comuns a qualquer Estado moderno, passou – peculiarmente – a 
fazer parte da agenda do Brasil, que via suas estruturas construídas 
há quase um século serem profundamente abaladas por um movi-
mento heterogêneo e sem plataforma política sólida. A ausência de 
respostas por parte dos recém-instalados no poder para o futuro 
imediato chegava a se sobrepor à discordância política, tornando 
cada vez mais complexo o esforço organizatório.

Nesse sentido, a política interna do País estava seriamente com-
prometida. Assim foram as presidências militares da República, 
de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, as quais tiveram por 
característica a demissão de indivíduos por causa de querelas cor-
porativas e da utilização da força na repressão às contestações feitas 
a suas administrações. A ausência de uma “rotina institucional” não 
permitia a pacifi cação dos diversos grupos que aspiravam ao poder, 
multiplicando confl itos internos e relegando ao segundo plano os 
interesses do País no âmbito coletivo. A transição dos governos 
militares ao domínio civil, inaugurada por Prudente de Moraes, 
ainda que tenha sinalizado relativo “respeito” pelas instituições 
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republicanas por causa da transição via eleições, logo foi assolada 
por movimentos internos de contestação ao presidente e ao grupo 
econômico com o qual se vinculava. 

Dessa forma, o entendimento do período de turbulência com-
preendido entre 1889 e 1898, quando termina o mandato de Prudente 
de Moraes, não pode ser feito de forma isolada dos acontecimentos 
no plano externo, certame onde são aplicadas as diretrizes da polí-
tica exterior de um país. A política externa pode ser tomada como a 
expressão dos interesses nacionais tanto no campo político quanto 
no econômico, mostrando-se efi caz na clarifi cação e resolução de 
problemas e difi culdades em curto e longo prazos. 

Conforme se procurou expor, ela foi determinante na construção 
de um novo comportamento político brasileiro, inaugurado em 1870 
e posto em prática a partir de 1889. Esse comportamento político 
aproveitava-se do aspecto geográfi co e político que a palavra “Amé-
rica” possuía à época: a ideia de República, nos moldes do paradigma 
continental, os Estados Unidos. Efetivamente, por mais díspar que 
fosse o grupo que assumia o governo em novembro de 1889, ideias 
como essas foram constantes no trato com os países americanos e 
europeus, estes últimos que referenciavam o campo político e cultural 
do Brasil no período monárquico.

Dessa forma, buscou-se uma íntima aproximação com os Esta-
dos Unidos por meio da diplomacia, certamente com o fi to de obter 
reconhecimento e blindar internacionalmente o regime político 
proclamado, além de, no plano interno, suprir as lacunas abertas 
pela inexperiência administrativa e burocrática.

A carreira de Salvador de Mendonça desdobrou-se nesse cenário 
de gestação de um novo comportamento político. Em um primeiro 
momento como publicista, Mendonça foi ativo defensor da apro-
ximação com os norte-americanos, sendo coautor das conhecidas 
linhas do Manifesto Republicano de 1870, e posteriormente, já no 
ofício de diplomata nos Estados Unidos, procurou conduzir as ações 
do Brasil ali no sentido de intensifi car as relações comerciais. Sob o 
signo da República, o estreitamento dessas relações passou também 
ao campo político.
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A Conferência Internacional Americana, realizada em Washing-
ton entre 1889-1890, foi paradigmática, pois ocorreu paralelamente 
à mudança de regime no Brasil, que ao longo de todo o século XIX 
recusou-se a participar de iniciativas que visassem à maior integra-
ção com os países americanos, vistos com desconfi ança (recíproca) 
perante os interesses imperiais. 

A peculiaridade do Brasil em seu continente no momento em que 
se iniciava a Conferência dava lugar a “um panorama uniforme de 
Repúblicas”, conforme palavras do próprio Salvador de Mendonça, 
inaugurando uma nova pauta de discussões entre aqueles países. Esse 
primeiro momento serviu para que as reticências mútuas fossem 
amainadas e a retórica da solidariedade continental começasse a ser 
utilizada, somando-se o fato de que o Brasil carecia do reconheci-
mento internacional do novo regime, buscando nos Estados Unidos 
– antes dos países europeus – a chancela para sua efetivação. 

Obtido o reconhecimento, o que se viu especifi camente no re-
lacionamento entre os dois países foi o prolongamento dos debates 
percorridos na Conferência de Washington, quando foi discutido 
o acordo bilateral em 1891, a respeito da isenção de tarifas de im-
portação e exportação de produtos. Mais uma vez agiu Salvador 
de Mendonça para que o acordo fosse assinado, sofrendo com as 
críticas e a desorganização do governo brasileiro diante do processo 
de negociação. 

Para o diplomata, o bom relacionamento com os Estados Unidos 
no campo econômico poderia trazer bons frutos no campo político, 
leitura que fundamentou a intervenção norte-americana na Revolta 
da Armada entre 1893 e 1894. A despeito de uma disputa interna no 
País, Salvador de Mendonça, além de organizar uma nova esquadra 
nos Estados Unidos, negociou a intervenção armada no confl ito pelos 
norte-americanos, que contribuíram para o término do movimento. 
Tal atitude foi severamente criticada pelos contemporâneos, que acu-
saram a diplomacia e o governo brasileiro de ofenderem a soberania 
do País, tutelando disputas domésticas no cenário internacional. 

O ciclo de Salvador de Mendonça na diplomacia fi ndou-se em 
1898, depois da tentativa frustrada de remoção de Washington para 
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Lisboa, a que se devem não somente as críticas da opinião pública à 
sua atuação, mas a disputa pela formulação de visões de mundo co-
nectadas a grupos políticos. Tendo servido às presidências militares 
com tamanha polemização, a transição para os governos civis acabou 
por ceifar-lhe o cargo, à medida que um novo modus operandi no 
campo político era instaurado. Exonerado, Salvador de Mendonça 
passou a escrever e atacar os novos gestores (ou seja, Rio Branco) da 
política externa brasileira até 1913, quando faleceu no Rio de Janeiro.

A análise da trajetória de Salvador de Mendonça entre 1889 
e 1898 e a leitura de sua correspondência diplomática permitem 
vislumbrar a efetivação da ideia de “republicanização” do campo 
político brasileiro, entendida como “americanização” por causa da 
aproximação com os Estados Unidos. Mendonça foi o agente maior 
dessa visão de mundo, sendo elogiado por segmentos republicanos 
e criticado por outros, como o movimento monarquista. 

Essa visão de mundo insere-se como um traço do campo polí-
tico brasileiro, engendrada em 1870 e colocada em prática a partir 
de 1889, no momento coincidente à ascensão econômica mundial 
dos Estados Unidos. O momento de síntese pelo qual atravessa o 
Brasil no período é oportuno para os norte-americanos, que não 
contemplam desinteressadamente as fragilidades de um país extenso 
geografi camente e com população crescente, certamente um amplo 
mercado consumidor de suas mercadorias.

O início dessa postura pró-americana se deu paralelamente à 
proclamação da República e, por causa das turbulências internas e 
externas ao País, não pôde ser assimilada em curto prazo, cabendo 
a Rio Branco e Joaquim Nabuco formularem com mais tenacidade 
as diretrizes da política exterior do País no certame continental. O 
ostracismo ao qual foi lançado Salvador de Mendonça após 1898 foi 
devido, sobretudo, a tais características e à disputa pela formulação de 
interpretações acerca dos fatos nos primeiros anos do novo regime. À 
historiografi a coube reexaminá-las e compreender sua continuidade 
ou ruptura.


