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Capítulo V 

O declínio do isolacionismo norte-americano 

 

O colapso dos investimentos especulativos britânicos na Austrália, África do Sul e 

em especial na Argentina levou à falência da casa financeira Baring Brothers em novembro 

de 1890. No ano seguinte, o comércio estagnou-se em toda a Europa, com quedas gerais de 

preços e da produção industrial. A Grã-Bretanha e a Alemanha, as maiores potências 

capitalistas européias, entraram numa depressão que se estenderia até 1895. A crise 

européia teve repercussões imediatas nos Estados Unidos, onde o centro financeiro de Nova 

Iorque entrou em pânico ao perceber que os investidores britânicos se desprendiam de seus 

ativos norte-americanos para obter fundos. Os investimentos externos, dos quais os Estados 

Unidos eram fortemente dependentes, deixaram de fluir. Os recursos eram indispensáveis 

para compensar o continuo déficit do balanço de pagamentos, o que forçou à exportação 

contínua de ouro entre 1892 e 1896.  

O democrata Grover Cleveland (1893-1987) venceu as eleições de 1892 defendendo 

a redução das tarifas e o fim da cunhagem de prata. Os problemas internos norte-

americanos definidos nos compromissos de 1890, quer dizer, o protecionismo consagrado 

na Tarifa McKinley e a liberação parcial do padrão prata exigido pelos silverites haviam 

criado as piores condições para enfrentar uma crise internacional dessas dimensões. A 

burguesia não tinha nenhuma confiança no remédio monetário consagrado no Silver 

Purchase Act, que não deteve a queda do preço do metal nem dos produtos agrícolas. Seu 

principal efeito foi colocar em circulação um grande volume de prata e, com sua 
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depreciação, o ouro começou a escassear. As reservas de ouro do Tesouro tinham caído em 

1892 abaixo do mínimo legal. Rapidamente estendeu-se o temor de que o Estado não 

pudesse reembolsar os títulos em mãos dos investidores, salvo em prata. A cunhagem de 

prata foi suspensa, mas os efeitos das turbulências foram profundos. Combinados com os 

tremores provocados pela depressão européia, abriram uma crise que pareceu incontrolável.  

Em maio de 1893, um grande truste financeiro dedicado à comercialização de títulos 

e ações, a National Cordage Company, faliu, provocando uma reação em cadeia. Sacudida 

pela crise financeira internacional, a situação agravou-se. Esse ano, 600 bancos, mais de 

11.000 companhias e numerosas empresas ferroviárias foram à falência.1 Era a maior crise 

econômica que os Estados Unidos haviam sofrido em toda sua história, e ninguém era 

capaz de prever as conseqüências políticas que poderia acarretar. A luta de classes entrava 

na ordem do dia. 

As repercussões da crise se sentiram sobretudo na indústria do carvão, do ferro e 

dos transportes ferroviários. Em toda parte, os salários eram reduzidos e os operários 

demitidos. Uma massa de desocupados calculada em um milhão de pessoas enfrentou o 

inverno de 1894. Segundo Lebergott, o desemprego passou de 3 por cento em 1892 para 

mais de 18 por cento dois anos depois.2 Explodiram conflitos sociais, seguidos por uma 

grande greve no pólo industrial de Chicago. A revolta dos farmers ganhou novo fôlego, 

dando inicio ao movimento populista, que, depois de mobilizar os agricultores contra as 

empresas ferroviárias e os bancos, procurou o apoio dos operários. 

                                                 
1 DEBOUZY, Marianne. El capitalismo salvaje en Estados Unidos. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1974, 
p. 110. 
2 LEBERGOTT, Stanley. Manpower in Economic Growth: The American Record since 1800. New York: 
McGraw-Hill, 1964 
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A grande crise de 1893 mostraria a classe operária ainda mais combativa. Já a greve 

da metalúrgica Homestead em 1892, levada à derrota pelo poderoso lobby do aço com o 

objetivo explícito de destruir os sindicatos do ramo, tinha feito tomar consciência aos 

trabalhadores do poder dos trustes e da necessidade de construir amplas organizações de 

massas. Nessas condições, Eugene Debs criou a American Railway Union, que debutara nas 

lutas da linha Great Northern e, sobretudo, da fábrica de vagões Pullman, em 1894. Esse 

conflito, causado por uma tentativa de redução salarial, assumiu características de greve 

política, provocando a solidariedade dos trabalhadores de todo o país, que se negaram a 

manipular os produtos da empresa, um massivo apoio popular e o pânico dos capitalistas.3 

As turbulências sociais e econômicas afetaram o sistema político, ameaçando o 

bipartidarismo tradicional com o surgimento do Partido do Povo (Populistas). O Partido 

Republicano era o partido da burguesia industrial vencedora da Guerra Civil, apoiado pelos 

negros sulistas que haviam sido libertos, e o Partido Democrata, por sua vez, representava o 

homem comum do Norte, os brancos do Sul, e recebia o voto em geral dos trabalhadores 

urbanos em reação aos seus patrões republicanos. O novo Partido do Povo também 

representava basicamente interesses burgueses, sobretudo de uma parte dos silverites, mas 

fazendo concessões às necessidades e ideologia do estrato plebeu da população branca, que 

integrava em grande número a massa dos pequenos produtores rurais. 4    

No início de 1895, durante a segunda metade da administração democrata de Grover 

Cleveland (1893-1897), parte da imprensa e dos parlamentares norte-americanos lançaram 

                                                 
3 Eugene Debs, que foi mandado a prisão durante o conflito, fundaria depois o Partido Socialista dos Estados 
Unidos, pelo qual seria várias vezes candidato à Presidência da República 
4 A caracterização das forças políticas pertence a Friedrich Sorge, correspondente da Internacional Socialista e 
amigo pessoal de Engels. A batalha dos populistas, representando aos agricultores e pequenos empresários, 
acabou numa derrota tanto política quanto econômica. Ver GAIDO, Daniel. “The Populist Interpretation of 
American History: A Materialist Revision”, in Science and Society, Vol. 65, Fall 2001. 
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uma ofensiva contra a política externa do governo. Em cada um dos pontos centrais do 

debate – a questão do canal ístmico, Hawaii, as crises políticas em Nicarágua, Brasil e 

Chile -, o foco estava colocado no papel de Grã-Bretanha neles. A responsabilidade 

atribuída à fuga dos capitais britânicos na grande crise iniciada em 1893 e os movimentos 

de Grã-Bretanha para reafirmar suas posições na América Latina foram o pano de fundo 

que incentivou as tendências dentro do establishment norte-americano a medir forças com o 

imperialismo europeu. Em fevereiro daquele ano, o Congresso norte-americano declarou 

oficialmente sua oposição às demandas territoriais britânicas na Venezuela. 

Em virtude de um tratado celebrado com os Países Baixos em 1814, a Grã-Bretanha 

havia adquirido o território da Guiana Inglesa, e durante meio século mantinha uma disputa 

com a Venezuela com relação a sua fronteira ocidental, aspirando uma porção cada vez 

mais extensa de território. A Venezuela havia apelado várias vezes aos Estados Unidos, que 

em 1887 ofereceram seus bons ofícios à Grã-Bretanha propondo submeter o diferendo a 

uma arbitragem. Os britânicos rejeitaram a proposta, salvo que a Venezuela renuncia-se a 

grande parte das suas pretensões.  

Entre as aspirações britânicas, a que mais preocupava os interesses comerciais 

norte-americanos era o controle da foz do rio Orinoco. Os próprios venezuelanos 

alimentaram os temores dos Estados Unidos, alertando, em uma nota do ministro de 

Relações Exteriores Ezequiel Rojas ao Departamento de Estado, que não apenas a Doutrina 

Monroe estava em jogo, mas que “o controle inglês da foz de nossa grande artéria fluvial e 

de alguns de seus tributários causará permanente perigo à indústria e ao comércio através 

de uma grande porção do Novo Mundo”. Um panfleto elaborado pelo ex-embaixador na 

Venezuela William S. Scruggs foi distribuído entre as lideranças políticas e a imprensa 

norte-americanas, afirmando que as demandas britânicas eram ilegais e que, caso 
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prosperassem, poderiam alterar radicalmente as relações comerciais e políticas de pelo 

menos três paises sul-americanos. O senador ultra-expansionista Henry Cabot Lodge disse 

no Senado que o controle sobre o Orinoco poderia converter o Caribe num “lago britânico” 

O panfleto de Scruggs chegou às mãos de Richard Olney, um advogado das empresas 

ferroviárias, em rápida ascensão dentro do governo pelos serviços prestados na crise da 

Pullman.  

A morte do Secretário de Estado de Cleveland, Walter Gresham, em maio, levou 

Olney ao comando da política externa. Para Olney, a saída ao exterior e a utilização de 

meios extremos para solucionar os problemas do capitalismo norte-americano respondiam a 

uma necessidade histórica. Durante a greve da Pullman, em 1894, ele não duvidou em 

reclamar o uso da força para deter a luta dos operários, e trasladou esse procedimento para 

a política externa norte-americana.5 O seu primeiro pronunciamento público foi uma 

reinterpretação do discurso de despedida de George Washington, que pregava o isolamento 

eterno dos Estados Unidos, argüindo que, na verdade, o pai da pátria tinha dito apenas que 

o país deveria se manter longe dos assuntos mundiais até alcançar o poder suficiente para 

comandar seu próprio destino. O momento, segundo ele, de aceitar a posição de liderança 

dos Estados Unidos entre as potências mundiais havia chegado. 

O ponto em que se encontrava a disputa de limites entre Venezuela e Grã-Bretanha 

era que, enquanto a primeira pretendia submeter todas as questões em conflito a um 

tribunal de arbitragem, a segunda queria deixar de fora as áreas que estavam ocupadas por 

colonos britânicos. Uma semana antes de Olney assumir o cargo, o Departamento de 

Estado havia emitido uma nota em que reclamava o restabelecimento das relações 

                                                 
5 LAFEBER, Walter. The New Empire. An Interpretation of American Expansion 1860-1898. Ithaca and 
London: Cornell University Press,  1963, p. 256. 



 103

diplomáticas entre os dos países em discórdia, e afirmando que os únicos termos em que os 

Estados Unidos poderiam intervir seria exercendo pressão sob os europeus para submeter o 

problema à arbitragem, com negociações diretas entre a Venezuela e a Grã-Bretanha. A 

entrada de Olney em cena significou uma reviravolta da política norte-americana, a través 

de uma mensagem que se tornaria famosa enviada ao chanceler britânico Lord Salisbury. 

Na nota, enviada em 20 de julho, Olney explicou que a Doutrina Monroe era uma 

parte válida do direito público norte-americano, no sentido de que obrigava os Estados 

Unidos a considerar uma ofensa a si mesmo qualquer interferência de um Estado europeu 

nos assuntos políticos de um país americano. Como as negociações diretas entre as partes 

não resolveram o problema, afirmava, e devido a que a disparidade de poder entre os 

disputantes impedia uma definição por meios militares, o único caminho aceitável para as 

três partes era submeter a disputa a uma ampla forma de arbitragem. “No que dificilmente 

pode ser descrito como outra coisa que um ultimato”6, Olney cominou a Grã-Bretanha a 

decidir se concordava ou não com esse reclamo. Em outras palavras, os Estados Unidos 

resgatavam a Doutrina Monroe, uma política absolutamente unilateral, para reivindicar uma 

suposta intervenção imparcial. 

Os Estados Unidos são praticamente soberanos nesse continente e sua decisão é lei (its fiat is 

law) no que diz respeito aos assuntos aos que circunscreve sua interposição. Não meramente 

pelo seu elevado caráter de Estado civilizado, nem porque a sabedoria, a justiça e a equidade 

são características invariáveis da conduta dos Estados Unidos. É porque, ademais das outras 

razões, seus infinitos recursos, unidos à sua posição isolada, o fazem árbitro da situação e 

praticamente invulnerável por uma ou todas as outras potências juntas. (...) O governo dos 

Estados Unidos tem explicado claramente à Grã-Bretanha e ao mundo que dita controvérsia é 

daquelas que afetam ao mesmo tempo sua honra e seus interesses e cuja prolongação não pode 

ver com indiferença... Nenhuma potência européia nem aliança de potências poderá privar pela 

                                                 
6 YOUNG, George B.. “Intervention under the Monroe Doctrine: the Olney Corollary”, in Political Science 
Quarterly, Vol 57, N° 2, Jun 1942, p. 250. 
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força um Estado americano do direito e a faculdade de se governar livremente e de lavrar sua 

própria fortuna e destino político 7 

 

A resposta de Salisbury, quatro meses depois, rejeitou a arbitragem incondicional e 

expôs as implicações da posição norte-americana. O governo britânico não podia aceitar a 

nova interpretação da Doutrina Monroe porque era virtualmente a afirmação de um 

“Protetorado” sob os países americanos. Ao insistir que todas as disputas entre a Europa e 

os Estados da América do Sul deviam ser submetidas à arbitragem, os Estados Unidos 

deveriam assumir a obrigação de responder pela conduta desses Estados, e 

conseqüentemente de controlá-los, duas responsabilidades das quais Olney expressamente 

se excusava. Finalmente, Salisbury rejeitava a Doutrina Monroe como parte do direito 

internacional, e a pretensão de uma suposta jurisdição norte-americana na disputa.8 

Em 17 de dezembro, o próprio Cleveland enviou uma mensagem ao Congresso 

sustentando a posição de Olney, o que levou todo o episódio a um ponto crítico. O 

presidente reafirmou a extensão da Doutrina Monroe e solicitou fundos para a criação de 

uma comissão encarregada de investigar e decidir a disputa de limites. Unilateralmente, 

Washington assumia a posição de que o direito estava do seu lado e não haveria lugar para 

compromissos. A Doutrina passava a ser interpretada em termos do interesse nacional 

norte-americano e sua ratificação “importante para nossa paz e segurança como nação e 

essencial para a integridade de nossas instituições livres e a tranqüila manutenção de nossa 

distintiva forma de governo”. Os Estados Unidos tinham o dever de resistir por todos os 

meios a “uma agressão intencional contra seus direitos e interesses”. Cleveland concluiu 

                                                 
7 Cit. em GIL, Enrique. Evolución del Panamericanismo. Buenos Aires: Librería y Casa Editora de Jesús 
Menéndez, 1933, p. 166. 
8 SMITH, Joseph. Illusions of Conflict. Anglo-American Diplomacy Toward Latin America, 1865-1896. 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1979, p. 207. 
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sua mensagem afirmando que era plenamente consciente de “todas as conseqüências que 

poderiam se seguir”.9  

Na Venezuela, a mensagem foi recebida com entusiasmo e a expectativa de que o 

curso dos acontecimentos favoreceria seus interesses. O posicionamento do chefe do Estado 

norte-americano, como tinha acontecido com as decisões de Olney, evitou toda consulta aos 

venezuelanos, que viram o desenrolar dos acontecimentos como espectadores. O governo 

só soube do conteúdo da nota de julho do Secretário de Estado em dezembro de 1895, 

quando foi publicada pelos jornais. 

A tensão entre Washington e Londres chegou a um grau tal que Wall Street entrou 

em pânico em 20 de dezembro, sofrendo perdas de 170 milhões de dólares. Mas a 

recuperação foi quase imediata, o que mostrou que se os investidores britânicos 

abandonavam suas posições, os americanos conseguiam manter a situação sob controle. Foi 

uma prova em condições extraordinárias de que o capital financeiro norte-americano podia 

jogar um papel independente nas finanças internacionais. 

O movimento de concentração se acentuou a partir dali, modificando as estruturas 

financeiras do país. Os Estados Unidos, pela primeira vez, conseguiriam ter um grande 

mercado nacional de capitais, deixando atrás a necessidade de se voltar para a Europa a fim 

de obter empréstimos de longo prazo. Os capitais das grandes companhias de seguros e dos 

grandes bancos comerciais, sob a direção dos bancos de investimento, estavam agora 

disponíveis para a reorganização das antigas companhias e a promoção das novas. Foi a 

partir dessa época, com a liquidação dos grupos menos competitivos, que se constituíram e 

multiplicaram os trustes em todos os setores industriais. 

                                                 
9 YOUNG, Joseph. Op. cit., p. 257. 
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A última fase da crise venezuelana começou em janeiro de 1896, quando o governo 

britânico, apreensivo diante dos violentos sentimentos despertados no governo e o público 

norte-americanos, reabriu a possibilidade da arbitragem. Olney e o embaixador britânico 

em Washington, Julian Pauncefote, iniciaram negociações bilaterais. Por sugestão do 

Secretário de Estado foi criado um grupo de trabalho que culminou no estabelecimento de 

um tribunal de arbitragem formado por dois norte-americanos, dois britânicos e um 

especialista russo em direito internacional. Olney pediu, em carta reservada a Pauncefote, 

não citar o pacto de 1850, no qual a Venezuela e a Grã-Bretanha se comprometeram a não 

ocupar ou usurpar o território já em disputa por nenhum dos dois países, desrespeitado 

pelos ingleses. Olney ressaltou que, se era interpretado, “nos envolveria num prolongado 

debate que posporia indefinidamente a obtenção do fim que agora temos em mente”.10 A 

aproximação cimentava a “especial relação” que desenvolveriam os imperialismos 

britânico e norte-americano durante todo o século seguinte. 

Um tratado foi assinado em novembro cedendo aos britânicos grande parte do 

território reclamado... exceto as terras na foz do Orinoco. Em troca, a Grã-Bretanha 

reconheceu pela primeira vez em sua história a Doutrina Monroe e a hegemonia dos 

Estados Unidos no hemisfério. A Venezuela conheceu o conteúdo apenas em dezembro, 

quando foi publicado. O governo de Caracas ratificou o acordo só depois de impedir com 

uso da força policial manifestações de rua na cidade.11 O chanceler venezuelano admitiu 

que “só as perigosas conseqüências do desamparo em que a negativa colocaria a 

Venezuela” a forçaram a reconhecer o tratado. 

                                                 
10 Public Record Office (Londres), F.O. 80/375. Cit. em MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DA 
VENEZUELA. Los derechos venezolanos de soberanía en el Esequibo. (S/d). Disponivel em 
http://www.mre.gov.ve/Esequibo , cap. IV. 
11 LAFEBER, Walter. Op. cit., p. 278. 
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A Argentina e o Chile manifestaram com linguagem hostil sua negativa a aceitar a 

nova vigência e a interpretação manifestamente intervencionista dada por Cleveland à 

Doutrina Monroe. O México convocou uma reunião da qual participaram representantes de 

República Dominicana, Santo Domingo e América Central, que redigiram um relatório 

afirmando que os princípios de 1823 estavam se tornando perigosamente amplos e vagos. 

“É tal novidade jurídica, tão extraordinária a importância política, de tão imenso significado 

para o futuro o desenvolvimento dessas afirmações, não incluídas no texto primitivo da 

Doutrina Monroe, nem sequer em seu espírito”, que devia ser convocada 

“imperativamente” uma grande conferência americana para definir e inclusive fixar em um 

tratado os verdadeiros alcances da Doutrina.12 No Brasil da Primeira República, ainda com 

a memória fresca do episódio do levante naval de 1894, o Parlamento aprovou resoluções 

de apoio à atitude norte-americana.13 A animosidade despertada entre os venezuelanos 

como conseqüência do tratamento humilhante que receberam, levaria Caracas a se 

posicionar contra os Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana dois anos depois.14 

O episódio demonstrou o potencial explosivo da nova visão que começava a 

afirmar-se entre as lideranças políticas e econômicas da burguesia norte-americana: a 

expansão comercial no exterior poderia resolver os problemas da estagnação econômica e 

debilitar as revoltas sociais. O Corolário Olney, como alguns o denominaram, interpretou a 

Doutrina Monroe no sentido de que o Hemisfério Ocidental estava sob controle econômico 

e político norte-americano, o que ficou evidente no fato de que a crise foi administrada para 

                                                 
12 PERKINS, Dexter. Historia de la Doctrina Monroe. Buenos Aires: Eudeba, 1964, p. 160. 
13 Ver o final do presente capítulo. 
14 O mais respeitado historiador norte-americano da Doutrina Monroe, Dexter Perkins, chegou a sustentar que  
“nunca, quiçá, foram os Estados Unidos menos movidos pelo beneficio econômico ou a ambição territorial, 
nem sequer por uma sensação de perigo para sua segurança, que na controvérsia da Venezuela”. Para Perkins, 
a razão pela qual houve latino-americanos que não “agradeceram” o “braço protetor” dos Estados Unidos era 
seu “delicado orgulho”, e porque “nesse cínico mundo nosso é sempre fácil acreditar o pior dos outros”. Ver 
PERKINS, Dexter. Op. cit., p. 160. 
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favorecer os interesses norte-americanos com independência das demandas venezuelanas. 

Por outra parte, deve-se lembrar que a disputa de limites havia se alastrado por cinqüenta 

anos, sem que os Estados Unidos tomassem uma atitude, e que foi no contexto da crise 

interna e a intensificação das lutas das grandes potências por áreas de influência no 

mercado mundial que decidiram intervir agressivamente no caso.  

Simultaneamente, um novo espírito expansionista tinha sido gradualmente cultivado 

por alguns setores burgueses e pequeno-burgueses nos Estados Unidos desde pelo menos 

1890, ganhando formulações intelectuais antecipatórias do convulsivo avanço que se 

precipitaria em finais do século. O problema criado pelo fim do ciclo de expansão da 

fronteira agrária, apontado por diversos escritores e políticos desde vários anos atrás, estava 

no centro dos debates no cenário político. Em 1893, a exposição sistemática desse fato 

como chave da compreensão da história estadunidense realizada pelo historiador Frederick 

Jacson Turner teve um impacto tão profundo que seria incorporada à consciência coletiva 

norte-americana como um símbolo dos novos tempos. 

Para apresentar a fronteira como o catalisador fundamental da história do país, 

Turner chamou a atenção sobre um dado aparecido publicado no boletim do Bureau de 

Censos de abril de 1891. Até 1880, o mapa político e social dos Estados Unidos chegava à 

linha de fronteira da colonização, além da qual os padrões da civilização não contavam. 

Uma década depois, o Bureau noticiava que esse mundo tinha se dissolvido em “corpos 

isolados de colonização que dificilmente poderia se dizer que exista uma linha de fronteira. 

Isso não pode ter mais espaço nos relatórios”. A fronteira tinha sumido tanto de fato quanto 

de direito. 

A tese de Turner em The Significance of Frontier in American History (O 

significado da fronteira na história americana) se baseava em que o poder econômico norte-
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americano havia sido gerado pela terra disponível (free land). Os valores norte-americanos: 

individualismo, nacionalismo, instituições políticas, democracia, dependiam disso. 

Enquanto há terra disponível para ser ocupada, as oportunidades e a concorrência existem, 

e o poder econômico garante o poder político. Sem a energia econômica criada pela 

expansão da fronteira, as instituições econômicas e políticas norte-americanas entrariam 

num impasse. A conclusão lógica era que para não sucumbir, os Estados Unidos deviam se 

expandir.  

Numa análise das possibilidades que se apresentavam ao país no cenário mundial, 

Turner destacava que o caminho natural para a apertura comercial não se encontrava muito 

longe. Uma das opções mais importantes estava em “nossas presentes e futuras relações 

com a América do Sul, acompanhadas da Doutrina Monroe. É uma máxima estabelecida do 

direito internacional que o governo de um Estado estrangeiro cujos indivíduos emprestam 

dinheiro a outro Estado pode interferir para proteger o dinheiro dos investidores, se eles são 

ameaçados pelo Estado credor”. 15 O outro curso natural para a energia expansiva rumo ao 

leste que teria caracterizado a história norte-americana estava no além-mar, pelo Pacífico, e 

por isso as demandas de fortalecer a presença do país nos mares e de apertura do canal 

ístmico deviam ser a conseqüência inevitável desse desenvolvimento.  

Que o sentido principal do livro era definir os fundamentos ideológicos do 

abandono do isolacionismo dos Estados Unidos era ressaltado por Turner nas últimas 

palavras do prefácio: “Devemos estudar a transformação do ermo norte-americano, longe 

da Europa, e como seus recursos e sua liberdade de oportunidades produziram as condições 

sob as quais um novo povo, com tipos e ideais sociais e políticos novos, pôde surgir para 

jogar seu próprio papel no mundo, e influenciar a Europa”. 

                                                 
15 Cit. em LAFEBER, Walter. Op. cit., p. 70. 
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Correspondeu a outro historiador e estrategista traçar um programa com objetivos e 

métodos específicos para a ação que deveria ser empreendida. Alfred T. Mahan, um oficial 

da Marinha mais afeiçoado aos livros que à vida no mar, fora convidado em 1886 pela 

Escola de Guerra a codificar os princípios da moderna guerra naval de ferro. Durante a 

Guerra Civil, barcos de ferro movidos a vapor tinham lutado nos dois lados, mas não existia 

um cânon de referência sobre a tática e os métodos do tipo de luta marítima que dominaria 

a história naval durante os próximos 80 anos. Mahan concentrou-se no estudo da história, 

chegando à conclusão de que o controle do mar era um fator histórico que nunca tinha sido 

apreciado e exposto sistematicamente em toda sua importância.  

As conclusões foram desenvolvidas em um livro de más de 400 páginas, A 

Influência do Poder Marítimo na História. O que capturou a atenção do mundo foi a 

introdução, intitulada “Elementos do Poder Marítimo”, escrita como um ensaio de 

popularização. Apontando às condições econômicas contemporâneas nos Estados Unidos, 

um complexo industrial capaz de produzir grandes excedentes, Mahan se voltou para o 

espelho da Inglaterra do século XVII, nos começos de seu império naval. Seis 

características principais encontrou o capitão em sua análise do passado inglês, todas elas 

vitais para o desenvolvimento de uma potência naval e mundial moderna. Em primeiro 

lugar, Mahan citava o problema da geografia estratégica. Diferentemente de outros Estados 

marítimos, como a França ou os Paises Baixos, os Estados Unidos não precisavam se 

preocupar em proteger a fronteira terrestre que drenava recursos humanos e materiais 

melhor utilizados na expansão de ultramar. Em segundo lugar, a geografia física: uma 

nação em caminho de se tornar poder marítimo precisa extensos litorais, portos profundos e 

protegidos, e um interior fértil para a agricultura. Os Estados Unidos possuíam isso em 

abundância.   
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Outro requisito era uma bem distribuída população navegante com um “inato amor 

ao mar”. Até a crise marítima posterior à Guerra Civil, os Estados Unidos haviam sido uma 

grande nação navegante, e era o momento de revitalizar esse espírito, com o 

estabelecimento de uma importante marinha mercante. O transporte de mercadorias norte-

americano tinha rivalizado alguma vez com Grã-Bretanha em tonelagem e prestígio, mas 

isso tinha acabado também na Guerra Civil.16  

A importância do caráter nacional era colocada em quinto lugar pelo marinho norte-

americano. O povo de um estado marítimo devia ser materialmente expansivo, com um 

gosto pelos lucros do comércio exterior e pelo dinheiro. Os Estados Unidos contavam 

também com esses atributos, e em grande proporção. Finalmente, e de máxima importância, 

estava o problema do caráter do governo. Os governos de alguns vastos poderes marítimos, 

como Cartago e Espanha, tinham sido particularmente despóticos, e era muito mais 

desejável ter uma estrutura política participativa, em que os líderes estivessem imbuídos do 

espírito do povo. No século XVII, a Inglaterra conteve o germe desse ideal, e os Estados 

Unidos o levaram ainda mais longe. 

O que diferenciava as necessidades norte-americanas dos poderes marítimos da 

época mercantilista, para Mahan, era que o real valor das colônias, a fins do século XIX, 

era sua função como bases navais estratégicas. Mahan definiria uma série de objetivos que 

deviam ser atingidos para garantir a presença norte-americana nos mares. Os Estados 

Unidos precisavam construir o canal interoceánico para permitir à costa leste competir em 

igualdade de condições com a Europa nos mercados asiáticos e na costa ocidental da 

América Latina. O Hawaii cumpriria o papel de evitar o predomínio britânico no Pacífico e 

                                                 
16 Mais tarde, Mahan entendeu que essa doutrina era falsa. Uma nação não precisava carregar seus produtos 
sob sua própria bandeira para ser comercialmente próspera, mas de uma Marinha poderosa capaz de proteger 
os bens e os navios que os transportavam. 
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seu controle seria um passo fundamental na irrepreensível marcha norte-americana para 

aquela região. Nas Filipinas, a idéia era que os Estados Unidos ocupariam as ilhas Ladrones 

e Luzon, sem necessidade de expulsar os espanhóis, o que acabaria acontecendo.  

Mahan destacava a importância estratégica do Caribe, não menor que a do 

Mediterrâneo, o centro do poder naval, segundo suas pesquisas. Sem o domínio do Caribe, 

o controle absoluto do canal e do istmo e a posse de estações navais no Pacífico para 

amparar o comércio e os interesses norte-americanos na Ásia, os Estados Unidos não 

poderiam garantir a segurança da sua posição naqueles momentos nem continuar o futuro 

desenvolvimento da nação.17 

Ainda que o Departamento de Marinha dos Estados Unidos não levou muito a sério 

as propostas em um primeiro momento, o livro de Mahan foi traduzido a doze línguas, e 

despertou um grande interesse na Grã-Bretanha, Alemanha e Japão e em certos círculos que 

se tornariam muito influentes em Washington pouco tempo depois. Passados alguns anos, 

os legisladores dos dois grandes partidos norte-americanos citavam passagens inteiras do 

livro.    

Ao finalizar a Guerra Civil, a Marinha norte-americana estava entre as primeiras do 

mundo. Porém, com a paz, o país dirigiu seus esforços ao processo de expansão da fronteira 

e à Reconstrução. Durante dezesseis anos não houve praticamente investimentos na 

Marinha, que caiu para a décima segunda posição no ranking mundial, ficando atrás da 

China e Chile. No mesmo ano da publicação do livro de Mahan, o Congresso autorizou a 

construção de vinte e cinco navios como produto da agitação naval. Igualmente, o poderio 

da Marinha continuava sendo inferior em relação ao das potências européias. A situação 

                                                 
17 GUERRA Y SÁNCHEZ, Ramiro. La expansión territorial de los Estados Unidos. La Habana: Editora 
Cultural, 1935, p.370. 
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teve eco na famosa declaração de Cleveland de dezembro de 1895 com ocasião da tensão 

com a Grã-Bretanha. O presidente democrata lamentou que a política externa tivesse que 

correr com desvantagem pela falta de condições para “reforçar os termos ditados pelo seu 

senso do dever e justiça”, fazendo alusão à possibilidade de um conflito militar.18 Como 

tinha acontecido com Blaine em sua pertinaz procura de novas rotas comerciais com a 

América do Sul, a reivindicação de uma poderosa frota naval por Mahan, ia ao encontro 

dos interesses do poderoso lobby do aço, que havia sido centralizado desde 1890 e era 

capaz de produzir muito além do que demandava o mercado interno. 

Um homem que se tornaria sinônimo da ascensão dos Estados Unidos como 

potência mundial na primeira metade do século XX assimilou as sugestões de Turner e 

Mahan para lhes dar uma expressão prática e política concreta: Theodore Roosevelt. 

Encarnação das mudanças políticas que se desenvolviam no seio do Partido Republicano a 

partir do fim da fase da Reconstrução, Roosevelt compartilhava as conclusões de ambos os 

historiadores. Em sua juventude, ele havia escrito um detalhado estudo da batalha marítima 

de 1812, um tópico também tratado por Mahan, em que demonstrava que o elemento 

decisivo tinha sido a preparação prévia das frotas beligerantes, assim como um volumoso 

livro sobre a “Conquista do Oeste”, exaltando os valores da prevalência dos mais fortes no 

processo de colonização.  

Roosevelt mantinha uma relação permanente com personagens-chave do mundo 

político como o senador de Boston Henry Cabot Lodge e outros ultranacionalistas desde 

sua entrada na famosa loja Delta Kappa Epsilon, em seus anos em Harvard, que reunia a 

mais seleta elite tradicional. O futuro idealizador da política do Grande Porrete (Big Stick) 

                                                 
18 SEAGER II, Robert. “Ten Years Before Mahan: The Unofficial Case for the New Navy, 1880-1890”, in 
The Missisipy Valley Historical Review, Vol 40, N° 3, Dec 1953, p. 512. 
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tinha surgido, na verdade, de um meio que desprezava a nova burguesia monopolista 

ascendente e sua conduta orientada exclusivamente pela sede de lucros. Essa 

intelectualidade aristocrática que fugia do prosaico mundo dos negócios percebia que a 

liderança espiritual da linhagem que vinha dos founding fathers estava sendo ameaçada, o 

que para eles era a causa principal das incertezas políticas que percorriam os Estados 

Unidos de costa a costa. A crise que atravessava o país avivou seu inconformismo, e os 

induziu a pensar que estava na hora de tomar as rédeas.  

Uma figura típica dessa capa social era Brooke Adams, bisneto de John Adams, o 

segundo presidente dos Estados Unidos (1797-1801), e neto do John Quincy Adams, sexto 

presidente do país (1825-1829) e ninguém menos que o formulador intelectual da Doutrina 

Monroe. A crise de 1893 levou a dinastia familiar à falência, e Brooke sentiu desmoronar 

todas suas convicções sobre a sociedade e a política norte-americanas. Ele se tornou um 

defensor do bimetalismo, perto das posições populistas, mas a irresistível ascensão dos 

trustes e a luta de classes o fizeram admitir que a mudança era profunda e definitiva e, 

sobretudo, que precisava de um rumo. Assumindo o papel de estrategista político que lhe 

impunha o passado familiar, Adams delineou um programa baseado em três pontos. A 

centralização econômica, dizia, devia ser encorajada para dar aos Estados Unidos o poder 

necessário para competir com os capitalismos rivais; em segundo lugar, era necessário 

disputar o cenário asiático com as outras potências; e por último, encontrar o homem 

providencial cujas qualidades marciais o tornaram capaz de liderar a nação nessa cruzada. 

Para ele, esse homem era Theodore Roosevelt, e juntos realizaram uma ardente campanha 

para intervir em Cuba, a grande oportunidade que se oferecia para sufocar o drama da 

divisão nacional e afogar na embriaguez guerreira as forças fora de controle na sociedade. 
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Um dos temas preferidos de Roosevelt era a superioridade dos valores militares sob 

os econômicos. O estado de ânimo mais perigoso para a nação não era o belicismo, mais o 

pacifismo, ao qual tendiam todas as nações ricas, segundo ele, se distanciando “das mais 

valiosas de todas as qualidades, as virtudes militares”. Como diz Richard Hofstader: 

(...) este Heraldo do militarismo e do imperialismo atuais dos Estados Unidos imprimiu 

à sua atuação política muitos dos caracteres típicos de recentes autoritarismos: nacionalismo 

romântico; desprezo pelos móveis materialistas; culto da força e do líder; apelo aos setores 

médios da sociedade; postura ideal de manter sua visão acima das classes e dos interesses de 

classe; sentimento de ser um ‘eleito do destino’, e até um certo matiz de racismo.19 

 

As turbulências dos anos 90 criaram um caldo de cultivo para que as fantasias dos 

expansionistas pudessem penetrar em setores sociais na procura cada vez mais desesperada 

por uma saída. A depressão surpreendeu a pequena burguesia e a alta burguesia tradicionais 

em uma situação desconfortável e temível, pois tinham, de um lado, a proliferação dos 

trustes e, do outro, o crescimento dos movimentos operário e populista. Para elas, a guerra 

representava a reafirmação da personalidade e unidade nacionais frente ao mundo, e lhes 

oferecia a sensação de que o país não tinha perdido sua capacidade de crescimento e 

mudança.  

Os brancos nativos foram exaltados com a criação do mito do cow-boy anglo-saxão 

armado e desafiador da morte, em oposição aos novos ricos pusilânimes e ao perigoso 

proletariado das cidades, com sua praga de imigrantes e “socialistas lunáticos”, explorando 

a popularidade das armas entre a população espalhada pelo interior do país.20 A propagação 

da teoria do darwinismo social, a visão do mundo característica da burguesia industrial de 

                                                 
19 HOFDSTADER, Richard. La tradición política norteamericana. Barcelona: Seix Barral, 1972, p. 259. 
20 HOBSBAWM, Eric J. The Age of Empire. London: Abacus, 1991, p. 104. 
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finais de século, ecoada pela imprensa reacionária e traduzida em obscuras doutrinas 

religiosas por predicadores fanáticos, foi o caldo de cultivo para a ofensiva ideológica dos 

expansionistas.  

Em sua obra The Winning of the West (A Conquista do Oeste), Roosevelt tinha 

afirmado que “a expansão dos povos de língua inglesa sob a superfície do globo” era a 

gesta “mais assombrosa e importante da história universal”.21 A denominação popular que 

recebeu a nova ideologia racista retomou o termo utilizado para definir a propaganda 

russófoba espalhada pelo imperialismo inglês a partir de 1870: jingoismo. Alarmado pelo 

retrocesso na vida civil que provocava o patrioterismo imperialista, o economista John 

Hobson o descreveu no seu clássico tratado sobre o imperialismo: “O jingoismo é 

meramente o anseio do espectador, despojado de todo esforço, risco, ou sacrifício pessoal, 

regozijando-se nos perigos, nas dores, e na matança de homens que não conhece, mas cuja 

destruição ele deseja numa cega e artificial paixão de ódio e vingança. No Jingo tudo é 

concentrado no perigo e na fúria cega da batalha.”22  

Roosevelt assumiu sem problemas o qualificativo. “Se fala muito de ‘jingoismo’. Se 

‘jingoismo’ significa uma política em virtude da qual os norte-americanos insistem com 

resolução e sentido comum em seus direitos com relação a poderes estrangeiros, então nós 

somos ‘jingos’”, declarou Roosevelt ao The New York Times em outubro de 1895. Por 

pressão de um grupo de parlamentares sob o presidente eleito McKinley, ele seria nomeado 

em 1897 Secretário de Estado da Marinha. Partidário confesso da guerra contra a Espanha 

em Cuba, ele encabeçará a tendência pró-bélica dentro do governo, vencendo as 

resistências do próprio presidente, e será o principal porta-voz da histeria expansionista. 

                                                 
21 Cit. em HOFDSTADER, Richard. Op. cit., p. 263. 
22 HOBSON, J. A. Imperialism. A Study. New York: James Pott and Co, 1902, p. 227. 
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A tendência dos Estados Unidos de utilizar a força militar havia se manifestado, 

ainda que com certa timidez, desde uma década antes da vitória do republicano William 

McKinley nas tumultuadas eleições de 1897. Pela primeira vez nos tempos modernos, 

Washington decidiu em 1855 intervir nos assuntos internos de um país latino-americano. 

Naquele ano, mil marines desembarcaram na Colômbia para ajudar o governo a acabar com 

uma rebelião na região do Panamá. O fato ocorria no contexto da fracassada tentativa norte-

americana, pouco tempo antes, de estabelecer direitos exclusivos para a construção de um 

canal através do istmo e de obter concessões para estações navais nas costas leste e oeste.  

A administração Cleveland conseguiu estabelecer a base naval de Pearl Harbour no 

Pacífico, com a finalidade de equilibrar o controle alemão sob Samoa. Nesse período 

começa a ser promovida a política de portas abertas na Ásia (Open Door Policy), com o 

envio do embaixador Charles Denby à China, buscando obter concessões especiais para o 

comércio e os investimentos norte-americanos. Durante a administração Harrison (1889-

1893), houve intervenções no Haiti e no Chile. Washington começou a negociar em 1891 

com uma das facções beligerantes na guerra civil haitiana a instalação de uma base naval, o 

monopólio comercial de certos produtos, e o estabelecimento do que teria sido virtualmente 

o primeiro protetorado no Caribe. Ainda que a facção de Hyppolite vencera com o apoio 

norte-americano, o novo regime negou-se a ceder às pretensões dos seus aliados.  

O episódio chileno teve conseqüências mais duradouras, porque feriu o orgulho 

nacional norte-americano e deu argumentos aos que reclamavam acelerar a ampliação e os 

recursos para construir uma poderosa Marinha. Quando explodiu a revolução contra 

Balmaceda em 1891, navios de guerra norte-americanos saquearam o barco rebelde Itata, e 

a US Navy informou ao governo chileno a localização da frota rebelde. Balmaceda era 

explicitamente favorável aos interesses norte-americanos, enquanto os rebeldes, que 
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finalmente conseguiram ficar com o poder, tinham o apoio da Grã-Bretanha. Em outubro, 

dois marinheiros norte-americanos foram assassinados quando se encontravam em terra na 

cidade de Valparaíso, e outros trinta e seis detidos foram pela polícia. A notícia foi recebida 

como um insulto nacional nos Estados Unidos, onde a imprensa reivindicou uma 

declaração de guerra, o que esteve a ponto de obter o apoio do presidente Harrison. O 

conflito foi evitado depois de uma desculpa dos chilenos, que indenizaram as famílias dos 

mortos.  

Lembremos também que, em 1894, a revolução monarquista no Brasil, apoiada 

principalmente pela Marinha (com o aval britânico), esteve próxima de triunfar contra o 

presidente Floriano Peixoto, simpatizante dos Estados Unidos. Rompendo o bloqueio de 

Rio de Janeiro imposto pelas forças monarquistas, a frota norte-americana escoltou navios 

comerciais, entrou na Baía de Guanabara e abriu fogo contra os barcos rebeldes, o que 

evitou a queda da Primeira República.  

Ainda que sinais reveladores do que estaria por vir, esses episódios eram 

relativamente marginais com relação ao eixo principal da política norte-americana mundo 

afora. Em compensação, as vozes favoráveis à expansão se tornaram dominantes no Partido 

Republicano durante a campanha que levou McKinley à Presidência (1897-1899). A 

plataforma eleitoral republicana em 1896 apostava em um “monroísmo” agressivo, 

explorando o orgulho nacionalista agitado na crise venezuelana, propondo o controle norte-

americano das ilhas Hawaii e do projetado canal interoceánico no Panamá, e se manifestava 

em defesa dos independentistas cubanos. O programa republicano afirmava: 

Ratificamos a Doutrina Monroe em toda sua extensão, e reafirmamos o direito dos Estados 

Unidos a lhe dar efeito em resposta à solicitude de qualquer Estado americano de uma 

intervenção amistosa no caso de intervenção européia. Observamos com profundo e permanente 
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interesse as heróicas lutas dos patriotas cubanos contra a crueldade e a opressão. Esperamos 

com ilusão a futura retirada das potências européias deste hemisfério. 23 

 

A aliança que assumiu o poder em março de 1897 das mãos de McKinley incluía o 

lobby naval, o capital comercial, aventureiros financeiros e produtores de bens de consumo. 

Com a experiência militar na Guerra Civil e como especialista em política tarifaria e 

acordos de reciprocidade, o presidente procedeu à modernização da estrutura diplomática, 

criando o primeiro sistema de comunicações eficiente, subordinando o Congresso às 

determinações do executivo na área. 

Quando McKinley assumiu a direção da política exterior, seu compromisso com a 

Doutrina Monroe estava condicionado pela tradição monroísta republicana, a defesa feita 

na plataforma eleitoral e as declarações de 1895 em apoio a Cleveland-Olney. McKinley 

atuou, porém, como um expansionista pragmático, e as condições políticas do seu tempo 

sugeriam que a Doutrina poderia ser um obstáculo para os objetivos de seu governo. Nem 

nos posicionamentos a favor da intervenção na guerra de Cuba nem nos debates no 

Congresso, a Doutrina foi citada como argumento. A referência era evitada acima de tudo 

pela aproximação com a Grã-Bretanha, devido às suas colônias na América (Canadá). Em 

troca, os britânicos se declarariam neutrais em relação às ações decididas pela Casa Branca, 

dando aos norte-americanos uma grande liberdade de ação para considerar suas opções, 

tanto no Caribe como no Pacifico.  

A rejeição de McKinley do recurso à Doutrina Monroe em 1898 se explica, acreditamos, 

fundamentalmente porque havia outros três motivos que desaconselhavam sua utilização: o 

reconhecimento como norma de conduta era muito discutida na opinião pública doméstica e 

internacional; carecia de utilidade tática na previsível luta com o Congresso pela direção da 

                                                 
23 Cit. em HILTON, Sylva & ICKRINGILL, Steve. “‘Americana en letra y espíritu’: la doctrina Monroe y el 
presidente McKinley en 1898”, em Cuadernos de Historia Contemporánea, N° 20, 1998, p. 207. 
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política exterior; e poderia comprometer a nova cordialidade anglo-americana e o 

importantíssimo apoio britânico durante a guerra.24 

 

O sentimento da “comunidade de negócios”, em particular na costa leste, era contra 

a intervenção em Cuba até finais de 1897. Os presságios de guerra provocavam quedas em 

Wall Street, enquanto as informações favoráveis à paz impulsionavam a valorização do 

mercado de ações. A imprensa financeira desenvolvia uma intensa campanha contra o 

jingoísmo e publicava com freqüência editoriais pacifistas. A razão principal dessa atitude 

era o temor de que um conflito bélico abortasse a recuperação industrial e econômica, que 

tinha sido ameaçada em 1895 pela crise venezuelana e em 1896 pela ameaça da 

liberalização da prata numa eventual vitória democrata. Em 1897, a economia dava sinais 

de uma real recuperação, sustentada em grande parte pelo aumento das exportações. O 

volume de vendas ao exterior ascendia a níveis nunca alcançados anteriormente, com 

notáveis desempenhos nas manufaturas de ferro, aço e cobre, o que estava convencendo os 

especialistas de que os Estados Unidos iniciavam uma fase de expansão comercial no 

mercado mundial sem precedentes. Muitos temiam que a entrada na guerra provocaria uma 

desvalorização do dólar e a agitação política um retorno dos defensores da prata livre, uma 

idéia que parecia sepultada. Só determinados setores da burguesia, ligados à indústria do 

açúcar em Cuba, se manifestavam claramente em favor da intervenção. Inclusive quando, 

em março de 1898, a participação no conflito parecia inevitável, muitos dos jornais mais 

influentes entre os empresários continuavam se mantendo contrários. 

Os capitalistas não eram a favor da aquisição de colônias. O que começava a ganhar 

adesões era uma nova ideologia de livre comercio, almejando a apertura de novos destinos 

para a produção excedente. No entanto, em 1897, dois eventos sugeriram que o mundo 
                                                 
24 Idem, p. 212. 
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podia não ser muito hospitaleiro com os produtos Made in USA. O primeiro foi um 

pronunciamento do ministro de Relações Exteriores de Áustria-Hungria, o conde 

Goluchowsky, quem advogou em favor de um acordo entre os países europeus para fechar 

filas contra a “concorrência destrutiva de países transoceânicos”, augurando que o século 

XX seria “um período marcado pela luta pela existência na esfera político-comercial”.25 O 

influente Journal of Commerce de Nova Iorque alertou que o discurso estaria apontando a 

fechar não só os mercados europeus, mas também o comércio norte-americano com a Ásia.  

A suspeita pareceu confirmar-se em novembro, quando a Alemanha ocupou o porto 

de Tsingtau, na China, demandando a seguir a instalação de uma base naval na Baía de 

Kiaochow e concessões para instalar ferrovias. Os alemães conseguiram também do 

governo chinês a cessão do Porto Arthur, e outros territórios na península de Liaotung. Em 

compensação, a França e a Grã-Bretanha reclamaram e receberam vantagens comerciais. O 

temor nos Estados Unidos era de que esses movimentos dos imperialismos europeus 

estavam iniciando a partição de China, um imenso mercado potencial de 400 milhões de 

habitantes.  

Assim como outros ao longo do país, o mesmo Journal of Commerce, 

tradicionalmente pacifista, antiimperialista e promotor do livre comércio, declarou que 

Washington não só devia exigir aos chineses igualdade de direitos, como defendeu sem 

restrições a construção do canal no istmo centro-americano, a aquisição de Hawaii e o 

aumento da frota de guerra, três medidas às quais tinha se oposto vigorosamente. Os 

empresários diretamente vinculados ao comércio no Pacífico criaram, em junho de 1898, a 

Associação Asiática Americana, para salvaguardar os negócios e cidadãos norte-

                                                 
25 PRATT, Julius. “American Business and the Spanish-American War”, in The Hispanic American 
Historical Review, Vol 14, N° 2, May 1934, p. 184. 
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americanos na China e Japão e centralizar a informação sobre os problemas naquela região, 

estabelecendo laços com o Departamento de Estado. 

Nesse contexto, a rápida vitória do almirante George Dewey na Baía de Manila, 

Filipinas, despertou o entusiasmo dos capitalistas estadunidenses. A ação respondia a 

ordem de  Roosevelt, sem consentimento do presidente e violando os procedimentos 

legais.26 Em 1º. de maio, a frota norte-americana destruiu a frota espanhola no Pacífico, o 

que fortaleceu as demandas para a anexação de Hawaii. No Caribe, isso significava 

dominar Porto Rico, pela sua posição estratégica, ateando o debate nacional sobre os 

benefícios da intervenção na guerra de Cuba e inclusive, para os mais extremistas, de sua 

anexação. A imprensa sensacionalista de William Randolph Hearst completaria o trabalho 

com sua propaganda imperial-chauvinista, exaltando a suposta missão libertadora que 

esperava à nação, em uma grosseira mistura de altruísmo e sede de sangue. Aqueles que 

defendiam a liberdade e a democracia foram conformados com o verniz de 

“internacionalismo filantrópico” com que se cobria a empreitada em Cuba. 

 

                                                 
26 Com seu habitual pragmatismo, McKinley deu seu aval à ordem de Roosevelt, que ganhou ainda mais 
autoridade dentro do governo. 


