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A GUERRA HISPANO-AMERICANA (1898) NA IMPRENSA BRASILEIRA E SUA RELAÇÃO 
COM O PROCESSO DE AMERICANIZAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO 
BRASIL. Ricardo Dellazari, Helder V. G. da Silveira (CEPH, PUCRS). 

No período que se estende de 1870 a 1914 verifica-se um processo de mudança no sistema capitalista internacional a 
nível estrutural resultando em modificações nas relações mantidas entre os Estados e dentro deles. O sistema de 
relações internacionais torna-se multipolar. Na gênese deste novo sistema, as potências internacionais tradicionais 
disputam posições econômicas, políticas, culturais e estratégicas nas áreas de influência periféricas entre si e com as 
potências internacionais emergentes: Alemanha, Japão e Estados Unidos. Nesta conjuntura internacional marcada 
pela conquista de áreas de influência, as potências emergentes, entre elas os EUA, irão lançar-se nesta corrida 
imperialista. Os interesses estratégicos daquele país projetar-se-ão primordialmente sobre a América Central, Caribe 
e ilhas do Pacífico, e a médio prazo visavam a América Latina. Os EUA utilizam uma estratégia, pautada pela 
Doutrina Monroe, que prima pela afirmação da Casa Branca sobre o continente em variados campos, assim como 
objetiva afastar os países europeus. Neste período com o advento da república no Brasil, este reorienta sua política 
externa na direção dos EUA, configurando desta forma a americanização das relações internacionais do Brasil. 
Dentro desta conjuntura ocorre a Guerra Hispano-americana, onde os EUA marcam sua emergência no cenário 
internacional. Dito isto, o que nos interessa no presente estudo é a repercussão desta guerra no Brasil através dos 
meios de comunicação de massa - no caso, a imprensa - e sua possível contribuição, enquanto ideologia, no processo 
de americanização das relações internacionais brasileiras. Assim, os discursos veiculados pelos meios de 
comunicação de massa impressos, o objeto de estudo deste trabalho, são mecanismos de construção/desconstrução de 
sentido entre as elites com poder de pressão sobre o Estado, ou com posição administrativa neste, para o novo 
cenário internacional em que o país se inseria. Desta forma, as matérias veiculadas pela imprensa a respeito da 
Guerra Hispano-americana serão aqui vistas como componentes do processo de americanização das relações 
internacionais do Brasil. 
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