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“What do you plan to do with all your freedom?” 
The new sheriff said, quite proud of his badge 
You must admit the land is now in good hands 

 
Scarlet’s Walk - Tori Amos



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho visa analisar os principais eventos no Havaí que estiveram presentes 
na imprensa britânica no século XIX. Deve-se notar que neste período o Havaí teve 
sua soberania reconhecida, estabeleceu tratados internacionais e depois foi se 
tornou um território dos Estados Unidos. De início, há um breve histórico do 
expansionismo norte-americano, mostrando como o território se estendeu a partir 
das treze colônias iniciais na costa do Oceano Atlântico até chegar ao Oceano 
Pacífico. Em seguida, há uma breve história do Havaí desde seu descobrimento até 
sua anexação pelos Estados Unidos, que procura apontar os principais fatos do 
arquipélago, que passou de governo monárquico a governo republicano e depois 
território de um outro país. Após, há uma análise da situação do Império Britânico no 
século XIX, que procura mostrar como era a influência de poder na ordem mundial. 
Passa-se então a analisar os jornais ingleses publicados neste período e que 
fizeram referência ao arquipélago, tanto com o nome de Ilhas Sanduíche ou com o 
nome de Havaí. A análise dos jornais começa em 1843 — ano em que se reconhece 
a soberania de um país existente nas Ilhas Sanduíche — e vai até 1898 — ano em 
que o processo de anexação do território pelos Estados Unidos se finalizou. Há 
referências às fontes históricas dos capítulos anteriores para mostrar que os 
principais fatos relativos ao processo de anexação estiveram presentes na imprensa. 
Comparando as fontes aos artigos, leva-se a conclusões sobre a hegemonia norte-
americana e a forma como o poder é exercido nas relações internacionais, tanto 
defendendo interesses econômicos como interesses políticos, e como se influenciam 
mutuamente. 
 
Palavras-chave: Havaí; Estados Unidos; Imperialismo.



 

 

ABSTRACT 

 
This paper aims to analyze the main events in Hawaii that were present in the British 
press in the nineteenth century. It should be noted that at this time Hawaii had its 
sovereignty recognized, established international treaties and had later became a 
United States territory. At first, there is a brief history of United States  expansionism 
that shows how the territory of this country has grown from the original thirteen 
colonies on the Atlantic coast until you reach the Pacific Ocean. Then, there is a brief 
history of Hawaii since its discovery until its annexation by the United States,  which 
seeks to identify the main facts of the archipelago, that has gone from the royal 
government to republican government and so became the territory of another 
country. Following, there is an analysis of the situation of the British Empire in the 
nineteenth century that seeks to show how it was the influence of power in world 
order. The next step is to analyze the English newspapers published in this period 
that made reference to the archipelago, both with the name Sandwich Islands or the 
name of Hawaii. The analysis of newspaper starts in 1843 — the year that happened 
the recognition of the sovereignty of a country existing in the Sandwich Islands — 
and runs until 1898 — year that marks the finalization of the process of annexation of 
territory by the United States. There are references to historical sources from the 
previous chapters to show that the main facts concerning the process of annexation 
were present in the press. Comparing the sources to articles it is possible to make 
conclusions about the United States hegemony and the way power is exercised in 
international relations, either defending economic concerns or political concerns, and 
how they influence each other. 
 
Keywords: Hawaii; United States; Imperialism.



 

 

SUMÁRIO 

 
 

 
 
RESUMO ..................................................................................................................... 4 
ABSTRACT ................................................................................................................. 5 
SUMÁRIO .................................................................................................................... 6 
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 4 
2 EXPANSÃO DOS ESTADOS UNIDOS ................................................................... 6 
3 HAVAÍ ..................................................................................................................... 12 
4 IMPÉRIO BRITÂNICO ............................................................................................ 19 
5 O HAVAÍ NA IMPRENSA BRITÂNICA .................................................................. 24 
CONCLUSÃO ............................................................................................................ 34 
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 36 
ANEXOS .................................................................................................................... 39 





4  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O século XIX viu várias nações se tornarem independentes no continente 

americano. Brasil, México, Argentina, entre outros. Logo, não deixa de chamar a 

atenção o fato de um país abrir mão de sua independência, abrir mão de sua 

soberania. Foi o que aconteceu com o Havaí no final do século. Mas não foi o único 

caso. A República do Texas decidiu na primeira metade do século XIX se tornar 

parte dos Estados Unidos, país que anexou também o Havaí. 

Este trabalho estuda o processo que levou o Havaí a se tornar parte dos 

Estados Unidos. Este tema histórico acaba por ser assunto das Relações 

Internacionais por envolver um estado soberano que estava inserido nos processos 

globais da época. 

A primeira dificuldade de se estudar este assunto residiu na dificuldade de se 

encontrar material publicado no Brasil sobre este processo. Os livros de história 

falam muito pouco sobre o Havaí antes de ser um estado norte-americano. Mesmo 

sobre o expansionismo norte-americano, o Havaí é praticamente uma situação 

tratada com pouca atenção. Dessa maneira, foi necessário buscar fontes 

estrangeiras, como materiais publicados no exterior mas disponíveis no Brasil. 

Embora haja fontes nacionais escassas sobre o assunto, o tema não pode 

deixar de ser estudado principalmente por ser uma das primeiras ações de 

imperialismo dos Estados Unidos. Hoje são uma potência hegemônica, porém na 

época estavam atrás da Inglaterra, que dominava grande parte do mundo com o 

Império Britânico. A forma como o Havaí foi tomado, o tempo que essa conquista 

demorou e os meios usados não podem ser deixados de lado. Analisar a anexação 

do Havaí é também analisar a forma como os Estados Unidos obtiveram e 

mantiveram sua hegemonia. 

Assim, há diversas abordagens para este assunto. O século XIX já possuía 

uma imprensa estabelecida. Analisar a imprensa da nação mais forte nesse período 

— Inglaterra — é uma maneira de perceber como um assunto é tratado. Logo, o 

Havaí teve destaque nesta imprensa? A queda da monarquia e a anexação pelos 

Estados Unidos foi um assunto importante? Estas são as questões que o trabalho 

procura responder. 

O objetivo geral é mostrar como os eventos envolvendo o Havaí foram 

retratados pela imprensa britânica da época. Entre os objetivos específicos estão 
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mostrar como os Estados Unidos expandiram seu território até chegar no Havaí, 

contar a história do arquipélago e situar esta situação dentro da ordem mundial da 

época. 

Para isto, o trabalho se inicia tratando do expansionismo norte-americano, 

desde sua colonização. O capítulo seguinte conta de forma resumida a história do 

Havaí, do descobrimento à anexação. Em seguida, há um capítulo que trata do 

Império Britânico e sua posição no século XIX. O último capítulo busca analisar 

alguns artigos dos jornais britânicos do século XIX. 

Os arquivos utilizados neste trabalho se devem, principalmente, a quatro 

coleções bibliográficas. O sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Paraná 

apresentou fontes bibliográficas importantes para a pesquisa histórica. A sala 

Roberto Campos da biblioteca da Universidade Positivo também permitiu apuração 

de fatos históricos com os livros existentes em seu acervo. Os jornais britânicos 

foram pesquisados em Dublin, Irlanda na National Library of Ireland e em Londres, 

Inglaterra na British Library. 
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2 EXPANSÃO DOS ESTADOS UNIDOS 

 

 

Os Estados Unidos são um país de grande extensão territorial. Ao se tornar 

independente, ocupava apenas uma parte do seu território atual. Esta expansão se 

deu a partir de diversas motivações, e fez com que o país se estendesse entre dois 

oceanos. As próximas linhas procuram mostrar como o expansionismo aconteceu. 
 
A acumulação do controle sobre territórios como fim em si tem 
claramente consequências econômicas, que podem ser positivas ou 
negativas da perspectiva da extração de tributos, dos fluxos de 
capital, da força de trabalho, das mercadorias, etc. Mas o quadro se 
altera substancialmente numa situação em que o controle territorial 
(que pode ou não envolver a apropriação e a administração 
concretas de território) é considerado um meio necessário da 
acumulação do capital (HARVEY, 2004, p. 36) 

 

Segundo Krout (1962), a partir do final do século XV, a Europa começa seu 

processo de busca de novos continentes. A criação dos Estados Unidos é uma fase 

da migração europeia. Cristóvão Colombo faz o primeiro contato com nativos do 

continente em 1492. Espanha e Portugal fazem o tratado de Tordesilhas em 1494 

para dividir o Novo Mundo. Ponce de León desembarca na península que hoje é o 

estado americano da Flórida em 1513. 

 
Spanish noblemen and gentlemen adventurers (conquistadors) 
followed quickly. Cortez in Mexico (1520), Pizzaro in Peru (1531), 
Mendoza in the Argentine (1535), DeSoto along the Mississippi (1539 
– 1542), Coronado beyond the Rio Grande (1540), and Menendez in 
Florida (1565) pushed out the frontiers of Spanish territory. By 1575, 
approximately 175,000 Spaniards, organized politically in the 
viceroyalties of New Spain an Peru, were exploiting the resources of 
the Americas, Christianizing thousands of natives, and sending a 
steady stream of gold and silver to Europe (KROUT, 1962, p. 5) 

 

Ao mesmo tempo que a Espanha conquistou o México, a França se torna 

uma potência na política europeia e seu rei, Francisco I, avisa que não permitiria a 

divisão do Novo Mundo entre Espanha e Portugal, conforme Krout (1962). Em 1524, 

já haviam pescadores franceses em águas americanas. Em 1608, Samuel de 

Champlein funda a feitoria de Quebec, que se tornará a capital da Nova França. 

Com a companhia das Índias Ocidentais, segundo Krout (1962), os 

holandeses também marcam presença no mundo. Em 1581, deixaram de fazer parte 
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do controle espanhol.  Na década de 1620, começaram a chegar na ilha de 

Manhatan e fundaram o porto de Nova Amsterdam, que mais tarde se tornou a 

cidade de Nova York. 

Conforme Krout (1962), o governo inglês nunca participou diretamente no 

processo de colonização; contudo desde Elizabeth I a Charles II, houve 

encorajamento a homens que quisessem se aventurar em terras estrangeiras. 

Virginia e Massachusetts foram colônias criadas por companhias inglesas de 

comércio. New York e Delaware foram colônias tomadas de estrangeiros. New York 

foi capturada por ingleses em 1664 e se tornou província real quando seu 

proprietário James, duque de York, se tornou rei em 1685. Já Delaware ficou sob 

controle da família Penn como uma província de propriedade. 

Tal como as capitanias hereditárias no Brasil, grandes partes de terra 

poderiam ser dadas a um indivíduo ou a um grupo de pessoas para controlar 

segundo Krout (1962). Assim, das treze colônias britânicas, sete foram fundadas 

dessa forma: 

· Maryland por Lord Baltimore em 1635; 
· New Hampshire por Capitão John Mason em 1635; 
· New Jersey por Sir William Berkeley e Sir George Carteret em 1663; 
· Carolinas por amigos de Charles II em 1663; 
· Pennsylvania por William Penn em 1682; 
· Georgia por um conselho de oito curadores liderado por James 

Oglethorpe em 1732. 
Antes da Revolução Americana, todas as colônias com exceção da 

Pennsylvania e de Maryland se tornaram províncias reais, ainda segundo Krout 

(1962). 

Neste período, o território norte-americano era ocupado por assentamentos 

franceses e espanhóis, além dos ingleses, conforme aponta Krout (1962). Em 1754 

começa a guerra entre os territórios franceses e os territórios britânicos, que acabam 

por reorganizar a América do Norte. Esta reorganização se deve, também, à Guerra 

dos Sete Anos, que começou em 1756 na Europa, envolvendo também nações que 

possuíam territórios na América. 

Segundo Krout (1962), o final da guerra se deu em 1763 com o Tratado de 

Paris. A França perdeu o Canadá e a Louisiana. O primeiro passou para o domínio 

inglês. Já a Louisiana foi dividida entre Espanha e Inglaterra, porém perdeu a Flórida 
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para a Inglaterra. Contudo, a Flórida voltou ao domínio espanhol após 20 anos, com 

o fim da Guerra da Independência Americana, em que espanhóis se uniram a 

colonos britânicos e também com franceses. 

A Guerra dos Sete Anos enfraquece economicamente a Inglaterra, que acaba 

por aumentar os impostos nas colônias como forma de se recuperar, conforme Krout 

(1962). Embora a Grã-Bretanha controlasse as colônias, seus habitantes não tinham 

os mesmos direitos que os habitantes da metrópole. 

Desde meados da década de 1760 começam as tensões entre britânicos e 

americanos, segundo Krout (1962). A metrópole chega a enviar tropas em 1770, o 

que provoca conflitos com mortes. Em 1774, o porto de Boston é fechado e a Grã-

Bretanha aumenta seus poderes sobre as treze colônias. As relações comerciais 

com a metrópole são interrompidas, havendo inclusive boicotes a produtos 

britânicos. 

Pratt (1965) afirma que a revolta começa com o desejo dos direitos que os 

colonos julgam ser seus como britânicos. Isto é, o desejo de que possuam o mesmo 

status que possuíam antes de 1763. Dessa maneira, a repressão imposta pela Grã-

Bretanha fez com que este objetivo desse lugar à luta pela independência. 

 
No one set forth the arguments for independence so persuasively as 
a recent immigrant from England named Thomas Paine, who 
published the pamphlet Common Sense in Philadelphia in January 
1776. Among Paine’s arguments, two were significant for the future 
foreign policy of the United States. Independence, said Paine, would 
free the former colonies from being dragged at the heels of England 
into European wars in which they had no concern. A declaration of 
independence would improve their chances of securing foreign aid 
(PRATT, 1965, p. 19) 

 

Nota-se, então, que os então colonos já possuíam ampla consciência de seu 

território e seu lugar na América do Norte. Houve um desenvolvimento de um modo 

de vida local, apontado por Krout (1962), que já dava características próprias à 

região. Dessa maneira, a preocupação com o seu espaço se torna mais importante. 

Estar com a Grã-Bretanha significaria ainda uma grande ligação com a Europa e 

poderia significar deixar em segundo plano o local em que viviam. 

Em 1802, a Espanha devolve o controle da Louisiana para a França, 

conforme afirmado por Pratt (1965). Napoleão Bonaparte fez o acordo para os 
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Estados Unidos comprarem o território. Dezessete anos depois, é feita negociação 

com a Espanha para a compra da Flórida.  

A negociação com a Espanha acontece cinco anos após o final da guerra 

com a Inglaterra, que começou em 1812. Pratt (1965) aponta o interesse na 

conquista do Canadá pelos Estados Unidos como um dos fatores para a Guerra. 

Além disso, havia uma colonização de americanos na Flórida, que era um ainda um 

território espanhol. Esta revolta demonstra o interesse dos americanos em expandir 

seu território. 

Segundo Pratt (1965), o Tratado de 1818 determinou o Oregon como área 

compartilhada entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Esta situação 

permaneceu até 1846 com o tratado do Oregon, que acabou com o 

compartilhamento da região, passando definitivamente o controle aos americanos. O 

controle do Oregon marca a primeira passagem para o Oceano Pacífico para os 

Estados Unidos. 

Em 1836, o Texas proclama sua independência do México, conforme Pratt 

(1965). Até 1845 o país se mantém independente, quando decide se unir ao Estados 

Unidos como mais um estado da federação. 

Desde 1821, com a independência do México, os americanos podiam se 

estabelecer em territórios mexicanos sob algumas condições, como a adoção do 

catolicismo, segundo Pratt (1965). Contudo, havia conflitos internos no México que 

impediam o estabelecimento destes territórios como leais ao país recém-

independente. Desta maneira, acontece a guerra entre o México e os Estados 

Unidos. Como consequência, mais de 40% do território mexicano passa a fazer 

parte do país vizinho a partir de 1848. 

Em 1867 a América Russa é comprada pelos Estados Unidos e passa a se 

chamar Alaska. O Império Russo estava em dificuldades financeiras. Pratt (1965) 

aponta que o presidente do Comitê de Relações Internacionais considerava a 

compra um passo importante para retirar monarquias europeias do continente 

americano. Ainda no século XIX, os Estados Unidos anexam o Havaí, as Filipinas, 

Porto Rico e Samoa. 

 
This overseas expansion was the result of many motives: the desire 
to increase the national prestige, to promote new business 
enterprises, to tap the expanding trade with the Orient, to frustrate the 
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designs of Germany in the Pacific, and to “uplift and civilize” the 
population of the islands (KROUT, 1963, p. 96) 

 

Desde a independência das Treze Colônias, a ideia de se retirar os europeus 

da América tem força entre os americanos, conforme Pratt (1965). O expansionismo 

acaba por ganhar apreciação norte-americana com certos mecanismos desde então. 

Em 1823 o presidente James Monroe afirma o princípio de não-colonização 

por meio da Doutrina Monroe, conforme Pratt (1965). O resumo da doutrina é a frase 

“América para os americanos”. Parte do texto diz: 

 
The citizens of the United States cherish sentiments the most friendly 
in favor of the librty and happiness of their fellow-men on that side of 
the Atlantic. In the wars of the European powers in matters relating to 
themselves we hava never taken any part, nor does it comport with 
our policy so to do. It is only when our rights are invaded or seriously 
menacd that we resent injuries or make preparation for our defense. 
(…) With the existing colonies o dependencies of any European 
power we have not interfered and shall not interfere. But with the 
Governments who have declared their independence and maintained 
it, and whose independence we have, on great consideration an on 
just principles, acknowledged, we could not view any interposition por 
the purpose of oppressing them, or controlling in any other manner 
their destiny by any European power in any other light than as the 
manifestation of an unfriendly disposition toward the United States. In 
the war between those new Governments and Spain we declared our 
neutrality (…) (PRATT, 1965, p. 80) 

 

O Destino Manifesto também foi outro ponto marcante na expansão norte-

americana segundo Pratt (1965). Esta expressão surgiu no editorial de dois jornais 

em 1845 a respeito da questão da anexação do Texas. Era parte de um texto que 

dizia que os Estados Unidos foram destinados por Deus a colonizarem todo o 

continente americano. 

 
the right of our manifest destiny to overspread an to possess the 
whole of the continent which Providence has given us for the 
development of the great experiment of liberty and federated self-
government entrusted to us… The God of nature and of nations has 
marked it for our own; and with His blessing we will firmly maintain 
the incontestable rights He has given, and fearlessly perform the high 
duties He has imposed. (PRATT, 1965, p. 110) 

 

Krout (1962) aponta que antes mesmo da exploração de todo o continente 

americano, muitos habitantes dos Estados Unidos já possuíam o desejo de que as 
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fronteiras do país deveriam ser maiores e ocupar tudo o que a Providência lhe havia 

reservado. Embora não fosse uma ideia nova, este foi o momento em que a ideia foi 

mais defendida inclusive pelo governo, mais do que qualquer outra época na 

História. Percebe-se, assim, que a ideia de conquista de territórios passa a ganhar 

grande admiração da opinião pública. A expressão “destino manifesto” (manifest 

destiny) chegou a ser citada no Congresso norte-americano e se tornou ponto 

decisivo na política externa deste país no século XIX. 

Em 1845, o presidente James Polk envia uma mensagem à Europa. Nesta 

mensagem, ele reafirma a doutrina Monroe, conforme Pratt (1965). Além disso, 

afirma que qualquer tentativa de uma nação europeia estabelecer uma nova colônia 

na América do Norte terá uso da força para impedir. Nota-se que ele restringe, 

intencionalmente ou não, a aplicação deste princípio à América do Norte e não a 

todo o continente americano. Esta mensagem ficou conhecida como o corolário 

Polk, e inclui outro ponto fundamental na expansão dos Estados Unidos. Era um 

período em que a Califórnia estava em disputa com o México. O presidente, então, 

afirma na mensagem que as pessoas de seu continente — isto é, a América do 

Norte — possuem o direito de decidir seu próprio destino. Assim, abre um 

precedente para que quem queira se anexar aos Estados Unidos tenha todo esse 

direito. 

Pratt (1965) demonstra que nos anos seguintes já havia a intenção de anexar 

o Canadá aos Estados Unidos no início da década de 1850. Nesta época, o Canadá 

era praticamente a costa do Atlântico do país, a união de Ontario e Quebec. Havia a 

intenção de uma independência pacífica seguida da união com os Estados Unidos, 

porém o governo britânico interviu, liberando o comércio do Canadá com outras 

províncias e permitindo que os habitantes dos Estados Unidos pudessem pescar e 

navegar em águas canadenses e vice-versa. 
A partir do final do século XIX, os Estados Unidos aprenderam 
gradualmente a mascarar o caráter explícito das conquistas e 
ocupações territoriais sob a capa de uma universalização não 
espacial de seus próprios valores, enterrada numa retórica que 
acabaria por culminar, como assinala Neil Smith, no que veio a ser 
conhecido como “globalização” (HARVEY, 2004, p. 47). 
 

Dessa maneira, percebe-se que o processo de expansão dos Estados Unidos 

estava aliado a um projeto de poder que já existia no país e explicitamente revelado 

pela Doutrina Monroe e o Destino Manifesto. 
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3 HAVAÍ 

 
O Havaí é hoje um estado norte-americano. Contudo, já foi um país 

independente em um período de tempo. A forma como essa mudança aconteceu 

será aqui explicada, concomitantemente a parte da história do arquipélago. 

Em 1778, o navegador James Cook descobriu um arquipélago, dividido em 

várias tribos sem um poder central, segundo Daws (1974). A este arquipélago ele 

chamou de Ilhas Sanduíche, em homenagem a um nobre inglês, o Lorde Sandwich. 

No século XVI , navegadores portugueses revelaram ter visto as ilhas, porém o 

descobrimento é creditado a Cook por ter desembarcado e dado as coordenadas do 

arquipélago. 

Conforme Daws (1974), já havia na região uma cultura estabelecida. Embora 

a linguagem fosse exclusivamente oral, sem um sistema escrito, havia religião e 

sistema de governo bem determinados. O sistema monárquico foi instituído em 

1810, com a unificação do reino. Desde 1795 apenas duas ilhas não estavam 

submetidas ao poder central. A partir de 1810, todos estavam sob controle de 

Kamehameha I. No entanto, não havia um sistema formal de governo. Durante o 

reinado de Kamehameha I e Kamehameha II, as leis eram baseadas no senso 

comum ou nas leis costumeiras, que não haviam sido escritas. Apenas a partir de 

1839 é que surge uma constituição, no reinado de Kamehameha III. 

Uma vez que está em um ponto estratégico do Oceano Pacífico, o 

arquipélago pode florescer vendendo água potável e madeira, segundo Daws 

(1974). Essa posição logo despertou interesses. A Rússia em 1817 construiu o Forte 

Elizabeth, tornando assim sua base no arquipélago. A construção deste forte 

demonstra o interesse da Rússia na colonização da América, o que já acontecia no 

Alaska. 

Daws (1974) afirma que em 1820, missionários americanos desembarcam no 

arquipélago. Estes missionários conseguem converter boa parte da população nativa 

à religião protestante. Católicos chegaram em 1827, sem obterem muito sucesso, 

devido a grande parte da população ser protestante. 

Ideias de educação e governo foram levadas aos habitantes pelos 

missionários. . “The role played by American missionaries in the acquisition of Hawaii 

was typical of the way in which American Christianity was acquiring an imperialist 

persona” (JOHNSON, 1998, p. 609). Assim, o caminho para a constituição foi aberto. 
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Com a constituição de 1839, os Estados Unidos foram o primeiro país a 

reconhecer o Havaí como nação soberana e independente. Mais tarde, em 1843, 

Inglaterra e França reconhecem as Ilhas Sanduíche como um país independente e 

capaz de manter relações com outros países. Dessa maneira, o Havaí mantem sua 

soberania durante, aproximadamente, cinquenta anos. 

O reconhecimento da independência pelos maiores países da época – França 

e Inglaterra – gera frutos ao Havaí, principalmente com tratados internacionais. 

Chock (1995) aponta que Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, 

Japão, Holanda, Portugal, Rússia, Samoa, Suíça, Suécia, Noruega, Reino Unido e 

Estados Unidos da América são algumas nações que realizam acordos com o 

Havaí. 

 Embora desde, praticamente, o descobrimento das ilhas haja imigração, esta 

se torna mais intensa a partir da década de 1850. Chineses e japoneses são a 

maioria dos asiáticos que se instalam no arquipélago. Significativa também é a 

imigração portuguesa que é responsável, segundo Allen (s.d), entre outras coisas, 

pelo ukulele, tradicional instrumento musical havaiano, derivado da braguinha, um 

instrumento da Ilha da Madeira. Não se pode deixar de notar, também que os 

americanos se tornam um grande grupo que passa a habitar o Havaí. 

Seward (2001) afirma que Kamehameha III promulgou em 1852 constituição 

que previa eleições anuais e também uma casa de nobres. O direito de voto era 

para todos os cidadãos havaianos, fossem nativos ou fossem naturalizados. Os 

nobres eram indicados pelo rei. Já os representantes eram, em sua grande maioria, 

brancos e com grande inclinação aos Estados Unidos. 

Em 1864 uma nova constituição foi promulgada, que exigia posses e 

habilidade de leitura e escrita para ter direito ao voto, conforme Seward (2001). 

Dessa forma, um número grande de nativos deixou de participar das eleições. Essa 

constituição foi outorgada no reinado de Kamehameha V, último monarca da 

dinastia. Os próximos monarcas seriam eleitos pelo parlamento, abrindo caminho 

para eleições diretas. 

Segundo Seward (2001), com a morte de Kamehameha V, William Lunalino 

foi eleito rei em Janeiro de 1873. Seu reinado foi curto, pois morreu de tuberculose 

treze meses após assumir. Contudo, houve revolta dos membros das tropas da casa 

real. Esse motim aconteceu devido ao fato dos superiores serem estrangeiros e 
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brancos. O rei interviu pessoalmente, anistiou os amotinados, porém as tropas foram 

dissolvidas, deixando o Havaí sem um exército permanente.  

David Kalakaua se tornou rei em 18 de Fevereiro de 1874, conforme Seward 

(2001). Em 1881, o Rei Kalakaua foi o primeiro monarca a fazer uma viagem ao 

redor do mundo. Da América foi à Ásia e também à Europa. O interesse em 

imigrantes capazes de trabalhar com a cana-de-açúcar foi um dos motivos para esta 

viagem. Em 5 de maio de 1882 foi assinado o tratado com Portugal, em que o Havaí 

não poderia reclamar para si vantagens que Portugal desse ao Brasil, bem como 

Portugal não poderia reclamar para si vantagens que o Havaí dava aos Estados 

Unidos. 

O tratado já demonstra a influência norte-americana no arquipélago. Esta 

influência começou com os missionários que chegaram em 1820, conforme afirmado 

acima. Estes missionários foram enviados pela Junta Americana de Comissários 

para Missões Estrangeiras, segundo Pratt (1965).  

Em 1887, Kalakaua assina uma nova constituição que não foi ratificada pelo 

voto popular, conforme Seward (2001). Nesta constituição ele tem seu poder 

limitado. Não é possível, por exemplo, nenhum ato sem a assinatura de um membro 

do gabinete. O poder de veto também é retirado, sendo substituído por dois terços 

dos votos do parlamento. Essa constituição é chamada “Constituição Bayonet” 

porque o rei foi forçado a assiná-la sob ameaça do uso de força militar. 

As relações comerciais ficaram cada vez mais fortes com os Estados Unidos. 

Como os havaianos já falavam inclusive a mesma língua, estavam se tornando 

culturalmente uma colônia norte-americana, segundo Pratt (1965). Soma-se a isso o 

fato de que a política externa americana adotava o princípio de que o Havaí não 

poderia se tornar colônia de qualquer outra nação  

Em 1891 o rei Kalakaua morre e sua irmã, a rainha Liliuokalani assume. Ela é 

considerada reacionária pelo poder legislativo havaiano, porém possui grande 

prestígio entre os nativos. Isso se deve às suas convicções políticas de defesa dos 

ideais dos nativos. Seu primeiro ato no reinado foi se recusar a assinar a 

constituição existente. 

 
Americans had been in the Pacific since the 1780s, as navigators, 
traders, whalers, fishermen, and, not least, missionaries, and from 
the 1820s US missions were established in Hawaii and other islands 
in strength. They had helped to promote literacy and liberal political 
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institutions, as well as Christianity and American commerce, and 
when the local Hawaiian ruler, Queen Liliuokalani, took a sudden 
anti-progressive lurch in 1891, a local American, Sanford B. Dole, 
supported by the US minister, organized a 'committee of public 
safety,' which called in nearby US marines and established a 
government with Dole as president (1893). Seven years later, with 
some misgivings ― behind Dole were the sugar interests, as well as 
missionaries ― Washington recognized Hawaii as a US territory, with 
Dole as governor. In return for overcoming its scruples, America got 
the naval base of Pearl Harbor (JOHNSON, 1998, p. 609) 

 

A afirmação acima mostra como o apoio de ideais locais, valorização dos 

nativos era visto como antiprogressista e retrógrado. As ideias da rainha Liliuokalani 

eram tachadas de reacionárias por não favorecerem os Estados Unidos. 

Chock (1995) mostra que as relações entre Havaí e Estados Unidos tiveram 

vários tratados. Em 1826 houve o primeiro tratado. No entanto, esse tratado nunca 

foi ratificado pelo senado dos Estados Unidos, logo, não teria validade juridicamente. 

Deve-se lembrar que este tratado aconteceu antes do reconhecimento da 

independência, que aconteceu em 1843. 

Em 1849, conforme Chock (1995), o Tratado de Amizade, Comércio e 

Navegação foi assinado e ratificado pelos Estados Unidos. Este tratado previa já em 

seu primeiro artigo paz perpétua entre os Estados Unidos e o Rei das Ilhas 

Havaianas, seus herdeiros e seus sucessores. 

Em 1875, segundo Chock (1995), foi assinado o Tratado de Reciprocidade 

Comercial. Em 1884 este tratado recebeu uma emenda que permitia o uso exclusivo 

da base de Pearl Harbor pelos americanos. 

Pratt (1965) revela que este tratado não era economicamente vantajoso para 

os Estados Unidos. No entanto, caso os plantadores de cana de açúcar do Havaí 

não obtivessem um mercado livre nos Estados Unidos, poderiam mudar o foco tanto 

do comércio quanto de suas influências políticas para o Império Britânico. Dessa 

maneira, o tratado que permitia o livre comércio entre os dois países teve grande 

apoio nos Estados Unidos. As exportações para o Havaí aumentaram muito. Porém, 

o tesouro norte-americano deixou de recolher, em impostos, um valor superior ao 

que estas exportações rendiam. A grande vantagem do acordo residia no fato de 

manter o Havaí sob a esfera econômica norte-americana, mantinha o país também 

sob a esfera política, tornando mais forte o caráter de colônia independente. 

O livre comércio de açúcar para os Estados Unidos, segundo Pratt (1965), 

permitiu uma grande prosperidade ao Havaí, porém fez também com que a 
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economia deste país se tornasse extremamente dependente do país com o qual 

estabeleceu o tratado. Em 1890, os Estados Unidos mudam sua política de 

importação, fazendo com que outros países possam exportar açúcar em condições 

iguais às do Havaí. Logo, uma crise econômica surge, que contribui para uma crise 

política no Reino do Havaí. 

Chock (1995) aponta que em 1893 um grupo de pessoas favoráveis à 

anexação já possuíam um comitê de segurança e tomaram o controle um prédio do 

governo em frente ao Palácio Iolani, onde ficava a Rainha Liliuokalani. Este grupo 

possuía o apoio de 160 fuzileiros norte-americanos que possuíam a direção do 

ministro John L. Stevens. Havia um ministério no Havaí que era um escritório 

subordinado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos desde 1810. Seria 

como um cargo de embaixador. Stevens ocupava o cargo na época e ordenou as 

tropas americanas, destituindo a rainha do poder e acabando com a monarquia e 

declarando a república até que a anexação com os Estados Unidos fosse 

negociada. O presidente Grover Cleveland não reconheceu o governo golpista e 

quis devolver o poder à rainha, que aceitaria porém sem anistiar os que se 

insurgiram. A decisão foi deixada para o Congresso que não decidiu restaurar o 

poder a Liliuokalani e nem anexar o arquipélago. 

Pratt (1965) afirma que Liliuokalani era bem educada, culta, mas não possuía 

sagacidade política. Ela não escondia o desejo de recuperar para si e para os 

nativos os direitos aos quais seu irmão havia desistido. Havia, então, uma grande 

ansiedade entre a elite branca e de ascendência norte-americana com os rumos que 

a rainha tomaria; soma-se a isso a depressão econômica que ocorreu com as 

mudanças na política de importação americana. Dessa maneira, esta mesma elite 

concluiu que a anexação era a melhor maneira de manter um governo estável e com 

prosperidade econômica. 

Este plano de anexação, segundo Pratt (1965), foi apresentado por Lorrin A. 

Thurston em 1892 em Washington e obteve encorajamento por parte do gabinete do 

então presidente Benjamin Harrison. Este encaminhou ao Senado um tratado de 

anexação integral do arquipélago aos Estados Unidos. Contudo, Grover Cleveland 

assume a presidência em 04 de março de 1893 e pede a retirada do tratado do 

Senado para melhor análise.  

O presidente envia então um congressista aliado, James H. Blount, para o 

Havaí investigar a situação, conforme Pratt (1965). Ele conclui e convence o 
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presidente de que a revolução jamais teria acontecido sem o apoio e encorajamento 

do ministro/embaixador John Stevens e que a grande maioria dos nativos apoiava a 

rainha e era contrária à anexação. O Havaí era considerado um Estado fraco, porém 

independente. Logo, foi decidido que a rainha teria seu poder restabelecido. 

Assim, conforme Pratt (1965), a recusa da rainha em anistiar fez com que o 

governo provisório se recusasse em devolver o poder a Liliuokalani. Uma vez que o 

governo do presidente Sanford B. Dole já havia sido formalmente reconhecido 

Estados Unidos, este afirma que apenas as forças armadas norte-americanas 

poderiam convencê-lo a desistir da autoridade. O presidente Cleveland, então, 

acredita estar despreparado para fazer guerra contra o governo provisório e que 

corrigiria um erro cometendo outro. Logo, a decisão vai para o Congresso, que 

decide por não fazer nada. Em 1894 uma nova constituição é promulgada, 

mantendo a república e garantindo o poder à minoria branca que comandou a 

revolução. Neste mesmo ano, os Estados Unidos restauraram a condição 

privilegiada do Havaí como exportador de açúcar, o que garantiu recuperação 

econômica. 
The Hawaiian republic enjoyed several years of peace and 
prosperity, but its leaders never lost sight of their chief desire, 
annexation by the United States. They could only wait patiently until a 
turn in the political wheel should bring into power in Wahington an 
administration willing to reverse the policy of Grover Cleveland 
(PRATT, 1965, p.178) 

 

Logo, a anexação não foi deixada de lado. Chock (1995), aponta que em 

1897 foi feito o tratado de anexação. Pratt (1965) revela que membros do Partido 

Democrata — no caso, opositores ao presidente republicano — e plantadores de 

açúcar dos Estados Unidos eram contrários à anexação. Além disso, o Japão se 

manifesta protestando contra este ato. Havia o temor quanto aos direitos dos 

habitantes japoneses das ilhas. Contudo, o governo norte-americano deu garantias 

ao governo japonês que levaram ao fim do protesto.  

A necessidade de bases militares no Pacífico, conforme Pratt (1965), ainda 

leva ao convencimento da necessidade da anexação. 
 
Annexation of Hawaii came in 1897, and was ratified by the Senate 
next year. Whatever might be the reality, in form America was not 
destroying a nation, but welcoming a fellow-republic. It was to be a 
signal feature of its history that it never, in outward appearance at 
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least, deprived any independent people of its national existence. 
(KIERNAN, 2005, p. 130) 

 

Logo, o Havaí passa então a fazer parte dos Estados Unidos, deixando de 

existir o país soberano no Oceano Pacífico. A anexação é justificada pelo “Destino 

Manifesto” e apresentada de forma amigável. Além disso, afirma-se até hoje que 

outros países teriam ocupado de qualquer forma o Havaí. Se fosse o Japão, por 

exemplo, os Estados Unidos teriam jogado bombas nucleares nas ilhas1.

                                                
1 http://www.traveltohawai.com/hawaii/the-annexation-of-hawaii/ 
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4 IMPÉRIO BRITÂNICO 

 
A Grã-Bretanha era a nação hegemônica no século XIX. Grande parte do 

mundo estava sob poder deste império. Contudo, esse período marca o início do 

declínio e a transferência de poder hegemônico aos Estados Unidos. 

Segundo Kennedy (2000), já em 1815, os ingleses possuíam uma grande 

presença global, com uma bem sucedida combinação de domínio naval, crédito 

financeiro, habilidade comercial e diplomacia de alianças. Esse período também é 

marcado pela Revolução Industrial. Mais de 60% do crescimento da produção 

industrial europeia entre 1760 e 1830 se deve ao Reino Unido. Até a segunda 

metade do século XIX, este país tinha a participação de quase 10% na produção 

mundial de manufaturas, e metade da produção de ferro e carvão do mundo. O 

consumo de carvão e petróleo era cinco vezes maior que o dos Estados Unidos. 

Cerca de 2% da população mundial e 10% da população europeia se concentravam 

neste país. Um quinto do comércio mundial e dois quintos do comércio de bens 

manufaturados eram responsabilidade da Grã-Bretanha. A bandeira inglesa era 

hasteada em mais de um terço dos navios da marinha mercante. 

Percebe-se, assim, que a Grã-Bretanha possuía um forte domínio no mundo 

no século XIX, conforme Kennedy (2000). Esse desenvolvimento econômico levou a 

um PIB per capita que garantia o enriquecimento do país. Embora o PIB inglês só 

ultrapasse em 1880 o da Rússia, já em 1830 o PIB per capita é mais que o dobro do 

russo. Em 1800, era mais que o triplo. A partir de 1850, a indústria se tornou o setor 

em que a Inglaterra era insuperável. Uma vez que este setor produz riqueza com 

valor agregado, o Reino Unido passou a ter grandes vantagens econômicas a partir 

disso. 

No entanto, Kennedy (2000) afirma que esta vantagem econômica não se 

refletiu no poderio militar. Predominava, no Reino Unido, uma mentalidade liberal 

que previa um investimento maior na industrialização e gastos governamentais 

menores. Gastos com defesa também seriam gastos governamentais. Dessa forma, 

enquanto a indústria e a economia britânicas se modernizavam em ritmo acelerado, 

o mesmo não se deu com as forças armadas. Entre 1816 e 1880, a França 

aumentou em mais de quatro vezes seus efetivos militares, a Prússia — 

consequentemente a Alemanha — aumentou em mais de três vezes e os Estados 

Unidos mais que dobraram, ao passo que as forças militares britânicas tiveram uma 
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pequena diminuição. Porém, embora as forças militares tivessem pouca inserção no 

mundo, a Marinha Real era grande, a maior e mais forte do mundo. Assim, no século 

XIX, exercia também uma forte influência política na Europa. 

Segundo Harvey (2004), todo estado que procura manter sua hegemonia, 

precisa expandir seu território. Porém, o excesso territorial e de abrangência acaba 

por se tornar o ponto fraco dos estados hegemônicos. 

Para Kennedy (2000), o império colonial inglês também era uma importante 

área de influência britânica. No século XIX não havia grandes rivais aos domínios 

britânicos. Embora a expansão dos limites norte-americanos seja significativa, havia 

outras partes do globo em que grande parte dos estrangeiros que eram encontrados 

por responsáveis pelos interesses britânicos — como missionários, fazendeiros, 

exploradores, comerciantes, etc. — eram os povos indígenas. Dessa maneira, o 

exército colonial era pequeno. Logo, sem concorrentes externos e com as ideias 

liberais em alta, surgiam argumentos contrários ao imperialismo. Segundo os 

comentaristas, as colônias significavam um peso aos contribuintes ingleses. No 

entanto, as expansões continuaram. Eventuais resistências eram aniquiladas tanto 

pelo uso da força quanto pela influência informal já existente. 

Os serviços financeiros são outro destaque na Grã-Bretanha. O dinheiro 

alimentava a Revolução Industrial. Como os bens manufaturados possuem um alto 

valor agregado, há um retorno do capital investido, gerando mais dinheiro. Como o 

governo britânico já sabia explorar serviços financeiros como créditos e mercado de 

títulos, houve também estímulo ao investimento externo. Dessa maneira, assim 

como houve um aumento significativo no PIB per capita, houve também um 

crescimento nos investimentos externos e nas rendas com juros e dividendos. Entre 

as décadas de 1830 e 1870, o aumento foi de mais de seis vezes. 
 
Os capitais excedentes da Europa, que o poder afirmativo da classe 
capitalista impedia crescentemente de encontrar usos internos, foram 
levados à força para o exterior a fim de mergulhar o mundo numa 
imensa onde de investimentos e comércios especulativos, em 
particular a partir de 1870 ou perto disso (HARVEY, 2004, p.44) 

 

Assim, conforme Hardt e Negri (2005), percebe-se que o mercado se torna 

um ator importante no processo eurocêntrico. A soberania europeia é apoiada por 

forças de capital e a manutenção de fluxos de mercado se torna um importante fator 

nas decisões políticas. Segundo Harvey (2004), nos Estados Unidos, a burguesia já 
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era uma classe detentora do poder. Na Europa, isso não era realidade em todos os 

Estados. Havia um poder burguês na Grã-Bretanha, que acabo por converter o 

império em uma lógica capitalista. Essa tomada política de poder da burguesia se 

deu, principalmente, como forma de proteger o capital que era investido 

externamente. 

Segundo Kennedy (2000) estes investimentos além-mar significavam investir 

em agricultura, portos, ferrovias e indústrias. O que os ingleses não perceberam é 

que com estes investimentos acabaram por desenvolver os países que os recebiam. 

As grandes distâncias norte-americanas e russas, e o acidentado terreno da Europa 

foram vencidos com a energia a vapor e as ferrovias. Estes países tiveram um 

grande desenvolvimento a partir destas inovações. 

 
A maior parte dessa soma, porém, era logo reinvestida além-mar, 
numa espécie de espiral ascendente que não só tornava a Grã-
Bretanha ainda mais rica, como dava um estímulo constante ao 
comércio e às comunicações globais (KENNEDY, 2000, p. 155) 

 

Além disso, a dependência inglesa do mercado mundial era cada vez maior, 

conforme Kennedy (2000). As exportações significavam um quinto da renda total do 

Reino Unido em meados do século XIX. Deve-se observar, também, que o mercado 

de serviços financeiros, os tais serviços “invisíveis”, também possuíam uma forte 

dependência internacional. 

 
As consequências dessa vasta exportação de capital foram várias e 
importantes. A primeira foi que as rendas produzidas pelos 
investimentos além-mar reduziram de maneira significativa a lacuna 
no comércio anual de bens visíveis, registrada sempre pela Grã-
Bretanha. Sobre esse aspecto, a renda dos investimentos aumentou 
os já consideráveis ganhos invisíveis oriundos do transporte 
marítimo, seguros, taxas bancárias, transações com mercadorias etc. 
Em conjunto, essas duas fontes de renda asseguraram não só a 
ausência permanente de uma crise do balanço de pagamentos, 
como também a Grã-Bretanha tornou-se cada vez mais rica, tanto na 
metrópole como no exterior. A segunda consequência foi ter a 
economia britânica agido como um enorme fole, aspirando grandes 
quantidades de matérias-primas e alimentos, e expelindo enormes 
quantidades de têxteis, produtos siderúrgicos e outras manufaturas; 
e esse padrão de comércio visível foi acompanhado, e 
complementado, pela rede de linhas de transporte marítimo, seguros 
e ligações bancárias, que partiam de Londres (em especial), 
Liverpool, Glasgow, e de muitas outras cidades, durante o século XIX 
(KENNEDY, 2000, p. 155)  
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Contudo, Kennedy (2000) afirma que os pressupostos liberais dominavam o 

pensamento inglês da época. Acreditava-se na paz perpétua e que os estadistas 

deveriam parar com as ideias de briga entre povos. Além disso, a força cada vez 

maior da economia inglesa na esfera global fazia com que o mundo se tornasse 

cada vez mais dependente do Reino Unido. E mesmo que os países conseguissem 

se desenvolver, não alcançariam a Grã-Bretanha, devido à sua posição de 

progresso, de estar à frente de todos. A Inglaterra estava, então, numa posição 

natural de superioridade e que se manteria normalmente até por desígnios divinos. 

Segundo Harvey (2004), no governo dos Estados Unidos, não havia os 

resíduos feudais existentes na Europa. Havia, ainda, classes industriais e de 

empresários com forte influência no governo. Desde a independência, o governo é 

burguês, formalizado inclusive em sua Constituição. Havia um espaço abundante de 

terra para expansão, o que poderia servir de base para manobras políticas e 

também econômicas. 

A sociedade norte-americana é formada por vários grupos étnicos, o que fez 

com que o nacionalismo étnico existente na Europa fosse impossível de se 

estabelecer, conforme Harvey (2004). Contudo, embora fosse uma sociedade 

multiétnica, possuía uma forma própria de racismo, em especial aos negros e os 

povos indígenas naturais do território que o país ocupa. Além disso, há também 

paralelo a esse racismo, um antagonismo aos não-caucasianos, que evitou absorver 

territórios do México e do Caribe cuja população era, em sua maior parte, não-

caucasiana. 

Dessa maneira, há a gênese de uma ordem mundial diferente da que existiu 

durante o século XIX, com o domínio do Império Britânico. Segundo Kennedy 

(2000), embora o império continuasse com uma força inigualável, sua influência 

diminuía. A tentativa de poderio mundial não era mais um objetivo do império nesse 

período, diferentemente do que acontecera em torno de 1815. A partir de 1870, as 

forças mundiais se encontravam em um equilíbrio oscilante e isto acabava por 

abalar a supremacia britânica. 

 
A Grã-Bretanha não foi tão diretamente afetada quanto a França e a 
Áustria-Hungria pelo aparecimento de uma Alemanha unificada, 
poderosa (só depois de 1904-1905 Londres realmente teria de 
enfrentar esse problema). Mas ela era o estado mais atingido pela 
ascenção [sic] do poderio americano, já que os interesses britânicos 
(Canadá, bases navais nas Caraíbas, comércio e investimento na 
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América Latina) eram muito mais destacados no hemisfério ocidental 
do que os de qualquer outro país europeu (KENNEDY, 2000, p. 220-
222) 

 

Dessa forma, a antiga posição de conforto, sem concorrentes ou forças de 

pressão no poder mundial deixou de existir, segundo Kennedy (2000). Era 

necessário enfrentar a rivalidade com a Rússia na Ásia e com os Estados Unidos 

nas Américas. Havia, assim um jogo diplomático e estratégico em escala, 

literalmente, mundial a ser feito. 

Conforme Kennedy (2000), no final do século XIX e início do século XX, a 

Grã-Bretanha teve sua produção industrial alcançada pelos Estados Unidos e pela 

Alemanha. As importações de manufaturados pelos ingleses aumentaram 

significativamente. O mercado interno não tinha barreira tarifária. Assim, a 

competitividade do país caiu bastante. Estava assim aberto o caminho para a 

transição da hegemonia mundial para os Estados Unidos no século XX.
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5 O HAVAÍ NA IMPRENSA BRITÂNICA 

 

Neste momento, passa-se a uma análise dos artigos de jornais envolvendo o 

Havaí na imprensa britânica do século XIX. A pesquisa foi feita na British Library em 

Londres e na National Library of Ireland, em Dublin. Em Dublin, foi possível obter 

números do London Times. Em Londres, foi possível também a pesquisa em outros 

jornais. 

A British Library possui um website exclusivo de jornais do século XIX. O 

acesso só é permitido aos que possuem um passe específico, ou cartão de leitor da 

biblioteca. Em pesquisa neste website, o termo Hawaii retorna mais de 3400 artigos 

na seção de notícias dos jornais no século XIX. Contudo, o arquipélago era 

conhecido também como Ilhas Sanduíche. O termo Sandwich Islands retorna mais 

de 5000 artigos tais quais os anteriores. Embora o número, que ultrapassa 8400, 

possa ser considerado pequeno comparado ao total de notícias da época, esse 

número é maior que as notícias sobre Alaska, Samoa ou Filipinas, territórios também 

anexados pelos Estados Unidos no século XIX.  Dessa maneira, embora não fosse 

uma potência ou um ator forte no cenário mundial, o Havaí na condição de estado 

soberano e independente possuía importância para a imprensa da potência 

hegemônica da época. Como não era possível ler todos os artigos, teve que ser 

escolhida uma amostra. Optou-se então em se procurar artigos em datas próximas 

de acontecimentos relevantes do Havaí. Dessa forma, os artigos de jornais 

analisados começarão no ano do reconhecimento da independência do arquipélago, 

em 1843. 

Neste ano, o Manchester Guardian noticia, já em sua segunda página, a 

cessão das Ilhas Sanduíche à Coroa Britânica. A cessão ocorrera em 25 de 

fevereiro deste ano, e a notícia foi veiculada em 31 de maio. A notícia é curta, quatro 

linhas. Porém, afirma que George Paulet, um nobre britânico, ocupava um navio da 

Marinha Real que tomou posse das ilhas. Segundo Daws (1974), na verdade houve 

uso da força para a rendição do Rei Kamehameha III. Como um missionário 

chamado Gerrit Judd havia se tornado ministro das finanças, este enviou 

mensagens de protesto aos Estados Unidos, França e Inglaterra, o que resultou na 

restauração do poder do Reino Havaiano. Isso aconteceu porque Judd era um dos 

que desejavam a anexação do arquipélago aos Estados Unidos. 
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Em novembro de 1843, o The Times, publica notícia informando o 

reconhecimento do Rei Kamehameha como soberano independente. Esta matéria 

informa que o rei se encontrou em problemas em uma manhã e não viu outra 

alternativa a não ser entregar seu país aos ingleses, representados então por um 

comandante de um navio da Marinha Real. Assim, a cessão à coroa britânica era 

anulada e o monarca era encorajado a cultivar a cristandade e a ciência do bom 

governo. A matéria ainda diz que a ciência do bom governo está um pouco mais 

avançada na Inglaterra e que se deve esperar uma quantidade enorme de 

jovialidade. Sendo boato ou não, o rei diz estar grato por ter caído sob domínio 

inglês que cair sob domínio francês. 

Não deixa de ser oportuna a observação de Hardt e Negri (2005) sobre a 

visão eurocêntrica das culturas externas. Os autores demonstram que vários 

pensadores, inclusive Marx, acreditavam que a dominação poderia ser ruim, porém 

era melhor do que a maneira como viviam essas pessoas antes de serem 

dominados. 
Las Casas não pode enxergar além da visão eurocêntrica da 
América, na qual o ponto mais alto da generosidade e da caridade 
seria colocar os ameríndios sob controle e tutela da verdadeira 
religião e de sua cultura. Os nativos são europeus subdesenvolvidos 
em potencial (HARDT e NEGRI, 2005, p. 133) 

 

 Logo, o fato de se esperar que a “cristandade” ou a “ciência do bom governo” 

se desenvolvam no Havaí — isso em 1843 — mostra o interesse de manter o país 

sob um domínio cultural. Além disso, não deixa de ser notável aqui que um 

simpatizante da anexação pelos Estados Unidos tenha garantido o reconhecimento 

internacional do Reino do Havaí como soberano. Logo, o país composto pelo 

arquipélago entra num jogo de poder que funciona muito mais no plano das 

influências políticas que no plano de uma dominação dura, o de se subjulgar a um 

outro país. Há uma soberania política, porém altamente dependente de potências 

internacionais. 

Logo, o arquipélago não deixa de ser notícia nas páginas dos jornais 

britânicos. Em 1847, o jornal The Morning Chronicle publica uma matéria que ocupa 

uma coluna inteira. Esta matéria fala da educação no Havaí, informando que houve 

uma codificação de um alfabeto para a língua havaiana em 1822 e desde então a 

educação passou a ser expandida. É notável em um dos parágrafos da matéria se 

fala de uma escola em que os alunos falam inglês melhor do que a língua havaiana. 
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A matéria traz números tanto de escolas católicas quanto escolas protestantes 

existentes nas ilhas. 

O jornal Daily News traz em 1849 uma matéria de um enviado do National 

Standard ao Havaí. Este enviado procura fazer um relato do que viu. Entre os 

relatos, está o número de imigrantes de outras nacionalidades, como franceses e 

ingleses e o repórter se espanta com o número de americanos existentes nas ilhas. 

O grande número de americanos e a influência que eles exerciam faziam acreditar 

na possibilidade de que algumas ilhas pudessem cair sob domínio dos Estados 

Unidos, principalmente após a conquista da Califórnia que fez com que o 

arquipélago ganhasse mais importância. Os americanos já falavam ao repórter sobre 

o interesse de anexação, que existia inclusive por parte dos missionários. No 

entanto, o enviado do National Standard diz não ter percebido nos religiosos esse 

tipo de interesse, uma vez que sempre negavam. Logo, ele acreditou que não havia 

realmente este interesse pelo fato dos missionários se identificarem com os nativos 

e porque a influência dos missionários cairia caso o Havaí se tornasse um território 

norte-americano. 

O Glasgow Herald traz em 1851 notícia falando sobre o progresso existente 

no Havaí. Contudo, ele mostra que o número de nativos diminuiu 

consideravelmente, sendo necessário uma autorização especial naquele momento a 

quem quisesse emigrar para a Califórnia. Logo, demonstra o que Pratt (1965) 

afirmou a respeito do Havaí se tornar uma colônia dos Estados Unidos. A matéria 

revela que continua a existir um fluxo imigratório de estrangeiros para o Havaí. 

Dessa forma, nota-se já neste momento a diminuição da importância dos nativos 

para as ilhas, havendo assim uma colonização de fato. 

O The Graphic de 26 de Janeiro de 1889 traz uma notícia a respeito das 

relações internacionais dos Estados Unidos. Nesta matéria, afirma-se que o cônsul 

americano em Samoa declarou que a Inglaterra tinha intenções de tomar Tonga e o 

Havaí. Neste momento histórico, não parece que esta fosse uma verdade. Parecia 

muito mais um boato justamente para deixar o Havaí com uma maior influência dos 

Estados Unidos. Os ingleses já sabiam que a maioria dos imigrantes havaianos 

eram de origem norte-americana. Também já haviam tentado tomar as ilhas quase 

cinquenta anos antes e foram impedidos justamente por um norte-americano. Logo, 

não há evidência de que havia a intenção de uso de força para esse fim. Além disso, 

conforme já afirmado por Kennedy (2000), neste período o domínio inglês começava 
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a entrar em declínio. Embora ainda houvesse um grande domínio de boa parte do 

mundo, uma marinha de porte considerável, havia também uma pressão por parte 

do liberalismo existente na política, que era contra o imperialismo. Logo, não havia 

porque a Inglaterra promover esforços para tomar uma área que já teve tentativas 

mal sucedidas de domínio. Havia outras áreas para se preocupar, como Samoa, por 

exemplo. 

Em 28 de junho de 1890, o The Times traz em sua circular da corte a notícia 

de que o Rei Kalakaua do Havaí chegará em outubro na Inglaterra. Ele chegaria 

acompanhado de sua irmã (que viria a ser a Rainha Liliuokalani) e uma grande festa. 

O fato de estar na circula da corte já revela que o Reino do Havaí era um estado 

reconhecido. Mesmo sem ter grande destaque no cenário mundial, havia sim o 

reconhecimento da soberania por parte da Inglaterra e da Rainha Vitória. 

Já a edição de 27 de agosto de 1890 do The Times traz a notícia de uma 

revolução proclamando uma república no Havaí estava para acontecer. Deve-se 

perceber que a fonte desta notícia foi o comandante de um navio americano que 

chegou a Seattle. Segundo este comandante, os nativos estavam cansados do 

controle estrangeiro e o grito “Havaí para os havaianos” era dito pelas massas. Na 

edição de 3 de setembro de 1890 do mesmo jornal, há a notícia de que o mesmo 

navio segui para o Havaí no intuito de defender interesses americanos no caso de 

uma revolução nas ilhas. 

A edição de 08 de janeiro de 1891 do The Times mostra uma declaração do 

ministro havaiano Carter sobre a possível compra das ilhas pelo Canadá. Ele afirma 

que não passa de uma invenção. Logo, vê-se que os boatos já faziam parte do jogo 

diplomático internacional neste período. Contudo, há outro ponto nesta matéria que 

não era boato: o fim do privilégio do Havaí como exportador de açúcar aos Estados 

Unidos. O ministro afirma que não poderiam competir com a China e outros países. 

O fim desse privilégio levou à crise que derrubou a monarquia e fez com que o 

Havaí fosse anexado aos Estados Unidos. 

Em 21 de Janeiro de 1891, o The Times noticia a morte do Rei Kalakaua. 

Quem o atendeu quando houve um mal súbito foi o cirurgião do navio Charleston, o 

mesmo que foi ao Havaí para defender interesses americanos em uma eventual 

revolta. A matéria diz que a herdeira presumida é irmão de Kalakaua, Liliuokalani, 

que havia visitado a Inglaterra em 1887, na ocasião do jubileu da Rainha Vitória. 
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A edição de 02 de maio de 1891 do The Times reproduz um telegrama 

publicado no The New York Times, em que a Rainha Liliuokalani revela sua 

insatisfação com os rumos que o comércio com os Estados Unidos estava tomando. 

Os Estados Unidos estavam retirando os privilégios do Havaí em suas importações. 

A Rainha então afirmava que faria tratados com ingleses, com quem inclusive tinha 

mais afinidades. 

Esta declaração não deixou de ser explorada. Em 18 de setembro de 1891 o 

The Times traz uma matéria em que é citada uma carta afirmando que o Reino 

Unido tinha interesse em tomar posse das Ilhas Havaianas e que a Rainha era 

inclusive favorável aos interesses britânicos. Três dias depois, o jornal traz um 

desmentido dessa história, afirmando não haver sequer um navio de guerra britânico  

em Honolulu. Como se vê, mais uma vez há ação de boatos na diplomacia 

internacional. 

Já na edição de 01 de dezembro de 1891 há o que parece ser outro boato: o 

fato da saúde da rainha estar em estado precário. Não há fontes históricas que 

confirmem essa informação, nem que neguem. Contudo, há nesta matéria a 

informação de uma revolta nas ilhas, com agitadores profissionais. Fala-se que parte 

da população de origem norte-americana acredita que a melhor maneira de se 

inserir no mercado norte-americano de açúcar é se tornar parte dos Estados Unidos. 

Em 26 de agosto de 1892, o The Times traz a notícia sobre o Atol Johnston, 

que teria sido anexado pela Inglaterra. O Atol Johnston foi um ponto de disputa entre  

o Havaí e os Estados Unidos. Assim, o ministro havaiano de relações exteriores 

afirma que não tinha nenhuma informação oficial da anexação do atol pela 

Inglaterra, mas que negociaria e não haveria necessidade de um protesto formal. Ele 

ainda aproveita e declara que o governo havaiano nunca concordou em transferir 

parte de Pearl Harbour ou qualquer parte do Havaí a uma potência estrangeira. 

Dessa maneira, a Revolução Havaiana, que destituiu a monarquia não deixou 

de ser noticiada pela imprensa britânica. Em 30 de janeiro de 1893, The Times traz a 

informação em duas seções, em Latest Intelligence, que traz notícias redigidas no 

exterior e na seção local, de Londres. Várias fontes acabam contando o que 

aconteceu, com a rainha querendo uma nova constituição, e um governo provisório 

republicano. O que o jornal ainda traz nesta edição é a campanha que comissários 

havaianos fizeram pelos Estados Unidos a favor da anexação, dizendo inclusive que 

os Kanaka (nativos havaianos) eram ignorantes e não poderiam governar a 
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república. The Manchester Guardian também traz sua seção de telegramas 

internacionais relatando a queda da monarquia e as ações no Senado norte-

americano sobre este assunto 

No dia seguinte, The Manchester Guardian traz uma notícia em que se cogita 

o poder no Havaí compartilhado como acontecia em Samoa. Este artigo é baseado 

em outro escrito por um jornal alemão. A Alemanha, a Grã-Bretanha e os Estados 

Unidos dividiram durante um tempo o controle de Samoa, conforme afirma Pratt 

(1965). O artigo termina dizendo que é melhor que os Estados Unidos e a Grã-

Bretanha definam esta relação como acharem melhor. Neste mesmo dia, 31 de 

janeiro de 1893, o The Times traz em sua seção Latest Intelligence as observações 

dos correspondentes em várias partes do mundo sobre a revolução que acontecia 

no Havaí. O correspondente de Paris afirma que boa parte dos jornais daquela 

cidade são reacionários e aproveitam a oportunidade para insultar a Inglaterra em 

relação ao que acontecia no Egito. Há um estímulo do The Times para que as 

potências se interessem com o que ocorre no Havaí mas os franceses afirmam que 

não havia condições morais para a Inglaterra apelar para justiça e igualdade nas 

relações internacionais, e que os americanos não se intimidariam. A mesma matéria, 

reproduzindo um comunicado de uma agência internacional de notícias, que não 

havia um grande interesse dos Estados Unidos na anexação do Havaí ou de se 

fazer um protetorado deste arquipélago. Isto porque queriam ter todas as vantagens 

do comércio porém sem nenhuma responsabilidade com o país. Assim, haveriam 

três alternativas: a proclamação da república, a ascensão da Princesa Kaiulani ao 

poder ou restaurar a coroa à Rainha Liliuokalani. 

Em 01 de fevereiro de 1893, The Times publica um editorial contando a 

história dos governantes havaianos. Contudo, neste edital, aponta que a Rainha 

Liliuokalani poderia estar acabando com a política de “Havaí para os havaianos” — 

implantada anos antes pelo sue irmão Kalakaua — e conseguir mais poder do que 

era previsto pela constituição vigente, assinada em 1887 também por seu irmão. No 

entanto, este mesmo editorial firma que seria necessário melhor e mais autêntica 

informação para ter certeza disso, porém, era o que parecia naquele momento. The 

Manchester Guardian traz a notícia do protesto inglês contra a anexação, seguida 

pela opinião de um historiador e jornalista britânico-canadense, Goldwin Smith, que 

afirma não entender as razões porque a Grã-Bretanha poderia se opor à anexação 

do Havaí pelos Estados Unidos, uma vez que a política britânica era justamente de 
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adquirir tanto território quanto pudesse. Entre os telegramas internacionais do jornal, 

há a notícia de que o senado americano votaria a anexação e que o presidente 

Harrison era favorável tanto a protetorado quanto tornar o Havaí parte dos Estados 

Unidos. Além disso, informa também não serem verdadeiros os boatos de que a 

Inglaterra anexaria o Havaí à Austrália. Havia um navio saindo de Acapulco no 

México que passaria por Honolulu e seguiria para o Canadá. 

Em 02 de fevereiro de 1893, The Times traz declarações de Thomas F. 

Bayard, antigo Secretário de Estado norte-americano. Ele declara que a anexação é 

um caminho natural da política dos Estados Unidos para o Havaí. Segundo Bayard, 

o tratado feito com o Havaí em 1975 e ratificado em 1887 afirma que nenhuma 

cessão de território poder ser feita sem o consentimento dos Estados Unidos. 

The Graphic traz quatro páginas sobre a revolução no Havaí na data de 04 de 

fevereiro de 1893. Esta edição traz ilustrações sobre o arquipélago, explicando 

também aspectos da vida e também a história do até então reino. 

Entre os telegramas internacionais do The Times do dia 10 de fevereiro de 

1893, os que tratam sobre a questão do Havaí traz uma proclamação do arquipélago 

como protetorado dos Estados Unidos. Contudo, afirma também que embora 

houvesse o hasteamento da bandeira norte-americana, isso não significava uma 

cessão das ilhas, pois a bandeira havaiana ainda estava lá e o arquipélago estava 

sob o governo provisório. Uma semana depois, o mesmo jornal informa que o 

tratado de anexação foi enviado ao senado dos Estados Unidos e que seria 

ratificado. A mesma edição traz ainda o ministério que o presidente eleito, Grover 

Cleveland, anunciara. 

No início de 1894, The Birmingham Daily Post publica matéria informando que 

James Blount, enviado do presidente Cleveland ao Havaí, havia terminado um 

relatório em que concluía que a intervenção era contrária ao espírito republicano e à 

Constituição. 

Em 02 de julho de 1894, The Times informa que uma convenção procura 

definir uma nova constituição para o Havaí. Informa, também, que a rainha 

Liliuokalani protestou com autoridades estrangeiras, declarando que esta forma de 

governo era contrária aos desejos da população. 

Uma semana depois, The Birmingham Daily Post mostra que houve 

represálias por parte do governo provisório havaiano devido ao seu não-

reconhecimento completo por parte da Inglaterra. Um navio foi proibido de atracar 
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em um porto do Havaí, embora houvessem no mesmo porto um navio de guerra 

japonês e outro norte-americano. 

Em 24 de agosto de 1894, The Standard informa que um navio britânico 

estava no Havaí para examinar a rota de um cabo submarino no Oceano Pacífico. 

No entanto, ingleses habitantes do Havaí pediram para que o navio ficasse, pois 

temiam problemas se fossem deixados sem proteção armada. 

O mesmo jornal fala em 05 de setembro do mesmo ano sobre a anexação da 

Ilha de Necker pelo Havaí. Esta ilha pertencia à Nova Zelândia, na época uma 

colônia da Inglaterra. Como o cabo de comunicações do Oceano Pacífico passaria 

por essa ilha, havia o interesse em controlá-la. Deve-se notar que nesta época o 

Havaí já era governado por americanos. Eram pessoas que queriam que o 

arquipélago se tornasse parte dos Estados Unidos. Logo, pode-se afirmar que se 

trata de uma continuação da expansão norte-americana pelo Oceano Pacífico. A ilha 

hoje faz parte do Havaí. 

Essa questão da Ilha de Necker também levou a um comentário que foi 

publicado no dia seguinte no Western Mail, de Cardiff, mostra uma grande 

indignação. Primeiro, é dito que o Império Britânico deveria ter feito a vontade do 

povo canadense e anexar a Ilha de Necker para o Canadá. O cabo de 

telecomunicações do Oceano Pacífico seria um cabo canadense. Logo, a ilha 

deveria ser do Canadá. Os americanos que tomaram o governo do Havaí são 

chamados de aventureiros que o roubaram. Logo, teriam que vender o que 

saquearam e seria humilhante para o Império Britânico negociar sob tais 

circunstâncias. A Grã-Bretanha acabaria por negociar com trapaceiros que 

possuíam estrelas e listras sobre suas mangas. 

Em 21 de janeiro de 1895, The Times noticia a revolta que aconteceu no 

Havaí pedindo o retorno da monarquia. Tratava-se de uma revolta armada em que 

os nativos tentaram, sem sucesso, derrubar o governo republicano. 

The Observer traz, em 14 de agosto de 1898, a notícia da aprovação da 

anexação do Havaí. Informa que a Rainha voltou dos Estados Unidos recebida com 

festividade pelos nativos e não quis dar entrevistas. 

Logo, percebe-se que durante o século XIX, os principais acontecimentos do 

Havaí tiveram destaque na imprensa britânica. Diversos jornais publicavam estes 

acontecimentos. Porém, o comentário do Western Mail citado há pouco traz um 
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especial esclarecimento sobre as principais motivações da Inglaterra em ser 

contrária à anexação do arquipélago. 

Conforme artigo do Manchester Guardian já citado, Goldwin Smith não via 

razão na oposição porque a Inglaterra também adquiria territórios. Embora o 

liberalismo tivesse muita força na política, é inegável que o imperialismo crescia e o 

Império Britânico tinha extensão territorial considerável. No entanto, conforme 

afirmado por Kennedy (2000), no final do século XIX, a Inglaterra enfrentava a 

concorrência dos Estados Unidos e da Alemanha na indústria. Esta concorrência se 

refletiu no compartilhamento das três nações do território de Samoa, conforme 

apontado por Pratt (1965). 

Logo, o Império Britânico perdia poder. Porém, já havia uma influência em um 

mercado invisível, conforme afirmado por Kennedy (2000). Já havia um fluxo de 

investimentos e negócios feitos por ingleses. Uma parte destes investimentos estava 

nos Estados Unidos. Uma vez que grande parte da população imigrante do Havaí 

era norte-americana, qualquer nação que tentasse tomar o território enfrentaria uma 

forte resistência dos Estados Unidos, conforme a Inglaterra já tinha notado segundo 

Daws (1974). Seria muito fácil para os americanos não darem o devido retorno 

financeiro à Inglaterra se determinados interesses não fossem atendidos. 

Conforme apontado em artigo do The Times, grandes potências da Europa se 

preocupavam muito pouco com a questão havaiana na época da revolução que 

derrubou o governo monárquico. Contudo, a Inglaterra era a única nação que 

possuía seu poder diretamente afrontado. O caso da ilha de Necker é exemplar, pois 

era um território que “naturalmente” estaria sob domínio inglês. 

Com a grande imigração de norte-americanos, se tornou fácil deixar o Havaí 

sob influência dos Estados Unidos. Esse poder invisível, baseado muito mais em 

ideias que em força bruta, prevaleceu no arquipélago fazendo com que o mesmo se 

submetesse aos interesses norte-americanos. Assim, os Estados Unidos exerceram 

no Havaí uma forma de poder que já apontava para a mudança na ordem mundial 

que aconteceria no século XX. A Inglaterra já sofria abalos em sua estrutura de 

poder hegemônico nesse final do século XIX. Embora as forças armadas dos 

Estados Unidos fossem menor que as de outras potências, os investimentos no país, 

a indústria, os produtos comercializados não poderiam ser facilmente descartados 

no mercado global. Dessa maneira, a forma como os Estados Unidos exercem 

influência no mundo já vinha se desenhando desde primórdios do século XIX, com 
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instrumentos como a Doutrina Monroe e o Destino Manifesto. Durante o século XX 

houve eventos em que o poder econômico foi importante em decisões políticas. A 

tomada do Havaí pode ser visto como um grande êxito na forma como decisões 

políticas, inclusive de outros países, tiveram forte influência econômica.  Logo, trata-

se de uma forma de poder que teve outras configurações no século XX, mas que já 

no século XIX era utilizada pelos Estados Unidos.
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CONCLUSÃO 

 

A perda de soberania de um país é um fato que acontece na história, em 

diversos períodos, em todos os continentes. As guerras resultam nesse desenho 

novo de fronteiras que faz com que haja países novos ou países que deixam de 

existir. 

Não houve uma guerra que fez com que os Estados Unidos tomassem o 

Havaí. Houve sim uma insurgência contra um governo legítimo e reconhecido 

internacionalmente. É notável que um país formado com mentalidade burguesa e 

liberal acabou tomando uma ação imperialista. 

O trabalho começou mostrando como os Estados Unidos ganharam território. 

A Doutrina Monroe, o “Destino Manifesto”, o corolário Polk facilitavam a aquisição de 

territórios sem que houvesse o vestígio do velho imperialismo europeu. A história do 

Havaí mostra que a presença de americanos foi constante no arquipélago e 

importante para que o país fosse incorporado aos Estados Unidos. Analisando a 

situação do Império Britânico, percebe-se como este perdeu força e acabou abrindo 

espaço para outras nações na situação de potências mundiais. 

A análise dos jornais mostrou que o Havaí era uma país internacionalmente 

reconhecido. Seus governantes eram respeitados como chefes de estado. Assim, 

houve sim uma importância dada aos eventos relacionados ao arquipélago. A queda 

da monarquia, o governo de americanos, a anexação foram assuntos que estavam 

nas páginas dos jornais e tinham a atenção da opinião pública da época. 

Esta análise foi importante porque levou a uma indagação que não havia sido 

inicialmente pensada para o trabalho. Por que a Inglaterra não anexou as ilhas que 

compunham o Havaí? Havia ilhas próximas, havia o Canadá, havia a Austrália, havia 

a Nova Zelândia. Assim, seria fácil. A marinha inglesa também era mais forte que a 

marinha americana até o fim do século XIX. 

Uma das explicações residiria na tradição liberal que fazia parte da política. A 

questão do custo de manutenção de colônias era um tema que a opinião pública se 

importava. Mas não seria só isso. 

O que os jornais acabaram por demonstrar unindo às fontes históricas que 

explicavam o processo noticiado foi a mudança no paradigma de poder. A influência 

não se exercia mais exclusivamente pela força bruta. Foi o início de um poder 
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exercido pela força das ideias, das influências. A força do mercado, do capital 

investido passou a ser também um elemento nas decisões políticas. 

Essas forças moveram a anexação do Havaí. Os que derrubaram a 

monarquia e os que assumiram o governo republicano eram americanos ricos que 

tinham investimentos nas ilhas e queriam mercado para sua produção. 

O Havaí já era uma colônia informal dos  Estados Unidos. Os tratados 

tornaram o país extremamente dependente. Os interesses americanos estava bem 

representados pelos imigrantes estabelecidos no país. Dessa maneira, não é um 

exagero dizer que desde o Havaí os Estados Unidos apenas aprimoraram a maneira 

de exercer sua influência para defender seus interesses, sejam eles políticos ou de 

mercado.
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