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 O presente trabalho tem por objetivo analisar o livro “O Império e as Repúblicas do 
Pacífico: As relações do Brasil com Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia (1822 – 
1889)” de Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos. 
 A escolha desse objeto se deve por ser uma obra inovadora, pela profundidade e 
abrangência com que aborda o tema das relações diplomáticas do Brasil na época do 
Império, fato que é observado já no prefácio do livro escrito pelo sociólogo e diplomata 
Paulo Roberto de Almeida: “Com efeito, o jovem historiador Luis Cláudio Villafañe 
Gomes Santos decidiu explorar terras e povos que não costumam frequentar o cenário da 
produção histórica brasileira, ou pelo menos não, com tal grau de detalhe, o cahier de route 
de nossa história diplomática do Oitocentos. Ao que eu saiba, trata-se do primeiro estudo 
abrangente, sistemático e de longa duração, sobre como, porquê e sob quais condições a 
diplomacia imperial formulou e executou uma política externa especificamente desenhada 
para as repúblicas americanas do Pacífico”1. 
 Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos é diplomata e doutorado em História pela 
Universidade de Brasília. Sua pesquisa foi construída a partir de um grande levantamento 
do Arquivo Histórico do Itamaraty, contendo diversas fontes, principalmente cartas. Essas 
correspondências tratam sobre o posicionamento que as nações tomavam perante 
determinada situação ou impasse diplomático e é a partir disso que o autor, 
contextualizando essas fontes, deu luz a obra aqui analisada. 
 Como a abordagem do tema escolhido foi realizada sob a discussão acerca da 
diplomacia e das relações exteriores, as obras “O estudo das relações internacionais do 
Brasil: Um diálogo entre a diplomacia e a academia” de Paulo Roberto de Almeida2 e “O 
Estudo das Relações Internacionais: Teorias e Realidade” de Henrique Jorge Medeiros 
Marinho3 servem como guias de compreensão para as teorias metodológicas dessas áreas4 
e auxiliam no objetivo de entender os interesses do autor no processo de construção do 
livro selecionado como fonte. 
 Como citado anteriormente, por esse livro ser uma referência nos estudos sobre 
relações exteriores, a problemática discutida está em torno da importância que tal obra 
obteve nos estudos da diplomacia do Império, uma vez que a historiografia brasileira 
oferece poucas pesquisas em tal campo, sendo que a maior parte dos estudos é sobre as 
negociações e tratados entre o Império brasileiro e as repúblicas do Prata (Argentina, 
Uruguai e Paraguai), o continente europeu, em especial a Inglaterra, e com os EUA5.  

                                                            

1   Prefácio do livro O Império e as repúblicas do Pacífico – As relações do Brasil com Chile, Bolívia, 
Peru, Equador e Colômbia (1822-1889.) SANTOS, Luís Cláudio Villafañe Gomes. Curitiba: Ed. Ufpr, 2002. 
p. 7 
2   Doutor em Ciências Sociais, Mestre em economia internacional e Diplomata. 
3   Economista, Mestre em Negócios Internacionais e professor titular da Universidade de Fortaleza – 
Unifor. 
4   Sobre o livro de Paulo Roberto de Almeida, acessar http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-
73291999000100013&script=sci_arttext. Análise de Carlos Eduardo Vidigal na Revista Brasileira de Política 
Internacional.  
5   CANAVEZE, Rafael.  O Brasil e a Guerra do Pacífico: as relações do governo brasileiro com 
Chile, Bolívia e Peru (1879-1890). (FCL – UNESP/ASSIS – Pós-graduando) In:  XIX Encontro Regional de 
História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP – USP. Anais... São Paulo, 08 a 12 de setembro de 2008. 
CD-ROM. 
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 O trabalho de Santos também ganha destaque por representar um ponto de partida 
para os demais estudos6 referente as relações diplomáticas entre o Império do Brasil e as 
repúblicas andinas, que posteriormente deram continuidade as pesquisas realizadas pelo 
autor. E são essas obras que foram utilizadas para um estudo comparativo com o livro, a 
fim de demonstrar a validade da obra selecionada como um referencial nesse campo de 
estudos. 
 A proposta da análise aqui apresentada é feita a exemplo da própria obra, tendo por 
fundamento as mesmas questões: as discussões fronteiriças na América do Sul, os tratados 
de navegação nos rios do continente, o comércio entre as nações, intenções de se 
organizarem congressos americanos e as negociações quando o ocorrido da Guerra do 
Pacífico (1879 – 1883), todas permeadas pela atuação da diplomacia brasileira.  
 Além das pesquisas no campo das relações exteriores, outros trabalhos utilizados 
para realizar aqui o estudo comparativo encontram-se, por exemplo, na coleção “História 
da América Latina” 7, organizada por Leslie Bethell, entre os volumes III, IV e V. Citamos 
os textos “O Peru e a Bolívia da Independência à Guerra do Pacífico” de Heraclio Bonilla e 
“O Chile da Independência à Guerra do Pacífico” de Siomon Collier, que são utilizados 
para se compreender melhor o processo político e econômico que existia no Chile, Bolívia 
e Peru, para então se discutir sobre o conflito conhecido por Guerra do Pacífico, e a 
atuação das diplomacias sul americanas, dentre elas, a do Império do Brasil. 
 Com o interesse de apresentar aqui um pouco da análise realizada na monografia, 
utilizo a Guerra do Pacífico como exemplo. Esta, ocorrida entre 1879 e 1883, envolveu as 
três nações andinas (Chile, Bolívia e Peru) e suas batalhas foram travadas no Oceano que 
leva o nome deste conflito e, territorialmente, no deserto do Atacama, chegando até Lima, 
capital do Peru. De maneira geral, a historiografia8 considera os desentendimentos 
econômicos entre a Bolívia e o Chile e os interesses territoriais chilenos, bolivianos e 
peruanos como as causas desse conflito. 
 Durante o período de formação dos estados independentes na América do Sul, 
muitas delimitações fronteiriças acabaram sendo alvo de constantes discussões por não 
terem ao certo as suas demarcações. No caso da Bolívia com o Chile, ambos discutiram 
suas fronteiras no deserto do Atacama, entre os paralelos 23º e 25º. Devido ao desinteresse 
que havia pelo deserto, por até então não representar nenhuma possibilidade de ganhos 
econômicos, Bolívia e Chile resolveram suas diferenças de maneira amistosa e 
diplomática.  Porém, essa situação mudou quando se descobriu que o guano9, que se 
encontrava em abundância no Atacama, poderia servir como um ótimo fertilizante. Assim, 
passou a ser extraído e vendido por Chile, Bolívia e Peru para a Europa em 1840, em 
especial para a Inglaterra, tendo em vista as necessidades que as fazendas europeias tinham 
de aumentar as suas colheitas para suprir a grande demanda por alimentos nesse período10.  

                                                            

6   Como exemplo: “Fugas para a Bolívia: o asilo territorial concedido aos cativos brasileiros (1825 – 
1832)” de Newman di Carlo Caldeira, “O Brasil e a Guerra do Pacífico: As relações do governo brasileiro 
com Chile, Bolívia e Peru (1879-1890)” de Rafael Canavaze e “RealPolitik do Império nas Repúblicas do 
Pacífico: Atuação de Varnhagen – 1863-1867” de José Augusto Ribas Miranda.   
7 BETHELL, Leslie. (Org.). História da América Latina: de 1870 a 1930, volumes III, IV e  V. São 
Paulo: Edusp, 2008 
8 Autores como Leslie Bethell, Afrânio Peixoto e Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos  

9   Adubo proveniente de excrementos de aves e morcegos. Constitui um valioso fertilizante por ser 
rico em nitratos e fosfatos. Grandes colônias de aves marinhas deixaram enormes depósitos desse material no 
deserto do Atacama, devido a falta de chuvas no local. 
10   AQUINO, Rubim Santos Leão de. A guerra do Pacífico. In: História das sociedades americanas. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1990. p. 178 



 Com o início da extração do guano, as discussões a respeito dos limites entre essas 
duas nações voltaram a pauta de seus congressos, e isso se intensificou quando foram 
descobertas enormes reservas de salitre, um outro tipo de fertilizante, de melhor qualidade 
que o primeiro, na região. Além disso, o Chile foi acusado de fazer a extração desses 
fertilizantes em territórios que eram considerados como de posse da Bolívia. 
 Após vários encontros para decidir a questão, em 1866 foi assinado um tratado 
sobre os limites desses países. Este, no entanto, mostrou-se inviável e levou o Peru e a 
Bolívia a firmarem, no ano de 1873, uma aliança secreta, devido ao crescente interesse 
chileno na contestada região salitreira da Bolívia. Esse tratado foi firmado pois uma 
possível conquista militar do Chile significaria para o Peru uma ameaça iminente para sua 
própria área exploradora de guano e salitre, além da perda boliviana de Antofogasta (região 
salitreira). 
 No ano seguinte, chegou-se a um acordo que, primeiramente, firmou a fronteira 
Bolívia-Chile no paralelo 24º, e também que os lucros da extração de salitre que fossem 
obtidos entre essas duas nações, nos paralelos 23° e 25°, teriam seus impostos fixados até o 
ano de 1899, formalizando uma clara proibição de novas aplicações tributárias. Esse termo 
do acordo valia para impedir que a Bolívia prejudicasse a indústria salitreira do Chile, pois 
na província de Antofagasta grande parte dos investimentos eram advindos do Chile. Ou 
seja, a Bolívia ficava impedida de exigir novas ordens tributárias tendo em vista que isso 
lesaria os investidores chilenos. 
 Com a assinatura desse tratado o clima de tranquilidade foi retomado na América 
do Sul para ser quebrado cinco anos mais tarde, em fevereiro de 1879, quando a Guerra do 
Pacífico teve seu início. O estopim do conflito foi a aplicação de uma taxa, pela Bolívia, de 
10 centavos de dólares sobre 100 gramas de salitre extraído pela empresa chilena em 
Antofogasta. Em resposta, houve uma recusa a pagar tal imposto que feria o acordo 
firmado em 1874. Com isso, o governo boliviano ameaçou tomar a empresa para si, o que 
fez com que o governo chileno intervisse, invadindo o porto de Antofagasta. O Peru, aliado 
da Bolívia, tentou negociar com o Chile um tratado de paz, porém devido a recusa do Peru 
em declarar um estado de neutralidade à guerra, o Chile não viu alternativa a não ser 
declarar guerra também a essa nação. 
 Dentro desse contexto beligerante, a política brasileira atuou de forma a deixar 
clara a sua posição neutra e buscou firmar acordos de paz entre as nações. Porém, o 
Império brasileiro também se viu em risco quando foi assinado o tratado secreto entre Peru 
e Bolívia. Neste momento havia a intenção para que a Argentina fizesse parte do mesmo, 
pois essa nação também discutia com o Chile questões fronteiriças - nesse caso, na região 
da Patagônia. Essa possível aliança entre os três países é resultado da discussão em sessões 
secretas do congresso argentino, pelo então presidente do país, Sarmiento11. Em troca 
dessa oferta, a Argentina propôs que tanto Peru como Bolívia não apenas se colocassem 
contra o Chile, mas também contra o Império do Brasil, que disputava com a Argentina a 
influência na região do Prata. Além disso, ainda existiam entre os dois países as tensões 
resultantes do fim da Guerra do Paraguai, com as discussões a respeito da posse da região 
do Chaco, disputada por Bolívia, Argentina e Paraguai, de onde o Brasil não desejava o 
ganho da Argentina deste território, temendo que o limite territorial do país rival chegasse 
a região do Mato Grosso12.   Entretanto, a diplomacia brasileira se fez valer quando, 
descobertas as intenções da nação platina, através do representante chileno no Brasil e no 
Prata, Blest Gana, o país enviou missões para Bolívia e Peru com o objetivo de evitar 
problemas com essas repúblicas, obtendo sucesso e frustrando os planos argentinos. 
                                                            

11  SANTOS. Op. Cit., p. 120 e 121.  
12   SANTOS Op. Cit. p. 124 



 Outra discussão que teve as questões fronteiriças como alvo de disputa ocorreu no 
Incidente de Chiquitos. Esse conflito entre Brasil e Bolívia foi causado devido ao interesse 
da Província de Mato Grosso em anexar a região de Chiquitos, que se encontrava em 
território boliviano. Este espaço foi um dos últimos redutos espanhóis antes da total 
libertação da América do poder europeu e foi nesse contexto que Sebastián Ramos, 
governador de Chiquitos, ofereceu ao Mato Grosso a posse dessa regiaão até que os 
revoltosos, que buscavam a independência, fossem derrotados13. Porém, com a queda do 
domínio espanhol nas Américas, a região contestada passou a gerar um impasse entre os 
revolucionários e a província do Mato Grosso. Impasse que apenas foi resolvido quando o 
próprio Império do Brasil deixou claro que não tinha nenhuma intenção na região, que 
ficou em posse da Bolívia. 
 Porém, o interessante da análise desse incidente é que podemos observar nos 
textos14 contidos na coleção de Leslie Bethell que, desde a independência das repúblicas 
americanas, as questões fronteiriças tomaram grande parte das discussões diplomáticas. 
Isto fez com que o Império do Brasil temesse a formação de uma aliança antibrasileira no 
continente sul americano, devido ao incidente de Chiquitos – acontecimento tal que 
resultou em um receio das jovens repúblicas em perder territórios para os interesses 
brasileiros. Em consequência desse fato, a política exterior do Brasil, no primeiro reinado, 
se resumiu a enviar diplomatas a essas repúblicas a fim de evitar tal aliança contra o 
Império e a possível perda territorial do Império15. 
Esses dois exemplos da diplomacia brasileira aqui apresentados servem para descrever 
alguns dos resultados obtidos na monografia. Um deles é que o estudo das relações 
exteriores do Império tem sua importância para a compreensão de assuntos como a 
manutenção das fronteiras brasileiras, quando a diplomacia brasileira se fez valer 
negociando acordos e tratados que, além da manutenção da paz, evitaram o recorrente 
medo no primeiro reinado da formação de uma aliança antibrasileira entre as jovens 
repúblicas da América do Sul. Outro aspecto, é a compreensão sobre a posição de 
influencia que o Brasil obteve junto as outras nações da América do Sul, uma vez que com 
a consolidação da diplomacia imperial no segundo reinado, isso pode ser obtido, tanto na 
região andina como, principalmente, no Prata. Essa visão ampla sobre a diplomacia no 
tempo do Império nos possibilitou perceber que, para a compreensão das disputas 
territoriais e de limites, é preciso buscar o entendimento da maneira como esta ocorre em 
toda a América do Sul, e não somente na região do Prata.  
 Baseado na análise comparativa entre o trabalho de Luis Cláudio Villafañe Gomes 
Santos e os demais autores podemos perceber que as diferentes obras que se dedicam ao 
estudo das relações internacionais do Império brasileiro guardam entre si um ponto em 
comum, que é a relação direta com a obra “O Império e as repúblicas o Pacífico”. De 
maneiras diferentes, autores como Canavazze e Miranda mostram em seus trabalhos as 
diversas formas com que foram influenciados pela obra de Gomes Santos. Por exemplo, o 
texto já citado de Carlo Caldeira, ao falar da relação de cativos na fronteira entre Brasil e 
Bolívia, apoia-se no texto de Gomes Santos, mostrando que a importância do autor vai 
além dos assuntos tratados sobre a diplomacia.  
 Quanto a monografia, essa se divide em três capítulos; o primeiro se deteve em 
realizar uma análise da obra de Santos, apresentando as principais características da 

                                                            

13   SANTOS, Luís Cláudio Villafañe Gomes. “O Império e as Repúblicas do Pacífico: As relações do 
Brasil com Chile, Bolívia, Peru Equador e Colômbia”Curitiba: Ed. UFPR, 2002. p. 24 
14   “A Independência da América do Sul Espanhola” de David Bushnell e “A Independência do Brasil” 
de Leslie Bethell. 
15   SANTOS, op. cit., p. 35. 



diplomacia imperial para com as repúblicas andinas e as questões mais relevantes que 
demonstram essa atuação da política do Império, justificando a importância no conhecer 
histórico desses acontecimentos. 
 No segundo capítulo, busca-se comparar essa obra com outras análises da 
historiografia brasileira a fim de encontrar semelhanças e diferenças nas visões dos autores 
e a importância do trabalho realizado por Santos como uma pesquisa para o estudo do 
Império do Brasil, como já citado anteriormente. Por fim, o terceiro, e último capítulo, visa 
tecer comentários sobre o autor e a obra, levantando questionamentos sobre a historiografia 
que trata das relações exteriores do Império do Brasil e as motivações que o autor teve em 
fazer uma pesquisa num campo, como já dito anteriormente, de difícil acesso devido a falta 
de trabalhos anteriores. Além disso, o capítulo busca também contextualizar a obra e 
entender o seu impacto em seu lançamento, no início dos anos 2000, período aonde a 
diplomacia brasileira e as relações internacionais do Brasil se encontravam em um período 
de transição, visto a chegada de Lula à presidência e a saída de Fernando Henrique 
Cardoso. 
 A diplomacia brasileira imperial com a região andina é ainda um assunto pouco 
estudado. O trabalho aqui analisado como fonte principal é um dos iniciais e que, como 
apresentado, serviu como referencia para trabalhos a respeito desta temática. Entretanto, 
fica aqui a observação do número reduzido de obras nesta área. Este trabalho pretende ser 
uma contribuição ao assunto, fazendo um pequeno levantamento a respeito dos estudos da 
diplomacia brasileira, em um período definido, e deixando como sugestão o 
desenvolvimento de mais obras neste campo tão importante, como já colocado ao longo de 
toda a monografia. 


