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RESUMO 

 

 

Análise sobre o uti possidetis juris na disputa territorial pela Patagônia 

protagonizada pelo Chile e a Argentina no século XIX e a sua influência entre os 

intelectuais na construção das teses fundacionais e na atuação diplomática. Propõe-

se compreender como o resgate ao uti possidetis juris utilizado desde o período 

colonial implicou na acirrada disputa fronteiriça que se prolongou por mais de meio 

século, assim como entender como entender por que a via bélica foi evitada por 

ambas as nações. Verificou-se que tanto o governo do Chile quanto o governo da 

Argentina acreditavam os ser os legítimos herdeiros da Coroa espanhola no que se 

refere à Patagônia, em consequência disso, as Cédulas Reais ainda que 

inconsistentes eram utilizadas como prova inquestionável. A guerra, por sua vez, foi 

evitada, pois fatores supervenientes como problemas internos, envolvimento em 

guerras e o equilíbrio de poder no jogo diplomático impediram que houvesse o 

escalonamento das tensões. 

 

Palavras-chave: Uti possidetis juris. Patagônia. Chile. Argentina. Fronteira.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

 

Análisis del uti possidetis juris en la disputa territorial por la Patagonia 

protagonizada por Chile y Argentina en el siglo XIX y su influencia entre los 

intelectuales en la construcción de las tesis fundacionales y en la acción diplomática. 

Se propone comprender cómo el rescate del uti possidetis juris utilizado desde la 

época colonial implicó en la feroz disputa fronteriza que se prolongó por más de 

medio siglo, así como comprender por qué la guerra fue evitada por ambas 

naciones. Se constató que tanto el gobierno de Chile como el gobierno de Argentina 

se creían los legítimos herederos de la Corona española en lo que respecta a la 

Patagonia, por lo que las Cedulas Reales, aunque contradictorias, fueron utilizadas 

como prueba incuestionable. La guerra, a su vez, se evitó porque factores 

sobrevinientes como los problemas internos, la participación en guerras y el 

equilibrio de poder en el juego diplomático impidieron la escalada de tensiones. 

 

Palabras-clave: Uti possidetis juris. Patagônia. Chile. Argentina. Frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ABSTRACT 

 

 

Analysis of the uti possidetis juris in Patagonia's territorial dispute led by Chile 

and Argentina in the 19th century and its influence on the intellectual discourse about 

the construction of the foundational theses and diplomatic relations. It's suggested to 

understand how the proposal of the uti possidetis juris used since colonial times 

culminated in the fierce frontier dispute that has prolonged for more than half century, 

as well as understand why a belical "solution" was avoided by both nations. It's 

ascertained that both the Chilean and Argentinean government assumed to be the 

rightful heirs of the Spanish Crown in regards to the Patagonia, consequently, the 

Royal Currencies, although inconsistent, were used as unquestionable proof. The 

war, "on the other hand", was prevented, since supervening factors such as internal 

struggles, war involvement and diplomatic power balance averted tension scaling. 

 

Key words: Uti possidetis juris. Patagonia. Chile. Argentina. Boundery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A disputa pela posse da Patagônia é um tema que até hoje desperta o 

nacionalismo entre chilenos e argentinos. Não poderia ser diferente. O litígio quase 

secular movimentou os governos e as suas respectivas Chancelarias em torno do 

assunto fronteira.  Os debates foram prolongados. O estopim para despertar a 

necessidade de que as novas Repúblicas, recém independentes da Coroa 

espanhola, precisavam urgentemente delimitar os seus territórios veio com a 

fundação de Puerto Hambre em 1843. Os argentinos, três anos depois, se 

manifestariam dizendo que o Chile não poderia exercer atos de soberania em uma 

região tida como argentina. A questão ficaria praticamente em suspenso até a 

assinatura do Tratado de 1856 quando os países se submeteram ao princípio do uti 

possidetis juris como critério para nortear a definição de suas fronteiras. Até 1902, 

quando as Repúblicas assinaram os Pactos de Mayo, inúmeros debates foram 

realizados, acordos secretos defensivo-ofensivos foram tentados e a possibilidade 

de se eclodir uma guerra entre as duas nações era uma constante ameaça.  

Muito antes de o princípio do uti possidetis ser utilizado pela Coroa 

espanhola para definir os limites entre as suas colônias, era usado no Direito 

Romano e servia para regular as relações civis, tratava-se de um veredicto dado por 

um juiz pelo qual se reconhecia posse da algo. No Direito Romano, a posse era 

definida como “poder de fato que se exerce sobre uma coisa material móvel ou 

imóvel, com vontade de possuir para si com exclusividade e independência esteja ou 

o não o poder baseado no direito”1.Este tipo de uti possidetis conferia a posse desde 

que a ocupação tivesse sido mansa e pacífica, mas não transmitia a propriedade, ou 

seja, não transformava o ocupante em dono. Em outras palavras, conferia o direito 

de usar e fruir, mas impedia o direito de vender o bem2. 

Com o passar do tempo, o uti possidetis do Direito Romano foi sendo 

adaptado ao Direito das Gentes também conhecido como Direto Internacional. Se 

                                                           
1
 TOPASIO FERRETI, Aldo. Derecho Romano Patrimonial. México. Universidade Autonoma de 
México. 1992. p 23. 

2
 ARRIAGA-RODRÍGUEZ, Juan Carlos; CAMAL-CHELUJA. Uti possidetis ¿regla de delimitación o      
regla de la paz? In: ACOSTA, RAMÍREZ BRENES, Juan Carlos. Fronteras latinoamericanas: 
ejemplo para su comprehsión. San Jose, Costa Rica. Universidad Nacional. 2017. p. 157. 
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antes a regra se relacionava principalmente aos bens móveis, passou a relacionar-

se com os bem imóveis e atransferiro domínio territorialque era derivado do direito 

de conquista e do uso da força relativos à ocupação3. No direito de guerra, por 

exemplo, o vencedor podia-se apropriar dos bens móveis do perdedor, mas os bens 

imóveis, a terra, continuavam pertencendo ao soberano até ser votado no tratado de 

paz se seria extinto seu direito de posse4. 

No Brasil, as questões de limites com Estados vizinhos eram resolvidas 

através do uti possidetis factum, ou seja, ocupava-se primeiro e se exigia o direito 

depois, Ao Brasil, era incabível resolver as questões de limites com os países 

vizinhos pelo uti possidetis juris pelo simples fato de não ter sido herdeiro das 

Cédulas Reais espanholas.Na América espanhola, no entanto, o uti possidetis juris 

foi escolhido para ser o norteador da organização territorial das colônias. Mas, as 

Cédulas Reais definiam de modo vago a ocupação do território e, em razão disso, 

quando aconteceram as independências não se sabia precisar a configuração a 

territorial das novas Repúblicas. Este fato foi fator preponderante para que diversos 

países americanos se envolvessem em conflitos territoriais.  

O Chile e a Argentina também recorreram ao uti possidetis juris como 

método para reivindicar territórios. Mas, este logo se mostrou falho apesar de ser 

constantemente mencionado nas negociações. Quando as Cédulas Reais que 

designavam essa ordem eram confrontadas com outras, podia-se notar a 

sobreposição de ordens semelhantes para ambas ex-colônias. Era impossível que a 

Coroa determinasse com precisão áreas em locais onde não se tinha pleno 

conhecimento geográfico. O mais importante não era delimitar esses espaços com 

rigor técnico, mas sim impedir o res nullius e, consequentemente, a tentativa de 

colonização da América por potências estrangeiras. Logo, tal princípio foi superado e 

recuperado inúmeras vezes até o aquecimento das negociações a partir da década 

de 1870, quando uma confluência de fatores colaborou para que o poder de 

barganha argentino fosse mais eficiente que o chileno.  

Nessa época, a Argentina começava a se estabilizar internamente, enquanto 

o Chile se via envolvido na Guerra do Pacífico. Nesse período, havia sido pedido 

                                                           
3
 HASAINI, Edar. Uti possidetis juris: from Rome to Kosovo. The Fletcher Forum of World Affairs. 
Vol. 27, n. 2. 2003. p 85. 

4
 Hasaini, op. cit. p. 85. 



11 
 
 

para que a Argentina aderisse ao Tratado Secreto de Aliança Defensivo-Ofensiva 

entre o Peru e a Bolívia. O assunto chegou até a Chancelaria chilena que, 

apreensiva com a possibilidade de ter de dividir a sua frota em dois eixos, Norte e 

Sul, utilizou a Patagônia Oriental como moeda de troca para se garantir a 

neutralidade argentina. Até esse momento, as negociações foram lentas, porque 

para a Argentina era importante que a Patagônia não fosse decidida por meio da 

arbitragem. Havia-se o medo de que o laudo arbitral fosse desfavorável da mesma 

maneira que havia sido com Chaco. Enfim, o Tratado de Limites de 1881 foi 

assinado e o princípio do divortium aquarum aplicado. Os pontos na Cordilheira que 

serviriam de marco para estabelecer os limites eram os cumes mais altos que 

dividem as águas. Entretanto, uma vez mais, argentinos e chilenos discordariam do 

artigo primeiro de tal tratado. Dessa divergência, foi necessário compor um laudo 

arbitral que formalizasse, sem risco de não aceitação, a fronteira chileno-argentina.   

Além da parte histórica e diplomática, a formalização da fronteira chileno-

argentina tem origens, mais que tudo, em seu próprio objeto: a fronteira. Em seu 

sentido tradicional jurídico-político, fronteira representa o limite entre dois Estados. 

Ela atua como um limite que impede que outros Estados exerçam atos de soberania 

dentro da nação. Porém, a fronteira também é viva e está relacionada a aspectos 

humanos de comércio, troca e socialização. Daí, a dificuldade em se estabelecer os 

limites territoriais por meio do uti possidetis e das Cédulas Reais que eram tão 

pouco claras no sentido geográfico. Como saber até onde uma província conseguiu 

crescer e ir além do estabelecido pela Cédula ou, ao contrário, como saber o 

tamanho de territórios, que contavam com descrições aproximadas de localização, 

designados a um ou outro Vice-Reino, mas que jamais foram efetivamente 

ocupados? Seguindo essa lógica e vendo o desenrolar das negociações, pode-se 

dizer que o uti possidetis juris fracassou em estabelecer a fronteira entre o Chile e a 

Argentina. 

A independência da Coroa espanhola trouxe consigo também necessidades 

subjacentes como definir o território, condição sine qua non para ser entendido como 

Estado-nação. O conceito deste está vinculado a três elementos: território, povo e 

soberania. Segundo Vargas, território significa apropriação de uma parcela 
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geográfica por um indivíduo ou coletividade que se desdobra ao longo de um 

continuum que vai da dominação político-econômica até a cultural ou simbólica5.  

 
 

Reside no coração da ideia de soberania. Não somente é o território a 
extensão espacial da existência do Estado, a extensão do território está 
diretamente ligada aos seus interesses nacionais vitais, quer dizer, os 
interesses de defesa, segurança e, até mesmo a sobrevivência do próprio 
Estado

6
. 

 
 

O povo é a comunidade humana que habita aquele solo e está vinculada a 

ele pelo título de nacionalidade. São considerados como parte do povo os habitantes 

natos e os residentes no exterior; os habitantes naturalizados ou os estrangeiros não 

fazem parte do povo. Por fim, a soberania está relacionada ao Estado que exerce no 

plano interno a autoridade máxima e no plano externo se relaciona com 

independência e igualdade com outros Estados. Sua jurisdição e soberania são 

delimitadas pelo território que ele ocupa. 

Quando o Chile e a Argentina passaram pelo processo de independência, o 

conceito de Estado-nação não poderia ser vinculado a eles, porque lhes faltava 

determinar com clareza até onde poderiam exercer atos de soberania. Ter esse 

detalhe esclarecido é importante para entender a evolução das negociações 

diplomáticas. O incidente Jeanne Amelie em 1876 e o incidente Devonshire em 1878 

produziram complicações diplomáticas ao Chile e o escalonamento das rivalidades 

depois que a Argentina alegou que o país andino havia praticado atos de soberania 

em território em litígio. O Chile, por sua vez, alegava que se tratavam de navios que 

navegavam sem a autorização do governo chileno. A Patagônia, naquela época, era 

uma região que ainda não estava nem sob jurisdição argentina e nem sob jurisdição 

chilena, esse vazio de poder soberano causava atritos diplomáticos como os 

elucidados, além de atrair o interesse estrangeiro em ocupar uma terra “sem dono”. 

                                                           
5
 VARGAS, Fabio Aristimunho. Formação das fronteiras latino-americanas. Brasília: FUNAG, 
2017. p. 37. 

6
 KAIKOBAD, Kaiyan Homi. Interpretation and Revision of International Boundary Decisions. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 17, tradução nossa. No original: “[...] the political 
significance of territory to a State lies at the very heart of the whole idea of statehood. Not only is 
territory the spatial extent of the existence of the State, the extent of territory is directly linked to the 
vital national interests thereof, that is, the interests of defence, security and, indeed, the survival of 
the State itself”. Apud.  VARGAS, op. cit., p. 38. 
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Hipoteticamente, pode-se concluir que se o limite entre um Estado e o outro fosse 

claro, incidentes como esses não teriam sido provocados.  

Segundo Fabio Aristimunho Vargas formalização de fronteiras inclui o 

“processo mediante o qual se operam, consecutivamente, o reconhecimento mútuo, 

a delimitação e a demarcação de uma dada fronteira, atribuindo-lhe uma conotação 

política, uma fundamentação jurídica e uma expressão fática”7. Nesse sentido, 

apenas em 1902, as Repúblicas Argentina e do Chile conseguiram formalizar a sua 

fronteira na Patagônia.  

Para a fronteira ser formalizada, não basta que apenas um dos Estados 

determine o local da fronteira, é necessário também que todos os outros Estados 

vizinhos que compartilhem a mesma fronteira reconheçam entre si os limites 

estipulados e a jurisdição alheia sobre o território contíguo delimitado.  

No Tratado de Limites de 1881, ficou estabelecido que os cumes mais altos 

que dividem as águas serviriam como referência para delimitar o território argentino 

e chileno na Patagônia. Assim, explica Aristimunho Vargas: 

 
 
Delimitação é o procedimento formal por meio do qual se operam atos 
solenes de determinação dos traçados de fronteira entre os Estados 
envolvidos, estabelecendo-se direitos e obrigações mútuos em 
conformidade com o Direito Internacional. É o estabelecimento das linhas 
limítrofes entre os territórios de dois ou mais Estados, que pretendem definir 
o exato traçado de suas fronteiras. Normalmente é realizada por meio de 
tratados de limites bilaterais, mas também pode decorrer de decisão arbitral 
ou judiciária de um tribunal internacional, ou, ainda, por meios políticos de 
solução de controvérsias

8
 

 
 

O Tratado de 1881 continua sendo o melhor exemplo para explicar a 

demarcação. Este cumpriu todos os requisitos para se delimitar um território: trava-

se de um acordo bilateral ratificado tanto pelo Chile quanto pela Argentina, no qual 

ambas as Repúblicas aceitavam que a Cordilheira seria a divisória natural entre os 

dois países. As linhas limites que dividiriam um lado do outro passariam pelos cumes 

que dividem as águas ou divortium aquarum. Analisando apenas o critério formal, o 

                                                           
7
 VARGAS, Fabio Aristimunho. Formação das fronteiras latino-americanas. Brasília: FUNAG, 
2017. p. 74. 

8
 VARGAS, op. cit., p. 75.  
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Tratado foi bem sucedido, mas para que os limites estipulados fossem 

concretizados, mais uma etapa seria necessária: a demarcação.  

Demarcação refere-se ao momento em que são colocados, por comissões 

de limites, marcos em um dado território a ser dividido. Na operação de demarcação 

são erigidos os principais marcos definidores das linhas de fronteiras entre dois 

países. Existem marcos de mudança de direção, em se tratando de limites definidos 

por linhas retas, e marcos de mudança de regime, como quando se passa da 

fronteira fluvial para a seca. A demarcação é o componente fático da formalização 

das fronteiras, na medida em que implica a expressão no mundo real, físico, das 

determinações abstratas previamente assumidas pelas partes na delimitação9. 

Quando as comissões chilenas e argentinas começaram a estudar as 

montanhas andinas para marcar os pontos onde passavam os cumes mais altos que 

dividem as águas, não entraram em acordo. A comissão argentina alegava que não 

seria possível seguir esse critério, pois os Andes, na porção mais Austral do 

continente, deixam de ser uma cadeia contínua e, a manutenção deste critério nessa 

região implicaria em ter de renunciar a uma parte considerável da Patagônia. Como 

no Tratado de 1881 também estava previsto que caso não se chegasse a um acordo 

ou houvesse desentendimentos entre as partes, uma comissão arbitral deveria ser 

designada para resolver a questão sem dar direitos à revisão do laudo.  

O nome formalização da fronteira é o mais adequado quando se trata da 

questão de limites da Patagônia, sobretudo, porque o processo foi concluído no 

início do século passado. Além disso, essa fronteira é reconhecida não só pelos 

países que estiveram em litígio por mais de meio século como também 

internacionalmente.  

Poderá causar estranhamento ao leitor que ao longo desta dissertação não 

só a Patagônia seja alvo da disputa territorial como também o Estreito de Magalhães 

e a Terra do Fogo. O primeiro contato com o tema leva a esse tipo de 

questionamento: mas o que era de fato a Patagônia e por que o estopim para os 

desafetos foi a fundação da colônia de Punta Arenas no Estreito? Essa pergunta 

demanda uma longa explicação repleta de detalhes históricos e muitos debates 

entre os representantes chilenos e argentinos, mas de maneira resumida, pode-se 

                                                           
9
 Ibid. p. 75.   
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dizer que o entendimento sobre o que era a Patagônia variava de acordo com o país 

e a época.  

Uma das motivações para que o Tratado de 1856 fosse assinado foi o 

protesto da Argentina contra fundação da colônia de Punta Arenas. O tratado em si, 

não mencionava especificamente sobre qual região se referia, apenas limitava-se 

em dizer que os limites territoriais das partes contratantes eram aqueles possuídos 

no momento em que se separaram do domínio espanhol e as questões que 

pudessem suscitar divergências deveriam ser discutidas pacífica e amigavelmente.  

Para a Chancelaria argentina, havia o entendimento geral de que o referido 

Tratado apenas se relacionava com o Estreito de Magalhães e a Terra do Fogo. A 

Patagônia não entrava no mérito. Faz todo o sentido que a Argentina pensasse 

dessa maneira, já que ao retirar do tratado a Patagônia – a Patagônia, neste caso, 

deve ser entendia como a região entre a província de Cuyo e o rio Negro – ficaria 

subentendida que fazia parte, indiscutivelmente do território argentino. Já para a 

Chancelaria chilena, embora a motivação tivesse sido a fundação da colônia de 

Punta Arenas, o tratado deixava claro que ele regeria também as questões que 

viessem a ser suscitadas. Além disso, para essa Chancelaria, o Estreito de 

Magalhães e a Terra do Fogo eram sinônimos de Patagônia.  

 Como os tratados subsequentes ao Tratado de 1856 tentavam delimitar a 

fronteira não só da Patagônia propriamente dita como também das demais regiões 

em disputa, o termo usado no título deve ser entendido de maneira abrangente, ou 

seja, incluindo também o Estreito de Magalhães, Terra do Fogo e as ilhas 

adjacentes.  

Apesar de envolta a inúmeras trocas de notas e elaboração de Tratados, a 

questão de limites chileno-argentina não foi resolvida apenas com os bons ofícios 

que as Chancelarias deveriam oferecer. Houve, em diversos momentos, 

demonstrações de força e poder para que a vontade de um fosse sobreposta a do 

outro.Também houve momentos de equilíbrio de poder para que ainda que os 

debates fossem acalorados, a via bélica não fosse uma opção tão segura assim.  

 O acirramento do debate aconteceu na década de 1870 quando as 

Relações Internacionais entre o Chile e a Argentina se tornaram ainda mais tensas. 

Múltiplos fatores convergiram para que essa realidade se concretizasse. Do ponto 

de vista interno, a Argentina estava mais fortalecida e buscou aumentar a sua frota 
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naval e iniciou o processo de interiorização em direção à Patagônia por meio da 

Campanha do Deserto. O Chile, ao seu turno, era hostilizado por periódicos que 

inflamavam a opinião pública contra o aprisionamento do Jeanne Amelie, além 

disso, havia a Guerra do Pacífico e a aproximação dos governos do Peru e da 

Bolívia com a Argentina.  

 Enquanto o Chile seguia os princípios de Maquiavel contra o Peru e a 

Bolívia para conseguir adquirir as matérias primas de seu interesse, a Argentina 

utilizou de prática semelhante para pressionar o Chile e formalizar os seus direitos 

territoriais sobre a Patagônia. A compra de material bélico e navios de guerra pelo 

governo argentino deixou claro para o governo chileno que a eterna negociação pela 

Patagônia seria dada de outra forma a partir de então.  

 
 

Não deve, portanto, um príncipe ter outro objetivo nem outra preocupação, 
nem tomar qualquer outra coisa como sua arte além da guerra, suas 
ordenações e sua disciplina; [...] E a principal razão que te faz perder o 
estado é negligenciar esta arte; e a razão que te faz adquiri-lo é professar 
esta arte

10
. 

 
 

 Em termos especulativos, era provável que se a Argentina tivesse 

entrado em Guerra contra o Chile ao mesmo tempo em que acontecia a Guerra do 

Pacífico, mas a tentativa poderia ter sido uma guerra em vão. Isso porque, o Chile 

era mais densamente povoado e contava com estradas de ferro que cortavam o país 

quase que de Norte a Sul. Uma guerra naval também seria pouco efetiva devido à 

distância e aos custos da viagem e a sua manutenção. Por outro lado, o destino da 

Patagônia poderia ter sido diferente se a Argentina não tivesse aumentado a sua 

frota e comprado material bélico. O Chile se saísse vitorioso da Guerra do Pacífico 

poderia pressionar a Argentina para que esta cedesse a Patagônia. Seja por uma via 

ou por outra, Maquiavel acertou, a demonstração de força da Argentina manteve a 

sua própria segurança.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Esta dissertação será dividida em três capítulos. O processo de formalização 

da fronteira chileno-argentina é rico em detalhes que não podem escapar aos olhos 

do leitor. São inúmeros dados, datas, construções e abandonos de vilas, e atores 

                                                           
10

 MAQUIAVEL, Nicolau (2012). O Príncipe. São Paulo: Martin Claret editorial. 1990. v. Tomo I. 
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envolvidos, desde os primeiros anos da colonização até, finalmente, a fronteira ser 

formalizada. Além disso, ambos os países construíram uma historiografia que 

colocava o outro como expansionista e usurpador, ao passo que o próprio país era 

vítima das circunstâncias e da malícia alheia.  

O capítulo “Cédulas Reais: as imperatrizes de todos os males?” será 

dedicado a analisar as Cédulas Reais, a fundação das cidades, vilas e fortes, bem 

como a sua destruição e abandonamento depois de sofrerem com ataques 

indígenas. O livro do Pablo Lacoste será usado como base para demonstrar o 

processo de distribuição dessas Cédulas. O tema é sensível porque há inúmeras 

discordâncias, até os dias de hoje, acerca das Cédulas Reais, sobretudo, entre os 

mais chauvinistas. Também será analisado brevemente as consequencias do uso 

dessas Cédulas através da história diplomática após a independência e como foi 

elaborado o arcabouço documental que baseou as Teses Fundacionais.  

No capítulo “A questão de limites chileno-argentina em autores do século 

XX”, serão comparados os argumentos de dois autores argentinos e dois autores 

chilenos. Assim, será possível demonstrar ao leitor que entre as décadas de 1870 e 

os anos 2000 foi possível construir uma historiografia que manteve aspectos 

nacionalistas e que o outro, ainda que de maneira ponderada, era visto como 

usurpador. Também será possível perceber que há uma enorme discrepância entre 

o autor que escreveu durante a década de 1970 e o autor que escreveu nos anos 

2000. À medida que o tempo se distanciava do período das ditaduras militares, o 

discurso era cada vez mais ameno e ponderado, embora existissem resquícios de 

ressentimentos de ambos os lados. 

Por fim, o capítulo “Defensores do Chile será a análise dos discursos 

elaborados durante a acalorada disputa de limites durante a década de 1870. Todos 

os três autores abordados nesse capítulo tratam a questão de maneira diferente e 

com enfoques variados. Seja por acreditar que os direitos chilenos derivados das 

Cédulas reais eram inquestionáveis, seja por acreditar que o Congresso Pan 

Americano deveria ser o responsável por criar as normas que resolvessem as 

questões de limites no continente, ou por simplesmente ver a Argentina como uma 

rival que embaraçou todas as tentativas chilenas de resolução da questão de limites. 
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Por razões sanitárias impostas pela pandemia, o acesso aos livros 

publicados no século XIX por autores argentinos foi inviabilizado. Assim, o terceiro 

capítulo será apenas composto por autores chilenos.  
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2 CÉDULAS REAIS: AS IMPERATRIZES DE TODOS OS MALES? 

 

A questão de limites que polarizou os governos chileno e argentino durante o 

século XIX teve origem na forma como a Coroa espanhola conduziu a colonização 

em suas terras nas Américas. A organização político-administrativa destas estava 

baseada na emissão de Cédulas Reais que outorgavam direitos e deveres a serem 

cumpridos pelos Capitães Gerais, Vice-Reis e demais autoridades públicas 

subordinadas à Coroa. A maneira como a expansão territorial deveria acontecer no 

Novo Mundo também era determinada por esses documentos Reais e seguia o 

princípio do uti possidetis juris. O critério, ao mesmo tempo em que determinava as 

regiões que deveriam ser ocupadas, tinha por objetivo impedir que outras nações se 

apoderassem das terras sobre o domínio espanhol. O princípio foi bem sucedido por 

impedir que as potências estrangeiras pudessem alegar legitimidade sobre as terras 

da Coroa, mas o uti possidetis juris imposto pelas Cédulas Reais teve a sua eficácia 

questionada quanto à determinação das fronteiras nacionais após a independência.  

Foi diante dessa imprecisão do uti possidetis juris quanto aos limites 

territoriais que nasceriam relevantes questões fronteiriças entre tantos países nas 

Américas, em especial, entre os governos argentino e chileno – tema desta 

dissertação. Portanto, para compreender como as negociações se deram no século 

XIX, é necessário retroceder ao momento da colonização e perceber que a 

ocupação não aconteceu de maneira contínua espacialmente e homogênea em 

tamanho, função e densidade demográfica. O processo foi marcado, na verdade, por 

ilhas de colonização, repleto de idas e vindas, sucessos e fracassos, fundações e 

destruições de vilas e fortes. Pode-se dizer que o colonizador fez aquilo que poderia 

ser feito com os recursos disponíveis na época para driblar as adversidades, as 

intempéries e, sobretudo, os ataques dos povos nativos que não estavam dispostos 

a se submeterem ao domínio estrangeiro.  

Além disso, o método colonizatório sofreu mudanças profundas com o 

passar do tempo, em especial, na mudança da dinastia Habsburgo para a Bourbon. 

A colonização dos Habsburgos iniciada em 1534 foi caracterizada pela emissão de 

Cédulas Reais designadas a particulares com poder e recursos para ficarem 

responsáveis por fazer assentamentos, administrarem e explorarem uma área 

determinada, em troca da lealdade ao rei e o pagamento de alguns impostos. Em 
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1700, dava-se início à dinastia Bourbon a qual foi caracterizada por suavizar os 

limites estabelecidos pelas Cédulas, tornando-as menos precisas e combatendo os 

particularismos. A partir de então, as relações entre os reinos que só tinham em 

comum entre si a figura do rei foi intensificada com o objetivo de fortalecer o 

conjunto.  

 Os limites territoriais que já eram pouco precisos devido à falta de 

conhecimento geográfico passaram a ser ainda mais fluídos e pouco claros. Além 

disso, ciente da impossibilidade de apenas uma colônia ser capaz de arcar com 

todas as responsabilidades que o combate à invasão territorial exigia, muitas 

Cédulas designavam tarefas complementares, como por exemplo exigir que a 

Capitania Geral do Chile fosse responsável pela designação e apoio aos padres 

jesuítas de Nahuelhuapi, mesmo esta região estando sob jurisdição argentina. Esse 

tipo de sobreposição de poderes causou desentendimentos entre os representantes 

das duas novas Repúblicas, seja pela a atribuição de tarefas ou por delegar 

jurisdição territorial, qualquer que fosse o conteúdo da Cédula era utilizado como 

argumento irrefutável.  

 Diante de tantos detalhes e peculiaridades, este capítulo se propõe a 

esclarecer as posses territoriais que cada um dos países litigantes possuía ao tempo 

de suas independências, as designações de ocupação territorial ordenadas pelas 

Cédulas e a efetiva ocupação da área pretendida, uma vez que a posse só se 

concretizava a partir desta.  

 

2.1 As Cédulas Reais emitidas pelos Habsburgos 

 

Durante o século XV, a principal rival da Coroa Espanhola foi a Coroa 

Portuguesa. Ambas foram pioneiras no projeto ultramarino europeu e conseguiram 

consolidar sua exploração colonial, sobretudo, no continente americano. Em 1494, 

com o objetivo de evitar conflitos, assinaram o Tratado de Tordesilhas ficando 

definido que Portugal teria direitos sobre as terras que viriam a formar o Brasil, e a 

Espanha ao resto da América. Entre 1516 e 1700, a Coroa Espanhola era dominada 

pela Casa Habsburgo que se caracterizou por realizar o seu ambicioso projeto 

expansionista no continente. 
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Para garantir seus interesses no Novo Mundo, a Coroa emitia Cédulas Reais 

que legitimavam e davam amplos direitos às empresas de caráter privado que 

tinham recursos para garantir e financiar as expedições conquistadoras, e 

estabelecia de maneira pouco precisa o território concedido em troca de lealdade ao 

rei e o pagamento de alguns tributos. Essas empresas eram motivadas pela riqueza, 

extração de ouro e prata, exploração da mão de obra indígena em “encomiendas e 

por objetivos evangelizadores para propagar a Fé Católica11. 

A Governação do Chile foi criada em 18 de abril de 1548 e licenciada a 

Pedro de la Gasca, presidente da Real Audiência de Lima que concedeu a Pedro de 

Valdívia o título de governador. A governação se estendia do paralelo 27º ao 

paralelo 41º, do oceano Pacífico a 100 léguas a leste. Como o documento que criou 

a Governação do Chile foi elaborada por uma autoridade sediada na América, o rei 

teve que legítimá-la com a emissão da Cédula Real de 1554, estendendo seu 

território até o Estreito de Magalhães, indo de Copiapó até o Estreito e mantendo a 

largura de 100 léguas. Dessa forma, a Governação do Chile tinha como territórios 

quase toda a totalidade da Patagônia e as províncias de Cuyo e Tucumán12. 

Desde a criação da Governação do Chile, a largura de 100 léguas se 

manteve do Pacífico em direção ao Leste. As Cédulas de 1554, 1555 e 1558 

coincidiam nesse aspecto. Quanto à latitude se manteve o paralelo 27°como limite 

norte, ao passo que o limite Sul variou do paralelo 41°(documento de 1548 que 

delegou a Valdívia o título de governador), migrando cada vez mais ao Sul com as 

Cédulas de 1554 (Valdívia), 1555 (Alderete) e 1558 (Villagra)13.  

Os representantes chilenos também estavam preocupados em garantir a 

rota para o Peru e aumentar a disponibilidade de mão de obra indígena para as 

encomiendas. Para tanto, Francisco Aguirre fundou em 1553 a cidade de Santiago 

del Estero – a cidade mais antiga da atual Argentina - , e Francisco Aguirre 

percorreu a região do Cuyo dando base para posterior fundação da cidade de 

Mendoza (por Pedro del Castillo em 1561), San Juán (fundada por Juan Jufré em 

1562) e San Luís (fundada por Luís Jufré em 1594). Com isso, a Governação do 
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 LACOSTE, Pablo, La imagen del otro en las relaciones de la Argentina y Chile (1534-2000). 
São Paulo. Universidad de Santiago de Chile. 2003. p 40. 

12
 Ibid. p.41. 

13
 Ibid.p. 43. 
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Chile colonizou importantes regiões que estão hoje sob jurisdição da Argentina como 

Cuyo e a zona de Tucumán. Entretanto, ao Sul do rio Diamante, o governo chileno 

não conseguiu estabelecer assentamentos estáveis.  

A Cédula Real de 29 de agosto de 1563 mudaria mais uma vez os domínios 

do Chile ao determinar que se deveria “apartar de la dicha gobernación de Tucumán, 

Juria y Diaguitas de la Governación de Chile e incluirlas en la audiencia de 

Chacras“14.que passava depender do Vice-Reino do Peru . O governo espanhol, 

para se fortalecer na região, fundou as cidades de Tucumán (1565), Córdoba (1573), 

Salta (1582) e Jujuy (1593), consolidando a Governação de Tucumán como unidade 

política autônoma e com hierarquia análoga à Governação do Chile. A mudança no 

status da Governação de Tucumán frustrou os interesses chilenos, no futuro, ambas 

enfrentariam atritos e rivalidades. 

Em um primeiro momento o Estreito de Magalhães estava sob jurisdição da 

Capitania General do Chile, depois passou a ser independente e foi batizada como 

Governação de Magalhães, mas com a saída de seus últimos habitantes, houve um 

vácuo de poder e, Magalhães voltou a condição original de não estar sob os 

cuidados de nenhuma autoridade espanhola ou subordinada a ela durante muito 

tempo. Somente através da emissão da Cédula Real de 26 de agosto de 1618 que 

as atividades expedicionárias voltaram a ocorrer no Estreito e também no Cabo Horn 

sob o comando de Bartolomeu García Nodal e Gonzalo Nodal. Na Cédula, a Coroa 

instruía o Governador Geral do Chile a dar apoio à expedição, sendo esta 

responsável outra vez pelo Estreito e pelo Cabo Horns15. 

Em 1609, quando se criou a Real Audiência do Chile, não foram 

mencionados os limites territoriais. Esses só foram especificados em 1661 e 

ratificados mais tarde em 1680 na Recopilação das Leis das Índias. O rei Felipe IV 

estabelecia que: 

 
 

Tendrá por distrito todo el Reino ya nombrado de Chile, con las 
ciudades, villas, lugares y territorios que están comprendidos en el 
gobierno de estas provincias, tanto las rejiones que están hoy 
pacificadas y pobladas como los que pudiera conquistarse, poblarse 

                                                           
14

 AMUNÁTEGUI, Luís Miguel. La cuestión de  límites entre Chile y la República Argentina. 
Santiago. t. 1.1880. 216-217. 

15
 LACOSTE, Pablo, op. cit., p. 45. 
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y pacificarse en el interior y esterior del Estrecho de Magalllanes y en 
el territorio interior inclusive hasta la provincia de Cuyo

16
. 

 
 
De acordo com o documento, a Audiência do Chile: 

 
 

Tenga por distrito todo el dicho reino de Chile, con las ciudades, villas, 
lugares ytierras que se incluyen en el gobierno de aquellas provincias, 
así lo que ahora estápacífico y poblado, como lo que se redujere, 
poblar y pacificare dentro y fuera del Estrecho de Magallanes y la tierra 
adentro hasta la provincia de Cuyo inclusive

17
. 

 
 

Diante da apresentação desses documentos, é possível perceber  que  mais  

uma vez o domínio territorial chileno mudou. O Estreito de Magalhães, que no início 

do século XVII era constantemente visitado por embarcações da Grã Bretanha e 

Holanda, voltou a ser administrado pela Capitania Geral do Chile. Nesse sentido, o 

território chileno ficou delimitado entre o paralelo 27° e o Cabo Horn, mas nada se 

falava sobre a largura territorial, diferentemente das outras Cédulas Reais que a 

definiam com 100 léguas contadas a partir do Pacífico para o interior do continente. 

O receio de que estrangeiros se instalassem na porção austral do continente 

influenciou o rei Carlos II a editar três Cédulas Reais com praticamente o mesmo 

assunto. A Cédula de 1675 atribuía ao Chile a responsabilidade de vigiar, 

reconhecer e controlar a Zona do Estreito; a de 1681 ratificava a responsabilidade 

dos governantes chilenos pela Terra do Fogo; e a de 1687 expressava a 

preocupação do monarca pela tomada de posse, fortificação e navegação por outros 

países na região do Estreito18. A política da Coroa espanhola era entregar ao Chile a 

responsabilidade por administrar a porção austral do continente: uma tentativa de 

inibir as constantes incursões estrangeiras na região. 

 

 

Os doi licencia y facultad para que por Nos y en Nuestro nombre y de 
la Coronareal de Castilla, podáis entrar por el dicho río de Solís, que 
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 MORLA VICUÑA, Carlos. La cuestión de límites entre Chile y la República Arjentina. 
Valparaíso, Imprenta La Patria, 1879. p. 28. 

17
 LUIS, María Teresa; SCHILLAR, Monik. Tierra del Fuego. Materiales para el estudio de la 
Historia Regional. Ushuaia. Editorial Fuegia, 1997. p. 91. 

18
 LACOSTE, Pablo, op. cit., p 47. 
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llaman de la Plata,hasta los mares del Sur, donde tengáis doscientas 
leguas de luengo de costa degobernación, que comience desde 
donde se acaba la gobernación que tenemos encomenda da al 
mariscal don Diego de Almagro, hacia el estrecho de Magallanes, y 
conquistar y poblarlas tierras y provincias que hubiere en dichas 
tierras

19
. 

 
 

O Vice Reino do Rio da Prata também recebeu ordens Reais que atribuíam 

funções colonizadoras para a região. Em 1534, através de as Capitulações de 

Toledo, o rei Carlos I, concedeu a Pedro de Mendoza uma região que ia do paralelo 

25°34’26” Norte ao paralelo 36°57’09” Sul. 

Embora muitos historiadores argentinos tivessem deduzido que a jurisdição 

de Pedro de Mendoza chegasse até o estreito e correspondesse à 200 léguas de 

mar sobre o Sul do oceâno Atlântico, a transcrição acima deve ser interpretada de 

acordo com os conhecimentos da época sobre geografia local para que erros 

interpretativos não aconteçam em razão da anacronia. Quando Mendoza recebeu a 

missão de estabelecer assentamento no Prata, o rio havia sido recém descoberto, 

em 1516, por Juan Diáz Sólis. Poucas incursões foram feitas e o conhecimento 

geográfico da área era escasso o suficiente para levar as autoridades régias a 

acreditarem que seria possível navegar do rio da Prata em direção à Magalhães. Por 

isso, Carlos I mandou Mendoza avançar pelo Prata e não pelo Estreito. Além disso, 

Mendoza não tinha direito às terras magalhânicas visto que o seu limite territorial ia 

do paralelo 25°34’26“Norte ao 36°57’09” Sul, o que corresponde, no Pacífico, as 

atuais regiões Antofagasta e Bío-Bío, respectivamente. Quanto às 200 léguas, de 

acordo com a Cédula, deveriam ser contadas “desde donde se acaba la gobernación 

que tenemos encomendada al mariscal don Diego de Almagro“20. 

Mendoza deu início à sua missão, em 1536, fundando a cidade de Buenos 

Aires. Três anos depois, seria oferecida a Álvar Núñez Cabeza de Vaca a mesma 

jurisdição que Pedro de Mendoza havia recebido, com ampliação da zona do Brasil. 

Além incluir as 200 léguas na costa do mar do Sul. Com esse documento, a Coroa 

ratificava a jurisdição de Buenos Aires entre os paralelos 25°34’26“Norte ao 

36°57’09” Sul. Mesmo assim, no ano seguinte, Pedro de Valdívia fundou a cidade de 
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 Capitulação de Pedro de Mendoza feita em Toledo em maio de 1534, reproduzida em 
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Santiago no paralelo 33°Sul, dentro da jurisdição que correspondia a Buenos Aires. 

Assim começava a superposição de título entre os futuros países que iriam disputar 

a Patagônia. 

No dia 22 de julho de 1547, a Coroa emitiu a Juan de Sanabria mais um 

título que ratificava as Cédulas outorgadas a Mendoza (1534) e a Álvar Cabeza de 

Vaca (1539), mas com algumas modificações. O território que antes era delimitado 

entre os paralelos 25° e 37° passava a ser deslocado para os paralelos 19° e 3° do 

centro até a Cordilheira; e do lado chileno, o limite Sul era o paralelo 27°. Com essa 

nova Cédula, Santiago ficava fora da jurisdição do Rio da Prata, mas Copiapó 

(27°30’) tomada em 1540 por Valdivia, e La Serena (29°50’) fundada em 1544 ainda 

ficavam sob o domínio platino.  Apesar de a Coroa ter retirado Santiago da influência 

platina, outras cidades fundadas pelas autoridades chilenas continuavam em 

territórios subordinados à Governação do Rio da Prata. De qualquer forma, os títulos 

emitidos em favor dos Sanabria perderam o efeito jurídico porque tanto Juan quanto 

Diego faleceram antes de assumir e realizar as suas funções21. 

A Provisão Real de novembro de 1552 outorgou Domingo de Irala como 

governador do Rio da Prata e ratificou que a jurisdição do Prata alcançava os dois 

oceanos entre os paralelos 25° e 37°. Dessa forma, voltava a vigorar a capitulação 

destinada a Mendoza e a Cabeza de Vaca, uma vez que nunca havia sido posto em 

prática as capitulações dos Sanabria. Em teoria, essa mudança no ordenamento 

fazia com que as cidades de Santiago e La Serena voltassem a ficar sob o domínio 

platino. Entretanto, a subordinação delas nunca aconteceu de fato, isso se deveu a 

dois motivos principais: as longas viagens entre o Prata e as cidades chilenas e o 

baixíssimo desenvolvimento entre as cidades que ligavam uma à outra22. 

Mesmo a Coroa tendo concedido ao governador do Rio da Prata uma área 

de 1.500.000 m², a quantidade de pessoas sujeiras à autoridade espanhola era 

muito pequena e incapaz de controlar toda a região. Sendo assim, fronteira jurídica 

pretendida pela Coroa e a fronteira real, a ocupada de fato, eram muito distintas. 

Muito embora existissem sobreposições entre as Cédulas Reais emitidas a favor da 

Capitania Geral do Chile e do Vice Reino do Rio da Prata, as autoridades do Prata 
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nunca pretenderam exercer o governo no litoral do Pacífico, exceto por algumas 

manifestas reivindicações por Cuyo23. 

No século XVI, as disputas se deram por razões missionárias na zona de 

Tucumán entre as entidades colonizadoras do Chile e do Alto Peru. O Chile fundou a 

cidade de Santiago del Estero, no Noroeste da Atual Argentina, mas as autoridades 

do Alto Peru mandavam constantes expedições para reconhecer a área, resultando 

em conflitos por controle. O problema foi resolvido em 1563 quando a Coroa 

desprendeu Tucumán do Chile e permitiu que fosse uma Governação independente 

submetida à autoridade direta de Lima. Entretanto, a solução não foi totalmente 

eficaz, visto que o Chile manteve duas cidades cuyanas dentro da nova governação.  

Se por um lado, a Governação do Chile teve problemas territoriais com a do 

Alto Peru, por outro, não teve com a Governação do Rio da Prata durante o século 

XVI. Ao mesmo tempo que as autoridades platinas não exigiam subordinação de La 

Serena e Santiago, tampouco se estendeu às costas atlânticas o domínio chileno, 

apesar de suas autoridades possuírem títulos para controlar áreas bastante 

próximas a Buenos Aires. Dessa relação amistosa, foi cunhado por Pablo Lacoste 

termo “fronteira imaginária” na qual se empenhava para evitar o uso literal das 

disposições jurídicas24. 

Em 1661, a Coroa emitiu outro documento que dava ao Chile jurisdição 

sobre todo o Estreito de Magalhães e cercanias. Poucos anos antes, em junho de 

1570, a Coroa havia inovado ao emitir Cédula Real que submetias as costas 

Patagônicas ao longo de 200 léguas ao Rio da Prata, exigia-se o “povoamento” e a 

“pacificação” para se obter efeitos jurídicos, mas não determinava o tempo para 

realizá-los. Dessa maneira, a Governação do Prata foi deslocada do paralelo 

36°57’09” Sul ao 48°21’15” Sul. Tal Cédula só mencionava o lado Atlântico, mas se 

manteve silente quanto ao Pacífico e, por consequência, estava em conformidade 

com as Cédulas de 1554, 1555 e 1558 emitidas em favor da Governação do Chile. 

A Capitulação de 1570 foi bem sucedida, uma vez que se conseguiu fundar 

quatro cidades: Santa Fe (1573), San Salvador (1574) logo depois abandonada, 

Buenos Aires (refundada em 1580) e Corrientes (1588). A partir delas, houve um 
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aumento na área ocupada e da necessidade de se subdividir, em 1617, a 

Governação do Rio da Prata em novas governações com sedes em Buenos Aires e 

Assunção25
. 

“A Cédula Real de 1570 redefiniu parcialmente a jurisdição da Governação 

do Rio da Prata, do paralelo 25°34’26” Sul ao 36°57’09” Sul, a jurisdição se 

prolongava em teoria até o oceano Pacífico. No entanto, esbarrava nas cidades 

chilenas que se desenvolvia com total autonomia da Governação do Rio da Prata. 

Entre os paralelos 37° e 48° nenhum documento Real havia estabelecido limites a 

Oeste. A Cédula de 1617, desprendia da Governação do Rio da Prata os territórios a 

ela referentes no Pacífico entre os paralelos 25°e 37°, fixando que o novo limite 

ocidental era a Governação de Tucumán26, porém não resolvia a questão da zona 

austral, entre os paralelos 37°e 48°. Somente em 1669, motivado por questões de 

“pacificação” que a Coroa emitiria documento responsabilizando a Govenação do 

Prata pelos “cuidados” aos indígenas, além de estabelecer os limites ocidentais no 

paralelo 36°57’09“em direção ao Norte, limitado pela Governação de Tucumán e 

oceano Atlântico; 48°21’15“ Sul, limitado à Cordilheira. 

Motivada por regular a política indígena, a Coroa emitiu uma nova Cédula 

Real em maio de 1684 para definir o limite austral entre a Governação do Rio da 

Prata e o Reino do Chile. O rei ordenava ao governador do Rio da Prata a 

responsabilidade por gerir os problemas que ocorriam no Sul do continente27. O 

texto da Cédula de 1684 reforçava a Cédula de 1669, pois reafirmava que a 

Cordilheira dos Andes separava o Reino do Chile da Governação de Tucumán ao 

Norte, e da Governação do Rio da Prata ao Sul. 

A Cédula de 1680 se destacava das anteriores porque abandonava o 

modelo de 100 léguas para estabelecer a fronteira Oeste e passava a usar a 

Cordilheira como fronteira natural28. A Coroa pretendia com isso deixar os títulos 

territoriais do Chile no Estreito de Magalhães a salvos e permitir a continuidade 

territorial passando pela Araucanía e Vale Central, mas sem atribuir ao Chile 
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competência pela Patagônia, já que estava sob jurisdição da Governação do Rio da 

Prata, segundo as Cédulas de 1570, 1669 e 1684. 

Foi a partir dessa da Cédula que a Cordilheira passou a ser usada pela 

primeira vez como limite natural entre a Governação do Chile e a Governação do Rio 

da Prata. Entretanto, não foi precisa o suficiente para estabelecer os limites entre 

uma jurisdição e outra. Isso porque, em algumas regiões, a Cordilheira chega a ter 

200 km de largura. Então por onde passaria a linha que dividiria um reino o outro? 

Pode-se dizer que há um certo grau de genialidade por parte da Coroa espanhola ao 

definir a grosso modo a Cordilheira dos Andes como fronteira entre uma jurisdição e 

outra. Isso permitia que as missões de Nahuel Huapi - evangelizadoras de indígenas 

e sujeitas a Governação do Chile - pudessem transitar pela Cordilheira sem ferir o 

que estava disposto nessa Cédula, pois se encontravam dentro do domínio 

chileno29. De qualquer forma, não houve necessidade de que a Coroa se 

preocupasse com isso, o litígio seria discutido e resolvido, respectivamente, nos 

séculos  XIX e XX. 

 

2.2 As Cédulas Reais emitidas pelos Bourbons 

 

Com a chegada dos Bourbons ao trono, em 1700, a maneira de a metrópole 

se relacionar com a colônia mudou. As diferenças mais importantes foram a 

suavização dos limites territoriais que antes eram bem definidos e os avanços na 

centralização da administração de modo que as intendências estivessem conectadas 

diretamente com o rei. A imprecisão dos títulos permitia que a Coroa tomasse 

medidas mais convenientes em função do conjunto, ao mesmo tempo, em que dava 

mais ênfase à administração, ao impulsionar unidades políticas mais homogêneas e 

fortes e a uma maior subordinação dessas à Coroa30. 

Entre 1766 e 1770, algumas medidas de segurança foram tomadas nos 

mares do Sul. Em 1778 algumas cidades foram fundadas na Patagônia; o Vice-

Reino do Rio da Prata foi criado em 1776; e o Reino do Chile ficou autônomo do 

Vice-Reino do Peru em 1787; finalmente, foram implantadas o sistema de 
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intendências, em 1782, no Rio da Prata e, entre 1784 e 1787, no Chile31. 

O modo como os Habsburgos e os Bourbons lidavam com as jurisdições 

também era diferente. Enquanto os primeiros entregavam a responsabilidade pela 

colonização e exploração das terras americanas em mãos de empresas privadas 

que contavam com seus próprios recursos econômicos, militares e humanos; os 

segundos burocratizaram a relação ao terceirizar a responsabilidade nas mãos de 

funcionários do governo. O novo tipo de relação aplicada pelos Bourbons era 

vantajoso para ambos os lados, a Coroa ficava isenta de fazer propostas tentadoras 

para suprir os riscos do negócio, pois se travava de uma relação empregatícia e não 

mais de um empreendimento particular como outrora, ao passo que os responsáveis 

pela exploração não estavam mais sujeitos a perdas monetárias. Além disso, havia 

maior preocupação com a geografia do local no momento de definir as fronteiras das 

Governações. Também é importante agregar que o modelo Habsburgo de 

colonização permitia que os exploradores se espalhassem no território sem a 

necessidade de respeitar os limites previstos nas Cédulas, enquanto que os 

Bourbons vinham de uma tradição de respeito às “fronteiras naturais”32. 

As missões jesuíticas de Nahuel Huapi são um exemplo da complexidade 

dos problemas geoespaciais da fronteira. Iniciadas em 1609 na ilha de Chiloé, 

tinham por objetivo não só a conversão de puelches e poyas como também 

estabelecer uma porta de entrada ou base de operações missionárias e 

exploratórias da Patagônia até o estreito de Magalhães. A região foi palco de 

diversas batalhas por controle territorial, inicialmente nenhuma delas tinha a ver com 

rivalidades jurisdicionais entre Santiago e Buenos Aires. Os beligerantes, na 

verdade, eram ordens religiosas competindo umas com as outras, e determinadas 

etnias indígenas que tinham rivalidade com os povos vizinhos33. O assentamento foi 

mais uma vez destruído em 1711 e 1719, sendo revitalizado outra vez em 1772. 

Nesse mesmo período, a Coroa havia atribuído ao Reino do Chile através das 

Cédulas de 1717, 1724 e 1777 a responsabilidade por percorrer as Terras 

Mahalhânicas.  
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No século XVIII, Grã Bretanha e França emergiram como potências, essa 

nova realidade resultou em preocupação para o Império espanhol, sobretudo, depois 

que essas nações estabeleceram assentamentos estáveis nas ilhas Malvinas34. A 

presença francesa nas Malvinas foi neutralizada com a evocação do Pacto de 

Família já que a dinastia mantinha o trono tanto na França quanto na Espanha Com 

isso, a Coroa espanhola conseguiu reivindicar a posse do território ocupado que foi 

prontamente devolvido, em 2 de abril de 1767, pelos franceses. Dali em diante, as 

ilhas passaram a ficar sob jurisdição de Buenos Aires. Contudo, ainda restava 

pendente a ocupação britânica em Port Egmont. Para afastar a ameaça Britânica, a 

Coroa espanhola emitiu quatorze Ordens Reais ao governador de Buenos Aires, 

Francisco Bucarelli, nas quais lhe confiava a direção e supervisão dos buques de 

guerra que deveria fazer a vigilância do Atlântico Sul. O Reino do Chile também 

recebeu semelhante documentação para fazer o controle das terras do Sul e de 

Magalhães além de ajudar com as embarcações vindas do Rio da Prata que 

chegassem aos portos de Concepción e Valparaíso35. 

Diante dos avanços britânicos nas terras do Sul, tanto a Capitania Geral do 

Chile quanto o Vice Reino do Rio da Prata ficaram responsáveis por ocupar a 

Patagônia e a Terra do Fogo. Essa nova forma de vigiar o território era mais uma 

diferença entre os Habsbourgos e os Bourbons que preferiam o fortalecimento do 

todo. Dessa maneira, saía-se do Estado patrimonial caracterizado pela soma dos 

reinos autônomos unidos apenas pela figura do rei, para o Estado imperial, no qual 

prevalecia a homogeneidade do conjunto36.   

O sistema de intendências imposto pelos Bourbons retirou de Lima a 

autoridade por Santiago e Buenos Aires, assim essas jurisdições passaram a 

depender diretamente da Coroa. Tal mudança buscava diminuir a autonomia local e 

favorecer a unidade regional. A Cédula Real de 1776 que criou o Vice Reino do Rio 

da Prata jamais mencionou seus limites territoriais, apenas afirmava que teria 

jurisdição sobre os territórios das antigas governações de Buenos Aires, Tucumán, 

Paraguai, Montevidéu, Alto Peru, as cidades de Mendoza e San Juan el Pico – mas 

não delimitava os limites de cada uma dessas regiões. O mesmo se repetiu com as 
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Cédulas de 1777 e 177837. 

Então, para conhecer os limites do Vice Reino do Rio da Prata era 

necessário voltar às fundações das cidades que o compunham. Segundo a ata 

fundacional de Juan Jufré (1562), a Governação de Cuyo chegava até o Sul do vale 

do rio Diamante, sendo o forte de São Rafael, fundado em 1805 aos 36°de latitude 

Sul seu povoado mais meridional. Nesse caso, a fronteira jurídica coincidia com a 

real. Por sua vez, a jurisdição de Buenos Aires tinha como limite Sul o paralelo 48°e 

a Cordilheira dos Andes como limite à Oeste, assim ficavam fora de seu domínio o 

Estreito de Magalhães, à Terra do Fogo, o Cabo Horn e a faixa de terra que ia do 

paralelo 48°ao 52º, ou seja, o extremo Sul da Patagônia. 

Assim como o documento que criou o Vice Reino do Rio da Prata não 

estabeleceu os limites jurisdicionais com clareza da região, o documento que deu 

origem à Intendência do mesmo lugar foi silente quanto aos seus limites. Dessa 

maneira, os Bourbons perpetuaram o vazio jurisdicional da área. Realidade diversa 

teve a Capitania Geral do Chile que passou por uma sequência de modificações em 

seus limites jurisdicionais durante a era dos Bourbons. Em 1784, o sistema de 

Intendências foi inaugurado em Chiloé, Francisco Hurtado foi designado como 

governador da cidade e, por se tratar de uma ilha conseguiu suprir o habitual vazio 

das Cédulas Reais bourbônicas quanto aos limites38. 

 No momento da independência, a Capitania Geral do Chile era composta 

pela Intendência de Santiago com limites entre o Atacama e o rio Maule; a 

Intendência de de Concepción, do Maule até o rio Maypué; e a Governação de 

Chiloé, que se limitava entre o Maypué e o Cabo Horns. Todos tinham como limite 

oriental a Cordilheira39. 

O Vice Reino do Rio da Prata foi fundado para, sobretudo, fazer frente às 

ameaças britânicas e portuguesas no lado atlântico do continente.  O acervo emitido 

pelo Império espanhol que delegava a Buenos Aires a função de guarda pela 

Patagônia e adjacências era a prova de que a Cédula Real de 1570 ainda estava em 

vigor, ou seja, comprovava que a Governação de Buenos Aires se estendia até o 

paralelo 48°. Entretanto, do paralelo 48° até o Estreito de Magalhães não havia 
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documentos que comprovassem sua jurisdição, apesar de existirem ordens de 

explorar e vigiar ao Sul do paralelo. Segundo Pablo Lacoste, a Coroa da Espanha 

não emitiu nenhum documento que atribuísse à Governação de Buenos Aires ou ao 

Vice Reino do Rio da Prata qualquer jurisdição sobre as costas do Pacífico Sul. Por 

outro lado, a documentação que deu origem aos sistemas de intendências no Chile 

(1784-1789) e a refundação de Osorno deixam claro a vontade da Coroa em sujeitar 

todo o território do Atacama até o Cabo Horn, do Pacífico aos Andes à Capitania 

Geral do Chile40. 

O Chile contava com dois documentos fundamentais que o favoreciam: 

“Intrucciones para establecer fuertes y poblaciones en la costa que corre desde el 

Río de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes” elaborado pelo ministro José de 

Gálvez em 8 de junho de 1778, em Aranjuez; e a decisão da Coroa acerca de 

algumas embarcações inglesas capturadas no litoral patagão - Golfo de San Matías 

- em 1806. O primeiro documento dizia que o lugar mais apropriado para o 

assentamento era a Bahía Sin Fondo ou Punta de San Matías, foz do Rio Negro que 

se adentra 300 léguas pelo Reino do Chile. Acontece que Buenos Aires havia 

recebido instruções para explorar e vigiar o início do Rio Colorado ou Rio de las 

Barrancas que também adentra o Reino do Chile. Essa informação levou os 

historiadores chilenos a acreditarem que o litoral atlântico até os rios Colorado e 

Negro faziam parte do Reino do Chile. Dessa forma, interpretava-se que as Cédulas 

Reais de 1570 e 1684 - que dão à Governação Buenos Aires jurisdição pela 

Patagônia - estavam revogadas por causas desconhecidas, assim as cédulas de 

1554, 1555 e 1558 voltariam a ter vigência e a se sujeitarem à Governação do Chile. 

Nota-se, contudo, que as “Instrucciones” eram incoerentes com a implantação das 

intendências (1784 - 1789) já que esta determinava a Cordilheira dos Andes como 

fronteira oriental do Reino41. 

Essas contradições e ambiguidades podem ser mais bem compreendidas se 

se leva em consideração o conhecimento geográfico que as autoridades possuíam 

na época. Frequentemente, no século XVIII, o rio Diamante era confundido com o rio 

Neuquén. Havia-se também a crença de que era possível chegar a Mendoza, antiga 
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província de Cuyo do Reino do Chile, navegando-se pelo Rio Negro. Seguindo essa 

lógica e desconsiderando o desprendimento de Cuyo em 1776 do Reino do Chile, 

seria correto afirmar que os rios Negro e Colorado adentravam a Capitania. O 

equívoco das “Instrucciones” de Galvez em 1778 pode ser fruto da associação de 

que a cidade de Mendoza ainda pertencia a tal Reino42. 

O segundo documento utilizado pelos historiadores chilenos é uma decisão 

monárquica acerca da captura de embarcações inglesas no golfo de San Matías.  

Quando o incidente aconteceu, as autoridades chilenas alegaram que o fato havia 

ocorrido sob jurisdição chilena. Para resolver o impasse, a Espanha interveio da 

seguinte maneira: 

 
 

Oído el Consejo de Indias, el Monarca falló ordenando que el valor de la 
presa se entregara a Chile por estar bajo su dominio aquellos territorios 
y mares. al mismo tiempo declaraba que, si por convenir así al real 
servicio se había encomendado a las autoridades del virreinato la policía 
de aquellos mares, se entendiere que eso no le daba ningún derecho 
sobre el ajeno territorio. Conforme a esta sentencia real, en 1806 la 
Patagonia era de Chile, y después, hasta 1810, no hubo ninguna 
resolución en contrario

43
. 

 
 

Esse texto, no entanto, é repleto de fragilidades. Não se sabe onde nem 

quando o encontraram, não há fontes, não se sabe quando foi emitido, nem por qual 

instrumento legal. Por outro lado, o contexto histórico o favorece. Em 1805, o 

governo britânico havia enviado uma frota para o Atlântico Sul que percorreu o litoral 

brasileiro e rumou para a África. Em 8 de junho do ano seguinte, esta mesma frota 

chegou à Bacia do Prata, fez o reconhecimento da região por alguns dias, 

desembarcaram em Quilems e tomaram Buenos Aires. Com a chegada da esquadra 

inglesa no Prata, a Coroa passou a considerar inevitável um confronto bélico com a 

Grã Bretanha. Assim, a Ordem Real de 23 de novembro de 1804 ordenava medidas 

de segurança, com destaque para a missão de Sobremonte na qual se priorizava a 

defesa dos portos de Buenos Aires e Montevidéu. Em 1807, a situação se 

normalizou com a retirada da frota inglesa44. 
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De acordo com Pablo Lacoste tanto as “Instrucciones” de Galvez quanto o 

documento emitido em razão do incidente no Golfo de San Matías são frágeis. As 

“Instrucciones” de 1778 foram consequentes de equívocos geográficos, pois havia a 

crença de que o Rio Diamante era o limite Sul de Mendoza e uma conexão direta 

com os rios Colorado e Negro. Já o incidente de 1806 é inverossímil e 

documentalmente impreciso. Impreciso porque gerou uma documentação que dava 

ao Vice-Rei do Rio da Prata, Sobremonte, a responsabilidade para defender Buenos 

Aires de um possível ataque inglês, nada dizia a respeito do litoral patagão, embora 

alguns barcos alcançassem a área; e inverossímil porque há um descompasso 

temporal entre a emissão dos documentos e seus efeitos, demoraria mais de um 

ano para que Santiago tomasse ciência do ocorrido na Argentina, reivindicasse seus 

direitos à Coroa e que para esta emitisse a ordem e chegasse em Santiago45. 

Tanto os direitos chilenos sobre a Patagônia entre 1776 e 1810 eram frágeis, 

quanto os direitos do Vice-Reino do Rio da Prata no Pacífico ao Sul do Biobío eram 

totalmente inexistentes. Os Bourbons não haviam emitido títulos a favor do Chile na 

Patagônia nem ao Vice-Reino no Pacífico. 

 

2.3 Territórios que o Reino do Chile possuía em 1810 

 

Nos subcapítulos anteriores foram elencadas as Cédulas Reais que 

atribuíam à Capitania Geral do Chile e ao Vice Reino do Rio da Prata jurisdição 

sobre o que seria hoje, respectivamente, o Chile e a Argentina. Apesar de as 

Cédulas terem servido como um guia para orientar a colonização, na prática, fundar 

vilas e ocupar o território dependia muito mais da conjuntura e das condições 

favoráveis de que de um documento estrangeiro emitido por uma Coroa que mal 

sabia a geografia do local.  

Quando o Tratado de 1856 foi ratificado pelas duas jovens Repúblicas, 

partia-se do princípio que os Estados teriam como configuração aquilo que 

possuíam ao tempo de 1810 (uti possidetis factum) e aquilo que havia sido atribuído 

pela Coroa através das Cédulas, até aquele mesmo ano (uti possidetis juris). É 

importante ressaltar que muitas vezes, a Coroa atribuía jurisdição a uma das 
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colônias, mas era a outra, a que não tinha recebido direitos territoriais que 

prosperava. Assim, além de haver a sobreposição de títulos emitidos, havia também 

a sobreposição entre quem deveria realizar a ordem e quem conseguia realizá-la. 

No início do processo de formalização da fronteira, esse detalhe também foi 

abordado pelos historiadores e políticos da época, daí a necessidade de se saber 

quais os territórios ocupados de fato por cada uma dessas ex-colônias. 

Ao longo do século XVI, o Rei deu ao Vice Reino do Chile um território de 

100 léguas de largura que tomava parte considerável da Patagônia e do litoral 

atlântico, mas esses títulos ficaram sem efeito com a Cédula Real de 1570 que 

extendeu a Governação de Buenos Aires até o paralelo 48°, próximo ao Estreito de 

Magalhães retirando do Reino do Chile os direitos sobre a Patagônia. Apesar disso, 

a historiografia estandardizada do país advogava pelo contrário, ou seja, de que em 

1881, com o Tratado de Límites, seus direitos territoriais haviam sido despojados. 

Parte da elite intelectual chilena acreditava que a posse de fato deveria ser um 

complemento ao uti possidetis juris. Sendo assim, o Chile mesmo não tendo títulos 

inquestionáveis sobre determinadas regiões, sua posse de fato era reivindicada. 

Esse argumento deve ser levado em consideração, pois era também o entendimento 

da Coroa, ou seja, a posse efetiva era fundamental para a vigência dos títulos 

jurídicos.  

A emissão de um título não bastava para garantir a posse, era necessário 

também que houvesse a ocupação real e efetiva, caso contrário, haveria perda de 

validade, ou seja, o título caducaria. O que se pretendia com essa tradição territorial 

realista era estimular os assentamentos, premiar os colonos pioneiros e castigar 

aqueles que não cumpriam com os requisitos da Cédula (tomar posse e fundar vila) 

e, sobretudo, afastar a possibilidade de colonização por parte de outros países 

europeus46. 

Originalmente, o território chileno começava no Atacama e terminava no 

paralelo 41°, na altura da cidade de Osorno. Em 1555, a pedidos de Valdívia, a 

Coroa emitiu Cédula que atribuía ao Chile a jurisdição até o Estreito de Magalhães. 

A partir daí, houve o esforço para tornar o título perfeito, então foram fundadas as 

cidades de Concepción (1550), Valdivia (1552), Peuco (1555), La Imperial (1551), 
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Villarica (1552) e Los Confines (1553), Cañete (1557), Osorno (1558), a colonização 

da ilha de Chiloé, Castro (1567), Chillán (1580) e Santa Cruz (1595) foram fundadas, 

assim como os fortes de Purén (1553), Tucapel e Arauco para proteger o caminho 

de Villarrica a La Imperial47. 

A Coroa espanhola conseguiu estabelecer real e efetivamente o território 

chileno que ia do deserto do Atacama até o Biobío, porém, o Sul estava sujeito aos 

ataques indígenas e desastres naturais. Essas inconstâncias permitiram que autores 

chauvinistas argentinos pudessem elaborar o argumento de que Chiloé, Valdivia e 

Osorno estavam sob o domínio do Vice Reino do Rio da Prata até 1810 e, portanto, 

pertenceriam à Argentina de acordo com o princípio do uti possidetis juris, 

estabelecido pelo Tratado de 1856. 

O fato era que o Chile, antes de 1810, possuía a área entre o deserto do 

Atacama e o Biobío, entre a Cordilheira dos Andes e o Pacifico; a Araucanía; e, os 

territórios de Chiloé, Valdívia e Osorno. Logo, o Rio da Prata não teve ingerência 

sobre essas regiões, tampouco do lado ocidental da Cordilheira, e de Osorno ao 

Cabo de Hornos. Portanto, o Vice Reino do Rio da Prata não possuía nenhum 

território ao Sul do Biobío, antes de 1810, além de não exercer poder administrativo 

a Oeste da Cordilheira ou tampouco possuir títulos reais que legitimassem a sua 

presença na região48. 

 

2.4 Os assentamentos argentinos na Patagônia 

 

 Ao contrário do que aconteceu no Chile, onde o avanço se deu de 

maneira unidirecional, o Vice Reino do Rio da Prata possuiu três direções de 

colonização. A primeira partiu de Buenos Aires em direção ao Sul pelos pampas 

bonaerenses e costas da Patagônia; a segunda, do centro de Córdoba e San Luís 

para o centro do território argentino; e, a última, partiu de Mendoza e levou adiante a 

exploração nos arredores da Cordilheira dos Andes. 

O Valle Central foi palco de expedições que tinham por objetivo capturar 

indígenas que pudessem informar a respeito de lugares desconhecidos, encontrar a 
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Cidade dos Césares e garantir a provisão de sal. Apesar de não terem por objetivo o 

estabelecimento de assentamentos permanentes, três vilas foram fundadas durante 

o século XVI na área: o povoado de Los Piñales em Neuquén; Los Potreros, entre 

Mendoza y Neuquén, às margens do rio Barrancas; e, o  povoado de Los Arboles, 

fundado às margens do lago Urre Lauquen. Este último assentamento resistiu até 

1621, segundo evidências documentais. Já os assentamentos de Los Potreros e Los 

Piñales desapareceram sem deixar registros oficiais. Em resumo, todas as tentativas 

de realizar assentamentos ao Sul de Mendoza, Neuquén e Nahuel Huapi 

fracassaram seja por dificuldades em manter o abastecimento na cordilheira ou pela 

hostilidade indígena49. 

A partir da segunda metade do século XVI, as autoridades de Santiago 

fundaram cidades na região de Cuyo: Mendoza (1561), San Juan (1562) e San Luís 

(1594) que se tornaram prósperas e se converteram em polos para expansão 

territorial, sobretudo Mendoza. A província em questão tinha como limites a Oeste a 

Cordilheira dos Andes; ao Norte, o vale de Huanacache; e, ao Sul, o vale do 

Diamante50. Até então, as ocupações espanholas mais ao Sul eram representadas 

pelas instâncias de El Ratamo (Junín), La Ramada (Rivadavia) e Corocorto (La Paz), 

todas localizadas entre os paralelos 33°10’ e os 33°’50’. 

A ocupação espanhola em direção ao Sul começou em 1770 com a 

fundação do forte San Carlos. Ali foi construido um polo militar encarregado de 

reconhecer o território e avançar rumo ao Sul. Essa iniciativa foi favorecida pela 

criação do Vice Reino do Rio da Prata, em 1776, e pela implantação do sistema de 

intendências em 178251. 

A tarefa expansionista em Cuyo foi designada ao comandante Amigorena 

que viajou do forte San Carlos até o rio Diamante, entre 18 de fevereiro e 1º de abril 

de 1780, econseguiu subverter a tendência defensiva ao estabelecer uma nova 

relação entre hispanocriollos e as nações indígenas situadas ao Sul de Mendoza. 

Dessa forma, firmaram-se as pazes de 14 de dezembro de 1780, ratificadas em 20 
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de abril e 16 de agosto de 178152 e, em consequência disso, foi possível pacificar a 

fronteira.  

Às vésperas da Revolução de 1810, a fronteira sul era composta pelas 

províncias de Córdoba e San Luís, mas os hispanoscriollos não controlavam 

totalmente nenhuma das duas. A província de Córdoba possuía 170.000 Km², 

desses 140.000 Km² estavam sob controle de hispanocriololos e 30.000 Km² 

estavam sob controle das nações indígenas. O mesmo ocorria com San Luís, dos 

seus 70.000 Km² apenas a metade estava sob controle das autoridades 

hispanocriollas53. Em Buenos Aires, apenas 40.000 Km² estavam sob controle 

hispanocriollo, e assim como no século XVI se mantinha isolada do resto do território 

“civilizado”. A cidade mais próxima continuava sendo Santa Fé que também se 

mantinha isolada. Quase nada havia mudado desde a chegada de Juan Garay 

duzentos anos antes54. 

Assim como no Reino do Chile foi definido o Biobío como fronteira entre os 

hispanoscriollos e os indígenas, o Vice Reino do Rio da Prata fez o mesmo nos 

pampas com o rio Salado. Este foi reconhecido como fronteira entre os indígenas e 

os huincas. No parlamento de 1790, para além da demarcação territorial foram 

ratificados os compromissos de manutenção da paz e intercâmbio de prisioneiros. 

Dessa forma, assim como os nativos não podiam cruzar o rio Salado, os huincas 

tampouco podiam adentrar território indígena, exceto munidos de autorização55. Ao 

Sul do Salado, a presença espanhola era muito restrita e se limitava às margens do 

rio Samborombón para evitar o contrabando. Além desse posto, outras estâncias ao 

Sul foram instaladas, mas nada muito significativo. 

Ainda que tanto o Vice Reino do Rio da Prata quanto o Reino do Chile não 

exercessem controle, respectivamente, ao Sul dos rios Salado e Biobío, suas ações 

e administrações eram projetadas, por isso mantiveram  enclaves  nas  zonas  

austrais  -  Valdívia  e  Chiloé do lado chileno e Carmen de Patagones do lado 

rioplatino - além de tentarem possuir territórios intermediários. 

 

                                                           
52

 SOSA, N. Morales. El muy magnífico señor don José Francisco de Amigorena. (Cuyo durante 
la intendencia de Córdoba).Córdoba.1965. p.15-27. Citado por LACOSTE, Pablo, op. cit, p. 167. 

53
 Ibid., p. 169. 

54
 Ibid., p. 173. 

55
 Ibid., p. 174. 



39 
 
 

2.5 As teses fundacionais 

 

Durante os processos de indepeência, diversos Estados latino-americanos 

financiaram visitas a arquivos europeus com o objetivo de reconhecer e transcrever 

os documentos emitidos pela Coroa durante o período colonial. A finalidade principal 

dessas incursões era organizar arquivos diplomático capazes de impugnar as 

demandas territoriais das Repúblicas vizinhas. Os processos de consolidação 

nacional, a descoberta de riquezas naturais e as mudanças na balança de poder 

dentro do continente começaram a desafiar o modelo de organização espacial 

imposto pelo uti possidetis juris marcado, sobretudo, por suas imprecisões. A partir 

daí, as divergências territoriais se aprofundaram e nem mesmo o passado em 

comum de luta contra a dominação espanhola seria capaz de neutralizar o crescente 

nacionalismo entre as novas Repúblicas. 

A falta de conhecimento acerca do potencial econômico e da organização 

geopolítica imposta pela Coroa no período colonial levou as novas nações a 

organizarem pesquisas em busca de referências confiáveis que pudessem 

direcionar novos programas econômicos e garantir direitos territoriais.  

Logo depois de o Chile ter fundado a colônia de Punta Arenas em 1847, o 

governo argentino apresentou protesto contra o ato alegando que o Chile havia 

ocupado território argentino desrespeitando o uti possidetis de 181056. Depois de 

anos de discussão, ambas as Repúblicas firmaram o Tratado de Paz, Amizade, 

Comércio e limites ou, simplesmente, Tratado de 1856 o qual previa em seu artigo 

39 que os limites territoriais seriam o que possuíam como tal ao tempo da separação 

da Coroa em 1810.   

 

 
Artículo 39 - Ambas partes contratantes reconocen como límites de sus 
respectivos territorios, los que poseían como tales al tiempo de separarse 
de la dominación española, el año 1810, y convienen a aplazar las 
cuestiones que han podido o puedan suscitarse sobre esta materia para 
discutirlas después pacífica y amiga- blemente, sin recurrir jamás a medidas 
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violentas y, en caso de no arribar a un completo arreglo, someter la decisión 
al arbitraje de una nación amiga

57
. 

 
 

A partir desse acordo, os envolvidos reforçavam a sua disposição em se 

submeter ao princípio do uti possidetis e resolver a questão de maneira pacífica e 

amigável.  Sem demora, ambas as Repúblicas começaram a incentivar intelectuais, 

historiadores e diplomatas a compilarem evidencias documentais que pudessem 

demonstrar e garantir a soberania sobre os territórios em disputa. Desse modo, 

estabeleceu-se uma corrida em busca das Cédulas Reais que contou com o apoio 

de inúmeras personalidades.  

Na Argentina, os autores das teses fundacionais com maior destaque foram: 

Pedro de Angelis, Dalmacio Vélez Sarsfield, Manuel Ricardo Trelles, Félix Frías  e 

Vicente Quesada. Por sua vez, o Chile contava com Miguel Luis Amunátegui, Morla 

Vicuña, Benjamín Vicuña Mackenna e Sotomayor Valdés. Em comum a todos esses 

autores, o interesse pela história e o compromisso com as políticas públicas. Além 

disso, todos eles eram adeptos do liberal-nacionalismo originário na França. 

A corrida pelas Cédulas Reais não foi o suficiente para resolver a questão de 

limites da época e, um dos motivos para que isso ocorresse era o insuficiente 

conhecimento a respeito do corpo documental emitido pela Coroa. Em razão disso, a 

tradição historiográfica chilena não tomou conhecimento da Cédula Real de 1570, 

com a qual a Coroa prolongou o limite austral do Governo de Buenos Aires, do 

paralelo 37º ao paralelo 49º. A Cédula Real não foi conhecida por Luís Miguel 

Amunátegui, na sua obra de 1880. Por não a conhecer, construiu sua tese baseada 

na Revolução de 1810, onde estava em vigência os direitos do Chile sobre a 

Patagônia. 

Quando Chile e Argentina se separaram do Império Espanhol, a 

independência trouxe consigo uma série de novos problemas para os Estados, que 

sendo grandes aliados no período de guerra, agiram de forma antagônica depois. 

Enquanto Chile demorou menos tempo para se consolidar, a República Argentina 

sofreu sucessivas ondas de guerras civis que custaram a sua desintegração em um 
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período de dez anos em dois Estados, a Confederação e o governo de Buenos 

Aires. Neste meio tempo, Chile começou a promover ações para dominar a zona 

austral do continente que segundo os dados, desde o período colonial, lhes davam 

direito à posse do território, bem como as capitulações em toda a extensão do 

Estreito de Magalhães, expedições à Patagônia e chamar os chefes indígenas aos 

parlamentos coloniais para que fosse possível tomar ciência do que acontecia do 

outro lado da Cordilheira.  

Assim que os chilenos fundaram o Forte Bulnes, que posteriormente 

originaria a cidade de Punta Arenas, os argentinos passaram a contestar para si a 

região e, logo depois, buscaram dados que permitissem discutir a propriedade em 

seu favor. Nesse sentido, um dos primeiros textos corresponde ao de Pedro de 

Angelis que por encargo da Confederação Argentina escreveu “Memória histórica 

sobre os direitos de soberania e domínio da Confederação Argentina a parte austral 

do continente americano”, no qual escreve que Buenos Aires era encarregada pela 

jurisdição da Patagônia e do Estreito de Magalhães, porque no período colonial as 

autoridades espanholas encarregaram o Vice Reino da Preta por realizar expedições 

na área. 

 
 

Um dos maiores perigos que correm as nações, é a ambição de seus 

vizinhos que, quando no acende a guerra a prepara, e a faz inevitável, sem 

proveito para eles mesmos. E, no entanto, tão sedutora é para alguns, a 

idéia de avançar os limites que deveriam estar circunscritos, que sem se 

ater as inimizades que provocam, nem aos males que causam, lançam-se, 

com uma audácia incompreensível a empreendimentos que não podem 

justificar com razões e nem sustentar pela força
58

. 

 
 

Assim, Angelis começava o discurso dizendo que se comete um erro ao não 

reconhecer os direitos da Confederação Argentina sobre a região, mas que um 

pedido de desculpas não seria o suficiente, sobretudo depois da instalação do Forte 
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Bulnes. Contudo, é importante salientar que a sua criação se deveu à presença de 

nações neocolonialistas como a França realizando expedições na zona com o intuito 

de ocupar tanto o Estreito de Magalhães como reclamar para si, futuramente, a 

Patagônia. 

Ao mesmo tempo em que Buenos Aires nutria esforços para dominar a 

Patagônia, no Chile, o governo de Manuel Mont encarregava Miguel Luis 

Amunategui a investigação para reafirmar os direitos chilenos na zona austral, em 

resposta ao livro de Angelis. Dessa revisão surgiu o livro “Títulos de la República de 

Chile la soberania y el domínio de la extremidad austral del continente americano” 

(1853) o qual abordava o problema como uma resposta a Angelis, ao evidenciar que 

os Estados americanos herdaram suas fronteiras das próprias jurisdições coloniais: 

“O governo que se recusasse a legitimidade dos semelhantes títulos daria uma 

mostra de cinismo, que felizmente não é de se esperar dos representantes dos 

povos civilizados, como são os que dominam o Cone Sul”59. 

Nessa publicação, Amunátegui descreveu a respeito das capitulações 

estendidas aos conquistadores espanhóis que se encarregaram do domínio da parte 

austral, em especial a Capitania Geral de Chile prolongada até o Estreito de 

Magalhães e desta até a Terra Incognita (Antártica). Mas, o que Amunátegui 

apontava como fator fundamental era a ausência de reclamações argentinas durante 

os primeiros anos da fundação do Forte Bulnes, já que esta só se iniciara em 1847, 

quatro anos depois de sua criação. Além de apontar que Angelis era antiquado  e 

não teria conseguido encontrar títulos suficientes para disputar as zonas 

correspondentes a Patagônia e ao extremo sul da América. 

Ambos os textos com diferença de um ano entre eles (1852-1853) 

correspondem aos iniciadores das teses fundadoras dos dois países. As perguntas e 

respostas que os autores se fizeram correspondem apenas às demandas de seus 

Estados nesses temas, ou seja, reafirmar sua posição diante do outro nas 

reivindicações territoriais correspondentes. 

Os chilenos, liderado por Miguel Luís Amunátegui, puseram especial ênfase 

nas Cédulas Reais de 1554, 1555 e 1558, nas quais a Coroa outorgou ao Governo 
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do Chile um território de largura de 100 léguas do Pacífico ao leste. É importante 

ressaltar que Amunátegui não conhecia a Cédula Real de 1570 e nem a Intendência 

de Chiloé de 1784, logo concluiu que toda a Patagônia pertencia ao Chile em 1810 

e, portanto, isso deveria ser levado em consideração pelo Tratado de 1881. Já os 

historiadores argentinos, representados por Pedro de Angelís, Frías, Vélez Sarsfield, 

Quesada e outros, tampouco conheciam a documentação referente à Intendência de 

Chiloé. Por outro lado, conheciam a Cédula Real que criara a Intendência de 

Concepción, a partir da qual levaram a tese de que o limite sul do Reino do Chile 

ficava no Rio Biobío. Sendo assim, muitos teóricos argentinos afirmavam que a partir 

da Araucanía até o Sul todos os territórios pertenciam ao Vice Reino da Prata. 

 

2.6 Assinatura do Tratado de 1856 e a Missão Lastarria 

 

Depois de a Revolução chilena de 1851 e do caos generalizado em 

decorrência da derrota de Juan Manuel Rosas na Batalha de Caseros, a questão de 

limites entre ambos os países ficou suspensa. Mas assim que a ordem foi 

restabelecida no oriente andino, Antonio Varas, que estava impressionado com os 

documentos descobertos por Miguel Luís Amunátegui, propôs concluir um tratado 

comercial para reparar os reveses que os governos chilenos estavam causando 

desde 1822. 

Em 1855, Confederação Argentina designou Carlos Lamarca, como 

encarregado de negócios no Chile, dando-lhe plenos poderes para negociar e 

subscrever com a República do Chile um tratado de paz, amizade, comércio e 

navegação. No dia 30 de agosto do mesmo ano, o representante chileno, José 

Benavente, e o representante argentino firmaram o contrato que foi ratificado em 30 

de abril de 1856 pelos os dois governos. 

O Tratado de Paz, Amizade, Comércio e Navegação reconheceu o princípio 

do uti possidetis juris como método para definir e legitimar a fronteira no sul do 

continente americano. Dessa forma, ambos os países teriam direito sobre aquilo que 

possuíam, ao tempo da independência da Coroa espanhola, ou seja, continuariam 

dispondo daquilo que tinham em 1810. Além disso, o Tratado propunha a arbitragem 

e a diplomacia como mecanismos para solucionar as questões referentes às terras 

austrais. 
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Meses antes de a Guerra contra a Espanha acontecer, Ministro 

Plenipotenciário José Victorino Lastarria foi enviado a Buenos Aires para negociar 

uma aliança ofensiva-defensiva que protegesse mutuamente todos os contratantes 

de ataques de outros países60. Mas, o presidente argentino Bartolomé Mitre por não 

ver a Espanha como uma ameaça, além de ter como maior preocupação as 

questões do Prata e a Guerra do Paraguai não aceitou a proposta.  

 
 

La transacción sería ventajosa para nosotros porque no son sostenibles 
nuestros títulos a la Patagonia, y aunque lo fueran, no debemos hacernos 
ilusiones creyendo que aquella extensión sea otra cosa que tierras 
primitivas, incultivables y de todo punto ingrata a los hábitos y aspiraciones 
de la industria

61
. 

 
 

Lastarria havia recebido instruções para ceder generosas porções territoriais 

para alcançar dois objetivos: resolver a questão de limites e estabelecer a Aliança 

Defensiva com a Argentina, mas a sua proposta foi recusada. Com o acirramento do 

conflito contra a Espanha, Lastarria chegou a oferecer a totalidade da Patagônia, 

mas foi desautorizado pela sua chancelaria62.  

Segundo o historiador chileno Francisco Encina, o governo argentino se 

recusava a firmar qualquer acordo, porque estender as negociações eram uma 

maneira de impedir que o Chile obtivesse a saída para o Atlântico. Ao esperar por 

um momento de fragilidade do país vizinho e de fortalecimento econômico do próprio 

Estado argentino permitiria impor o que lhe era conveniente sem a necessidade de 

movimentar exércitos63. 

Ainda de acordo com Encina, Lastarria fazia parte da “corrente conciliadora 

o americanista” que consistia em uma reação a intervenção francesa e espanhola e 

que Argentina e Chile deveriam-se unir e resolver os seus conflitos de limites. Esse 

sentimento era compartilhado por personalidades como: Diego Barros Arana, 
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Manuel Antônio da Matta e Vicuña Mackenna. Para esses americanicistas, um 

conflito armado contra a Argentina seria insensato e, com exceção de Adolfo Ibáñez, 

a incorporação da Patagônia ao Estado chileno seria sinônimo de enfraquecimento 

econômico. Essa corrente subsistia ao lado, do fortalecimento do sentimento 

nacionalista em ambos os países era crescente devido ao êxito nas guerras que 

participaram. Enquanto o Chile estava envolvido na guerra da Quádrupla Aliança - 

Bolívia, Chile, Equador e Peru contra a Espanha - a Argentina, na guerra da Tríplice 

Aliança - Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai, nesse meio tempo, as 

questões acerca dos limites ficaram suspensas. 

Apesar de oficialmente as questões a respeito da Patagônia terem ficado 

suspensas, Rauch aponta que há indícios de que o governo chileno proveu Felipe 

Varela com armas e homens, no momento em que tentou desafiar o governo de 

Mitre, em La Rioja. Esse feito e outros comprovam que o governo chileno tentou tirar 

proveito dos conflitos internos e externos que o governo argentino estava envolvido - 

na década 1860, a Guerra do Paraguay e o conflito entre o governo central e as 

montoneras provinciais; e na década de 1870, as invasões indígenas e a 

possibilidade de guerra com o Brasil. O governo do Chile, motivado por disputa 

fronteiriça, tentou desestabilizar a Argentina e aproveitou essas circunstâncias para 

começar a exploração na costa da Patagônia64. 

 

2.7 Primeiros insucessos da década de 1870 

 

A corrida territorial entre a Argentina e o Chile se manteve com o objetivo de 

legitimar e reforçar os seus direitos, apesar de o vigente Tratado de 1856 dispor que 

os países assinantes devessem resolver as suas diferenças de maneira pacífica e 

conforme o uti possidetis de 1810. 

A descoberta de depósitos de carvão e o estabelecimento de serrarias no 

território de Magalhães - capital Punta Arenas - despertou o interesse de seu 

governador, Oscar Viel, que em 1873 pediu às autoridades de Santiago o 

prolongamento da jurisdição chilena até o Atlântico para além do paralelo 48°, 
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passando por cima de terras patagônicas e ao norte do rio Deseado65. Contrariando 

o disposto no Tratado de 1856, o presidente Bartolomé Mitre permitiu, em 1856, que 

a colônia de Chubut fosse fundada a 40 léguas ao sul do Rio Negro, em julho de 

1865, colonos galeses foram beneficiados com essas terras. Em 1859, o capitão 

Luís Piedrabuena instalou postos de corrreio em Santa Cruz e na Isla de los 

Estados. O presidente Sarmiento deu continuidade a política de ocupação da 

Patagônia, entendendo que ela estava fora da área de disputa. 

As decisões tomadas pelo presidente argentino Domingo Faustino 

Sarmiento foram profundamente influenciadas pelo recrudescimento de setores 

“duros” da sociedade, imprensa e Congresso que pregavam por não conceder nada 

ao governo chileno a respeito das questões de limites. Dentre os duros, duas 

pessoas se destacam: Carlos Tejedor e Félix Frías. 

Félix Frías foi designado representante argentino no Chile em fevereiro de 

1869. Desde a sua chegada, manteve-se em contato com o ministro das relações 

exteriores - desde 1871 - Adolfo Ibáñez Gutiérrez. Diferente de Lastarria e da 

corrente “americanista”, defendia que a Patagônia era de interesse vital para o Chile. 

Ibáñez se dirigiu a Frías em nota, no dia 7 de fevereiro de 1872, para 

esclarecer os direitos de ambos os países e chegar a uma solução. Ibáñez propunha 

que se elaborasse um acordo ou uma arbitragem em modus vivendi. O Chile teria 

jurisdição desde Puerto Deseado ao Sul, enquanto a Argentina teria sobre a porçao 

Norte. Mas a proposta chilena foi rejeitada por Frías em nota do final de maio de 

1872. Para o representante argentino, apesar de a Patagônia, o Estreito de 

Magalhães e a Terra do Fogo serem territórios contínuos, não eram a mesma coisa. 

Acrescentou ainda que a Patagônia não poderia ser alvo de debate porque a própria 

constituição chilena de 1833 impunha como limite entre as duas repúblicas a 

Cordilheira dos Andes. Portanto, a Patagônia não poderia ser alvo da arbitragem 

prevista no Pacto de 185666. 

O chanceler chileno, inconformado com a resposta recebida, escreveu uma 

carta pessoal a Sarmiento para verificar a possibilidade de um arranjo no qual o 
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Chile recompensaria com dinheiro a “renúncia” do governo argentino ao Estreito de 

Magalhães e à Patagônia. Segundo os autorores argentinos Encina, no dia 19 de 

junho, Sarmiento respondeu que reconhecia que o Estreito de Magalhães “es un 

canal útil solamente a los países del Pacífico”, e aceitava que o Chile o mantivesse 

“para proteger la navegación”, e avisava que era possível fazer um acordo no qual a 

colônia de Magalhães ficasse sob jurisdição chilena67. Muito diverso é o que o autor 

chileno Hernán Ferrer Fouga aponta em seu livro: 

 
 

Sarmiento, a la sazón Presidente de Argentina, en carta personal en 
respuesta a otrade Adolfo Ibáñez, le contesta que la naturaleza y sus 
propias leyes le da a chile con límite la Cordillera de los Andes.  
El objetivo del Mandatario era entrar en cercar la pretensión del gobierno de 
chile y reducirla sólo a una parte del estrecho de Magallanes

68
.  

 
 

Em nota de 1º de outubro de 1872, Frías fez uma contraproposta ao governo 

chileno na qual requeria a Baía Peckett como ponto de partida do Estreito de 

Magalhães, do qual partiria em linha reta, correria em direção ao Oeste até alcançar 

a Cordilheira dos Andes. Caso a proposta fosse aceita, toda a Patagônia e parte do 

Estreito, incluindo Punta Arenas seriam argentinas69. 

Ibáñez respondeu à Frías, no dia 29 de outubro de 1872, com a seguinte 

nota: 

 
 

Mi gobierno acordará que la división sea determinada por el paralelo 45 de 
latitud sur, desde el Atlántico hasta la mencionada cordillera. De esta 
manera la República Argentina adquiriría la mayor parte de la Patagonia, y 
Chile tendría la posesión de la parte sur hasta el Cabo de Hornos

70
 

 
 

Outra vez, a proposta chilena foi recusada com base no argumento de que o 

Chile não teria direitos sobre a Patagônia. Em março do ano seguinte, Ibáñez enviou 

nota ao representante argentino dizendo que o governo chileno acreditava ter 

direitos sobre e toda a Patagônia e, quando chegasse a ocasião oportuna faria 
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provas e mostraria os títulos que respaldavam os seus argumentos. No mês 

seguinte, Ibáñez enviou outra nota a Frías dizendo que se a proposta não fosse 

cumprida, aguardavaria o acordo deste último “para proceder al nombramiento de 

árbitros para resolverla definitivamente”.  

A nota de Ibáñez recebeu como resposta o pedido de projeto de lei enviado 

ao Congresso em junho de 1873 por Domingos Sarmiento para que a ocupação da 

Patagônia fosse viabilizada. Mas, logo depois,  pedido foi retirado de pauto, pois o 

governo chileno havia enviado nota afirmando que “Sírvase para hacer presente a 

esse Gobierno que el de Chile resistirá todo avance que de su parte se extiende al 

sur del rio Santa Cruz”71Por fim, o governo argentino desistiu do projeto, que caso 

fosse concretizado, segundo Encina, levaria os países a um confronto armado72. 

Depois de meses de espera, Ibáñez exigiu que Frías desse uma respostas a 

respeito da proposta do dia 7 de abril para que fosse feito o nomeação de árbitro. 

Algumas notas ríspidas foram trocadas entre e os representantes até que no mês de 

outubro, Ibáñez emitiu uma circular que declarava a livre navegação e neutralidade 

do Estreito de Magalhães caso o Chile obtivesse uma sentença arbitral favorável. 

Segundo Encina, as trocas de notas rípidas entre Ibáñez e Frías levaram os 

pacifistas chilenos a acreditarem que seria impossível chegar a uma solução não 

violenta, assim, o presidente Federico Errázuriz a buscar uma negociação 

diretamente com o governo argentino. Nesse sentido, Blest Gana enviou uma nota 

no dia 20 de abril de 1874 que dizia: 

 
 

Mi gobierno, en su constante deseo de dar a la cuestión de límites 
pendiente entre Chile y la República Argentina una solución pacífica y 
amistosa, conforme a los sentimientos y verdaderos intereses de los 
pueblos de ambos países, ha creído después de la amplia y extensa 
discusión a que aquella ha sido sometida, llegado el caso de apelar al 
arbitraje previsto en el tratado vigente de 1856; y en consecuencia ha tenido 
a bien ordenarme me dirija a V.E., invitándole a celebrar una convención 
que tenga por objeto la designación del nombre o nombres de las personas 
o autoridades n que se digne fijar su atención el gobierno de V. E. para 
confiarle el alto y honroso encargo de arbitrar en la presente cuestión

73
. 
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O ministro das Relações Exteriores, Carlos Tejedor, por nota do dia 27 de 

abril de 1874 aceitou a proposta de arbitragem que incluía a Patagônia, o Estreito de 

Magalhães e a Terra do Fogo, - seja porque quisesse resolver as pendências 

diplomáticas, seja por medo do possível conflito com o Brasil - sob os seguintes 

termos: “dando a los árbitros el carácter de jurados, que limitarían sus funciones a la 

aplicación de ciertas reglas previamente establecidas para el caso en litigio entre las 

partes adversas. Segundo Ferrer Fuga, a chegada de Nicolás Avellaneda à 

presidência mudaria os rumos das negociações ao instruir que Carlos Tejedor 

retirasse a Patagônia da arbitragem74. Mas, de acordo com Escudé e Cisneros, a 

Revolução Mitrista que teria paralisado o Congresso argentino e o impedido de 

ratificar arbitragem do Tratado Tejedor-Blest Gana. 

Alguns motivos foram cruciais para que tanto a Argentina quanto o Chile 

postergassem a possibilidade de um enfrentamento bélico por território. O primeiro 

motivo estava relacionado a questões diretamente econômicas. Na década de 1870, 

a Argentina experimentava o crescimento das suas relações econômicas com a 

Europa, sendo assim, uma guerra poderia fazer com que o país regredisse e 

perdesse competitividade no setor primário para países vizinhos, o segundo motivo 

está relacionado a possibilidade de aliança entre o Brasil e o Chile, num momento 

no qual a superioridade naval chilena era evidente; terceiro motivo  recai sobre a 

possibilidade de ter que se abrir em dois frontes de batalha, a Argentina ainda tinha 

problemas fronteiriços com o Brasil e com a Bolívia em decorrência da sua 

participação na Guerra do Paraguai. Para o Chile também era interessante que a 

arbitragem fosse realizada. O país além de ter a sua fronteira Sul indefinida com a 

Argentina, também possuía problemas no Norte Bolívia que tinha origem na 

exploração de metais. 

Por fim, em junho de 1875, a arbitragem estipulada no Tratado Tejedor-Blest 

Gana foi oficialmente repudiado e o governo argentino passou a negar qualquer 

direito de o Chile discutir o domínio da Patagônia75.  
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2.8 Escalonamento das tensões em 1870 

 

A primeira metade da década de 1870 foi marcada pela tentiva de 

estabelecer um acordo que respeitasse o Tratado de 1856 ao mesmo tempo em que 

satisfizesse as ambições dos dois Estados. Em ambos os lados, nenhum avanço foi 

obtido e a situação se manteve inalterada, era impensável que algum acordo fosse 

capaz de dar fim às diferenças, já que tanto um quanto o outro acreditavam ter mais 

direitos do que realmente tinham.  

A nomeação de Barros Arana como Ministro Plenipotenciário do Chile na 

Confederação Argentina, em abril de 1876, trouxe mudanças à fórmula de negocição 

chilena. As novas instruções cediam os direitos chilenos sobre a Patagônia desde 

que se reconhecesse como fronteira o curso do rio Santa Cruz. Caso a proposta não 

fosse aceita, a ribeira do rio Gallegos deveria ser proposta como fronteira. Assim, 

apesar deperderem sete oitavos do território patagão, mantinha-se a totalidade do 

Estreito Magalhães. Por fim, caso ambas as propostas fossem rejeitadas, dever-se-

ia exigir a arbitragem76.  

Pouco tempo atrás, o então Ministro Plenipotenciário Adolfo Ibáñez havia 

declarado que o governo argentino chileno não toleraria quaisquer atos de soberania 

tanto da Argentina quanto de qualquer outra potencia no Estreito, Terra do Fogo e 

costa da Patagônia até o sul do rio Negro. Seguindo essa lógica, o governador de 

Punta Arenas recebeu ordens para capturar, sob acusação de contrabando, 

qualquer embarcação que carregasse guano nas ilhas patagônicas e que repelisse 

qualquer ato de soberania independente de quem fosse. Então, o governador de 

Punta Arenas, capitão Viel, enviou o Magalhães com ordens de apreender a barca 

contrabandista Jeanne Amelie77, encontrada vinte milhas ao sul da desembocadura 

do rio Negro. As ordens eram de que ela fosse conduzida até Punta Arenas para 
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receber as sanções cabíveis, entretanto, no dia 27 de abril de 1876, o navio afundou 

na entrada do Estreito. 

A imprensa argentina, determinada em frustrar as negociações de Barros 

Arana, fez alvoroço em torno de um incidente que havia começado com a violação 

das próprias leis argentinas e acabado numa fatalidade alheia às vontades 

humanas. Segundo Encina, o alvoroço causado pela imprensa só não causou uma 

guerra, porque a Argentina se encontrava debilitada e sem poderes para tanto78 

A ala moderada pedia ao governo que fosse enviado a Carmen de 

Patagones um buque para que a soberania argentina fosse respeitada. Os mais 

exaltados, como Frías, viam a guerra como única maneira de acabar com as 

constantes hostilidades. 

Bernardo de Irigoyen, Ministro das Relações Exteriores da Argentina, 

recusou as propostas de Barros Arana e ofereceu como proposta repartir a Terra do 

Fogo na paralelo 68° 34’ de longitude,  ao Norte do estreito uma linha entre o Monte 

Dinero e o Monte Aymond até encontrar a cordilheira dos Ande, na latitude 52°10’ 

Sul. Essa proposta retirava do Chile o lado oriental do Estreito de Magalhães79 

A proposta argentina foi sumariamente rejeitada pela Chancelaria chiena 

que ratificava mais uma vez que qualquer proposta que retirasse do Chile a 

totalidade do estreito de Magalhães não seria contemplada.  

A assunção de Aníbal Pinto à presidência do Chile, em setembro de 1876, 

coincidiu com as especulações de guerra contra a Bolívia e o Peru. Essa nova 

realidade causou uma quebra de paradígma, passou-se a ponderar a possibilidade 

de se negociar a Patagônia a fim de semanter posse da Terra do Fogo e do estreito 

de Magalhães.  

No dia 8 de maio de 1877, o presidente Avellaneda havia proposto a Barros 

Arana que fossem reavalidas em conjunto as propostas da tentativa de acordo de 

1876, também conhecida como Convenção de 8 de maio na qual se entregava o 

lado oriental do estreito de Magalhães e a Patagônia enquanto que se estudava a 

arbitragem para resolver a totalidade do problema e se estabelecia que a fronteira 
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passaria pelos mais altos cumes que dividem as águas.A Convenção logo foi 

anulada, pois o governo chileno a reeitou e o argentino preferiu esperar que o Chile 

se retratasse pelo incidente Jeanne Amelie antes seguir com as negociações.  

No ano seguinte, a marinha chilena estaria envolvida em mais um acidente 

envolvendo embarcação estrandeira. O navio estadunidense Devonshire tinha 

autorização argentina para carregar guano, quando a canhoneira Magallanes o 

capturou ao Sul do rio Santa Cruz em 11 de outubro de 1879. O ato intensificou as 

disputas com a Argentina além de gerar atritos com os Estados Unidos. O 

Devonshire teve mais sorte que o Jeanne Amelie, recebeu autorização para retornar 

ao país dia 15 de novembro do mesmo ano80.  

A captura do Devonshire gerou inquietação popular, a opinião pública exigia 

que a Argentina declarasse guerra contra o Chile. Assim, Avellaneda ordenou que a 

esquadra argentina composta por três canhoneiras fluviais e um barco monitor 

zapassem em direção ao Sul. Em contrapartida, o governo do Chile autorizou que a 

sua esquadra zarpasse rumo ao Estreito de Magalhães a espera de ordens. A 

guerra era tão iminente que  Ministro de Guerra chileno ordenou a mobilização de 

reservistas.  

Diante deste cenário, articulou-se o Tratado que, se não pudesse dar fim a 

questão de limites, pelo menos apaziguaria a disposição bélica dos envolvidos.  O 

Tratado Fierro-Sarratea estava de acordo com o Tratado de 1856 no que tange a 

possibilidade de recorrer à arbitragem de um tribunal em caso de desinteligências. 

Além diss, estabelecia que enquanto o tribunal nao resolvesse a questão de limites, 

o Chile exerceria jurisdição no estreito de Magalhães, nos canais e ilhas 

adjascentes, enquanto que a Argentina exerceria jurisdição sobre o mar e costas do 

Atlântico. Essas disposições em nada afetaria os direitos definitivos que lhes 

poderiam vir a assistir em razão do uti possidetis juris. O Tratado em questão foi 

ratificado nas duas Casas do Congresso chileno e, apesar de ter sido aprovado pelo 

governo argentino, o Senado o rejeitou81.  
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A declaração de guerra no Pacífico foi fator preponderante para que se 

estabelecesse um jogo de alianças e contra-alianças que culminariam, finalmente, 

na assinatura do Tratado de 1881.  O diplomata peruano cediado em Buenos Aires 

chegou a oferecer adesão ao Tratado de Aliança Recíproca  em troca, a Argentina 

receberia o litoral de Salta no Pacífico. Por sua vez, o Chile tentou se aproximar do 

Império brasileiro, mas este se recusou a imiscuir-se nos assuntos do Pacífico. De 

qualquer forma, essa aproximação foi interessante para garantir a neutralidade 

argentina.  

Por iniciativa do presidente chileno Aníbal Pinto que desejava dar fim ao 

conflito de limites, foram iniciadas as negociações com a Argentina através do 

Cônsul Geral Mariano Sarratea e, depois, por meio dos bons ofícios dos Ministros 

estadunidenes Thomas O. Osborne e Thomas A. Osborne. Bernardo de Irigoyen 

aceita a negociações e, finalmente o Tratado de 1881 era assinado82.  

O Tratado de  limites de 1881 não conseguiu resolver a questão de limites, 

pois havia estabelecido que a linha fronteiriça a ser demarcada deveria passar ao 

mesmo tempo entre os cumes mais altos e as águas que se dividem nesses cumes. 

Esse critério não pôde ser cumprido, pois na cordilheria dos Andes não havia 

coincidência entre as duas exigências. Então, devido a falta de entendimento entre 

os peritos de ambos os países, a responsabilidade pela demarcação da fronteira 

teve de serm entregue a um juízo arbitral em 1902. 

  

2.9 Consequências do uti possidetis 

 

A Coroa espanhola optou pelo uso das Cédulas Reais para organizar o 

território e a administração de suas colônias nas Américas. O método que designava 

porções territoriais com áreas mais ou menos definidas, satisfazia as pretensões 

Imperiais de afastar a cobiça estrangeira e ocupar e colonizar a maior parte do 

território. Do ponto de vista das colônias, esse tipo de organização não era o tão 

problemático, a não ser por eventos isolados, não havia conflitos na época por 

espaço entre os Reinos. Muitos motivos contribuíram para isso, entre eles as 
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grandes distâncias entre os centros mais importantes e a submissão à Coroa. No 

momento que essas colônias se ternaram independentes, houve a necessidade de 

delimitar a fronteira nacional e percebeu-se que haveria a necessidade retomar às 

Cédulas Reais já que a República do Chile e a República Argentina se entendiam 

como herdeiras da coroa. 

Não tardou para que fossem recrutados intelectuais para investigar e 

organizar o arcabouço jurídico derivado dessas Cédulas Reais para conferir a posse 

de territórios questionados. O uti possidetis de 1810 formalizado no Tratado de 1856 

não foi capaz de esclarecer quais Repúblicas seriam as legítimas donatárias da 

Patagônia ainda que muito esforço tivesse sido engajado para reunir todas as 

Cédulas Reais. Havia muito empecilhos que impediam que estas fossem usadas 

para determinar a posse. A falta de conhecimento geográfico, a sobreposição de 

Ordens, a impossibilidade do cumprimento das exigências Reais. Todos esses 

motivos contribuíram para que uti possidetis não fosse capaz de resolver a questão, 

apesar de o discurso vinculado ao princípio sempre ser utilizado em momento 

oportuno pelos diplomatas da época. 

Embora as Cédulas Reais não tivessem sido capazes de estabelecer a 

fronteira entre o Chile e Argentina, eram usadas frequentemente nos primeiros anos 

do debate diplomático como recurso para postergar as negociações ou obter mais 

tempo. Mesmo que de maneira inconsciente, o método contribuiu para que o 

enfrentamento bélico não acontecesse, sobretudo, nos primeiros anos da disputa 

pela Patagônia. 

É inegável que o uti possidetis de 1810 serviu como parâmetro para as 

negociações que se sucederam até o momento da assinatura do Tratado de 1881, 

apesar de o estabelecimento da linha fronteiriça ter sido feitado de acordo com o 

divortium aquarum. O fato é que mesmo a questão tendo sido resolvida sem se levar 

em consideração as Cédulas Reais, ambos os países ficaram com aquilo que tinham 

por direito. O Chile com acesso apenas ao Pacífico, e a Argentina com acesso ao 

Atlântico, tendo a Cordilheira como fronteira. 

  



55 
 
 

3 A QUESTÃO DE LIMITES CHILENO-ARGENTINA EM AUTORES DO SÉCULO 

XX 

 

Este capítulo é dedicado à análise das interpretações de dois autores 

chilenos e dois autores argentinos que escreveram entre as décadas 1970 e 2012 

acerca da disputa pela Patagônia protagonizada por seus países durante o século 

XIX e começo do século XX. A partir de a análise das obras publicadas em 

diferentes momentos históricos será possível perceber que em alguns momentos, a 

Doutrina de Segurança Nacional83 imposta pelo regime militar influenciou com mais 

intensidade algumas obras que outras. Apesar disso, pode-se verificar quea 

“delimitação de fronteira na Patagônia” há como característica em comum a 

caracterização do outro como rival ardiloso e expansionista, enquanto que as 

condutas de seus próprios representantes eram consideradas como ingênuas, 

generosas e atrapalhadas.    

A “Doutrina de Segurança Nacional” imposta pela ditadura militar estimulou o 

sentimento nacionalista dos povos de ambas as nações e se refletiu na maneira 

como a história era contada na época. O inimigo não estava muito distante: era o 

país vizinho, e compartilhava séculos de relações em comum. Pode-se dizer, 

inclusive, que nem sempre o sentimento de rivalidade esteve presente. No período 

colonial, por exemplo, a Capitania Geral do Chile e o Vice Reino do Rio da Prata não 

tinham atritos por território, pelo contrário, era muito comum que espaços delegados 

à atual Argentina fossem administrados pelo atual Chile, como foi o caso da 

província de Santiago nos primeiros anos de sua fundação. No período colonial, os 

conflitos na Cordilheira eram protagonizados por missões jesuíticas e nativos 

insubordináveis. Apenas com a independência e a necessidade de se estabelecer o 

limite territorial que as tensões diplomáticas foram escaladas.  
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56 
 
 

Na metade do século XX, o passado em comum de disputas territoriais foi 

reavivado como meio de estimular o nacionalismo. Ambos os Estados saíram 

insatisfeitos das negociações. O “Chile Fantástico” que incluía a Patagônia Oriental 

não se concretizou, tampouco o sonho da “Argentina Bioceância” com territórios 

desde a Araucanía até a Terra do Fogo. Ambos os países alimentavam mágoas e 

ressentimentos um contra o outro pelas perdas “imaginárias” – no sentido de não 

haver respaldo Real que lhes garantissem direitos legítimos a tais pretensões – que 

se asseveraram em 1978 com a Mediação da Santa Sé no Canal do Beagle. 

O capítulo “Problemas de límites con Chile” do livro “Historia de las 

Relaciones Internacionales Argentinas” publicado em 1978 pelo argentino Roberto 

Etchepareborda84 reflete o pensamento majoritário da historiografia de uma época 

na qual a crise do Beagle se agravou a ponto de haver a necessidade de um laudo 

arbitral (1977) para evitar o escalonamento do conflito para a via bélica. As 

publicações da época corroboravam para que a população acreditasse que as ilhas 

eram indubitavelmente argentinas. Ao mesmo tempo em que o chauvinismo crescia 

no país, os historiadores se tornavam silentes quanto ao status quo de 1878 e ao 

mapa de Bernardo Irigoyen de 1881 os quais estabeleciam que as ilhas sempre 

foram chilenas. Dominado por esse momento histórico, o autor dedicou um capítulo 

inteiro caracterizando o Chile como uma rival ardiloso que sabia que não possuía 

direitos sobre a Patagônia, mas mesmo assim a reivindicava. Restando à Argentina, 

o papel de vítima das próprias circunstâncias e com uma inábil diplomacia. 

A forma como Roberto Etchepareborda narrou os fatos também chama a 

atenção pelo uso constante de ironia e palavras ácidas quando os representantes 

argentinos não aproveitavam as oportunidades e as circunstâncias. A impressão 

passada era de que não havia um jogo de pesos e contrapesos entre os dois países, 

mas sim um fluxo contínuo de oportunidades sem contrapartidas nas quais os 

representantes argentinos não souberam tira proveito. O capítulo é um resumo de 

cerca de cinquenta anos de negociação e, portanto, impossível de demonstrar cada 

detalhe de sua história, daí a genialidade do autor em escolher as palavras e 

passagens corretas para consolidar uma imagem depreciativa do rival andino ao 
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mesmo tempo em que descrevia a situação negociadora argentina como a mais 

complacente, razoável e justa possível.   

Do ponto de vista pessoal, as questões nacionais sempre tiveram grande 

importância para o autor desde os seus primeiros anos do curso de Direito quando 

participou da Convenção Nacional do Radicalismo, grupo que promoveu a 

candidatura de Arturo Frondizi enquanto o peronismo estava proibido na Argentina. 

Foi Ministro das Relações Exteriores e governador da província de Buenos Aires. 

Seus últimos anos de vida foram dedicados à academia e à produção literária, com a 

produção de “Historia de las relaciones Internacionales argentinas” (1978); “Zeballos 

y la política exterior argentina (1982); e “Historiografia militar argentina” (1984).  

O tom assertivo demonstrado por Etchepareborda em sua obra não é 

encontrado mais nos outros autores usados neste capítulo, ainda que seja possível 

perceber em algumas passagens um pouco de ressentimento e a sensação de que 

o outro estivesse sempre com algum grau de vantagem. Eram as mudanças dos 

tempos que se refletiam na maneira como os autores examinavam o próprio 

passado histórico nacional. O envolvimento argentino na Guerra das Malvinas e o 

fim da ditadura militar primeiro na Argentina e logo depois no Chile contribuíram para 

que as relações políticas, sociais, econômicas e culturais entre os países 

melhorassem. Mesmo assim, os historiadores mantiveram suas perspectivas acerca 

da fronteira em disputa. As teorias sobre o “Chile Fantástico” ea “Argentina 

Bioceânica” se mantiveram, ainda que com um tom mais ponderado. 

No livro “Negociaciones chileno-argentinas de limites (1871-1881). Historia 

de una década” publicada em 1988 pelo autor chileno Tulio González Abuter, a 

historia das relações diplomáticas é contada de maneira mais detalhada e sem 

ironias. Ainda assim, é possível observar que o próprio autor advogava em defesa 

dos direitos do Chile sobre a Patagônia, embora criticasse a atuação 

descompromissada e demasiada americanista de alguns diplomatas. É interessante 

perceber nesse livro que o país é retratado como pacífico e disposto em negociar, 

enquanto que a Argentina é retratada como uma rival que esperou pelo melhor 

momento para impor uma solução mais benéfica para si ao rejeitar todas as 

propostas de negociação partidas da Chancelaria chilena.  Abuter é advogado, 

historiador e autor de obras como: “Los Angeles durante la Colonia”; “Negociaciones 
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chileno-argentinas de límites (1871-1881): historia de una década”; “El Ferrocarril 

Trasandino por Antuco”85. 

Hernán Ferrer Fouga, outro autor chileno, apresenta em seu livro “Proceso 

de Conformación Territorial de Chile (1536-1881). Análisis comparado em relación a 

la Argentina” a mesma linha de raciocínio que Abuter. O livro, publicado em 1990, 

destaca-se por fazer uma defesa fiel tanto dos direitos do Chile e a sua atitude 

pacífica, embora muitas vezes também criticasse a atuação dos diplomatas chilenos, 

em especial por não terem desenvoltura para conseguir a aliança com o Império. O 

autor foi Ministro da Defesa86 em 1971 e também escreveu “Las expediciones 

hidrográficas y su importância para las comunicaciones marítimas”; “Proceso de 

conformación territorial”; “Chile (1536-1881) Análisis comparado en relación a la 

Argentina”; “James Cook, el Pacífico Sur y el Oceano Autral”; Oceano Política y 

Tecnologia Espacial”; “Importancia geoestratégica de la Antártica”.  

O último autor analisado é o argentino Jorge Bergallo autor do livro “La 

integración de la Patagonia y el mantenimiento de la paz com Chile (1874-1892)” 

publicado em 2012 e do artigo “La Integración de la Patagonia, la Armada Argentina 

y el mantenimiento de la paz (1874-1892) publicado em 2009, ambos utilizados 

neste trabalho. Dentre todos os autores, Bergallo se destaca por reconhecer as 

atitudes chilenas como uma forma de denunciar as investidas de outras nações na 

região, numa época em que o processo de neocolonialismo na África se 

intensificava e a possibilidade de a Patagônia ser reivindicada era grande. O autor 

enfoca em dar protagonismo às ações da marinha argentina no êxito da integração 

entre a Patagônia e Buenos Aires. O autor é licenciado em História, com mestrado 

em Relações Internacionais e Doutor em Ciência Política. É diretor de carreiras de 

pós-graduação (Mestrado e Especialização) desde 2010 no Instituto Universitário 

Naval e no Instituto de Inteligência das Forças Armadas da Universidade 

Maimónides. Publicou diversos livros e artigos como: “Evolución del pensamiento 

estratégico naval argentino a lo largo de la historia”; “La Armada Argentina 
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bombardea Mar del Plata”; “El uso del poder naval en la integración de la 

Patagonia”87. 

Durante a leitura do capítulo, será possível perceber que embora fossem de 

países diferentes, os autores concordavam com os mesmos pontos; outras vezes, 

reconheciam a genialidade da conduta do representante da outra nação e ao mesmo 

tempo em que identificavam as próprias deficiências nacionais que permitiram os 

avanços alheios sobre o atual território nacional. O objetivo central do capítulo é 

verificar como essa historiografia nacionalista da segunda metade do século XX 

recorreu às teses fundacionais e construiu narrativas sobre seu país e o vizinho a 

partir da comparação entre suas obras, os dados apresentados e os usos da 

história.  

Ao longo deste capítulo, será possível perceber que a ordem cronológica 

dos eventos é respeitada. Além disso, em algumas passagens, nem todos os 

autores são citados. Isso aconteceu porque nem sempre todos os eventos eram 

abordados por todos. Cada um deu enfoque naquilo que considerava mais 

importante para fortalecer os argumentos a favor de seu país e omitir aqueles, que 

eram favoráveis ao outro.  

 

3.1 Primeiros anos após a independência 

 

 Os primeiros anos após os processos de independência foram 

relativamente tranquilos sob o ponto de vista das relações internacionais. Ambos os 

Estados, recém-independentes, precisavam-se organizar internamente, assim a 

questão de limites não era uma prioridade a ser resolvida. Apenas quando o poder 

político estava estabilizado nas novas Repúblicas a questão de limites passou a ser 

um assunto debatido.   

Etchepareborda declarava que a Argentina estava em desvantagem quando 

comparada ao seu rival, o Chile. Para o autor, apenas a Argentina enfrentava 

problemas decorrentes de uma independência violenta e que corria riscos de 

recolonização.  
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Pasadas las luchas por la independencia que hermanaran los pueblos del 
sur en una común brega, emancipadora, cada uno de ellos se proyectó en 
la construcción de su propio destino. Mientras la República Argentina se 
debatía en cruentas luchas civiles y debía además afrontar la guerra 
exterior, ante el avance del imperialismo europeo, Chile pudo, en pocos 
años, construir un estado moderno de sólida raigambre. Ello le permitió 
avanzar hacia el progreso con mucho más empuje y seguridad que su 
vecina de allende los Andes. Chile fue el primero que emprendió la 
ocupación efectiva de los vastos y desérticos dominio sureños

88
. 

 
 

A análise que Etchepareborda faz acerca do início da consolidação territorial 

dos recém independentes países leva seu leitor a acreditar que um Estado possuía 

mais vantagens que o outro, embora ambos estivessem envoltos a inúmeras 

adversidades. O autor menciona que, devido a sua melhor organização, o Chile foi 

capaz de empreender a ocupação efetiva dos domínios sulinos, por ter conseguido 

se estabelecer na Patagonia e Estreito.  

O atraso argentino na ocupação da Patagônia é corroborado também por 

Jorge Bergallo:  

 
 

En 1870 las únicas poblaciones en la Patagonia que respondían al gobierno 
argentino eran Carmen y Mercedes de Patagones. Las otras – Isla Pavón, 
Rawson y Misión Anglicana e Tierra del Fuego –, por su tamaño, su origen o 
por despreocupación de las autoridades nacionales, llevaban una vida 
desconectada del resto del país. Al sur de la actual Mar del Plata se 
extendía un enorme territorio casi inexplorado, prácticamente desproveído 
de asentamientos humanos y completamente fuera del control estatal 
argentino

89
.  

Con el correr de los años, la frontera se fue desplazando como 
consecuencia de diferentes campañas militares. Hasta 1853, los territorios 
controlados por el gobierno hacia el sur no pasaban de una línea que nacía 
en el Atlántico a la altura de la actual Mar del Plata y se extendía por el sur 
de las provincias de Córdoba, San Luís y Mendoza. La Argentina no poseía 
puertos marítimos ni ciudades que dieran sobre el mar, excepto Carmen de 
Patagones al sur de la provincia de Buenos Aires

90
.  

 
 

Bergallo, assim como Etchepareborda, reconhece que a Argentina manteve 

um domínio precário sobre a Patagônia até 1870. A tese desse autor é construída 
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explicando que embora apenas Carmen e Mercedes de Patagones se sujeitassem a 

Buenos Aires, isso não era reflexo de desinteresse completo da capital em explorar 

a região, mas resultado de um conjunto de fatores que levaram todas as outras 

tentativas de povoamento fracassarem.  

Para Bargallo, o governo argentino começou a ter sucesso em suas 

tentativas de colonizar a Patagônia quando a Guerra do Paraguai chegou ao fim e 

foi possível dar início à Campanha ou Conquista do Deserto, comandada pelo 

General Julio Argentino Roca, e realizar a Expedição Naval comandada pelo coronel 

de Marinha Luís Py ao rio Santa Cruz, em dezembro de 1878. Esses marcos são 

considerados divisores de água entre uma Argentina incapaz de exercer domínio 

sobre o próprio território e outra, capaz de se estabelecer ao Sul, fundar cidades e 

submeter os povos nativos que “impediam” a chegada do “desenvolvimento” na 

região. O autor ainda ressalta que, apesar de o Chile estar à frente da Argentina em 

matéria de desenvolvimento e capacidade para avançar ao Sul, seu país conseguiu 

em menos de cinquenta anos reverter a situação e conter os avanços chilenos, 

sobretudo, em direção à Patagônia.  

Ao contrário dos autores argentinos que evidenciavam a Guerra do Paraguai 

como um fator que prejudicava o desenvolvimento e expansionismo nacional em 

direção às terras em litígio, para o autor chileno Ferrer Fouga, a Guerra da Tríplice 

Aliança não foi tão crucial para a Argentina quanto a Guerra Hispano Sul-americana 

foi para o Chile:  

 
 

Si ya Argentina en la misma época debió resolver un conflicto bélico en 
contra del Paraguay, éste no tuvo la misma significación, tanto en lo 
estratégico como en lo económico, en comparación a la guerra que 
comprometió a Chile en contra de un país europeo, además Argentina no 
sólo enfrentó a una nación de recursos limitados y a su vez enmarcada 
dentro del escenario regional, sino que, también lo hizo con la ayuda de 
Brasil y Uruguay, sin obligarlo a debilitar su Poder Nacional

91
. 

 
 

Como se sabe guerras são catastróficas para todos os envolvidos 

independentemente de quem saia vencedor, mas as guerras são ainda piores 

quando ocorrem em território nacional. O Chile e a Argentina sofreram os efeitos 
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colaterais de uma guerra que não aconteceu em seu próprio território – a Guerra 

Hispano Sul-americana foi majoritariamente marinha, e a Guerra do Paraguai 

aconteceu majoritariamente em território paraguaio –, entre eles o gasto com as 

tropas. Graças a essas características ambos os países tiveram seus territórios 

preservados, a exceção foi o porto de Valparaíso, bombardeado pelos navios 

espanhóis.  

Para os autores argentinos, a Guerra do Paraguai foi um infortúnio que 

atrasou o domínio nacional sobre a Patagônia e Estreito. Esses autores não 

consideraram as adversidades que comprometeram a estabilidade econômica e 

política do Chile, levando o leitor a crer que esse país pôde ser expansionista porque 

não passou pela desvantagem que é protagonizar uma guerra. Ao seu turno, o autor 

chileno também diminui e relativizou a extensa Guerra do Paraguai, ao dizer que se 

tratava de um inimigo frágil e pouco relevante em comparação à Poderosa Armada 

espanhola, responsabilizando o desinteresse pela Patagônia como fator 

preponderante para que a área não fora “ocupada” efetivamente.  

 

3.2  Missão Lastarria 

 

Em 1843, quando o Chile fundou o povoado de Fuerte Bulnes e Puerto 

Hambre, na Península de Brunswick92, no Estreito de Magalhães e, em 1847, 

quando fundou o povoado de Punta Arenas, o tema começou a causar desconforto 

ao governador de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas.Ferrer Fouga explica que foi 

somente então que houve algum tipo de manifestação de interesse por parte do 

governo argentino.“Presenta una nota de protesta haciendo ver que Chile había 

ocupadoparte del espacio geográfico argentino de acuerdo a la vigencia del principio 

del uti possidetis juris de 181093”. 

Já Etchepareborda destaca, para o mesmo caso, que o representante 

argentino, Felipe Arana considerava que o ato “ataca la integridade del território 

argentino y se avanza sobre sus propios límites em mengua de su perfecto domínio 

y de sus derechos de soberania nacional”94. Tanto a interpretação de 

                                                           
92

 BERGALLO, op. cit., p 157.  
93

 FERRER FOUGA, op. cit., p.67. 
94

 BERGALLO, op. cit., p. 157. 



63 
 
 

Etchepareborda sobre o evento quanto a de Ferrer Fouga evidenciam que foi 

somente a partir da fundação da colônia no Estreito de Magalhães em 1843 que a 

Argentina passou a reivindicar seus direitos sobre a área.  

O acirramento das diferenças incentivou as Repúblicas a assinarem Tratado 

de Paz, Amizade, Comércio, Navegação e Limites em 1855, ratificado em 1856. 

Mesmo assim, a questão de limites não era uma prioridade a ser resolvida, mesmo 

depois de sua ratificação. O assunto somente voltou a ser debatido em 1865, 

quando o ministro chileno José Victorino Lastarria foi enviado a Buenos para 

resolver a questão de limites entre os dois países. Os antecedentes dessa viagem, 

segundo Ferrer Fouga, remontam à fundação da colônia do Chubut pela Argentina 

em 1863, localizada a 252 km ao sul do rio Negro sob território em território litigioso 

patagônico, o que violava o pactuado pelo Tratado de Limites de 185695. 

Já para Roberto Ecthepareborda, a motivação da viagem era a busca 

chilena por apoio de outras nações sul-americanas contra a Espanha, no conflito de 

1865 (Guerra Hispano Sul-americana): 

 
 

El conflicto bélico que enfrentó Chile a España en 1865, le obligó a buscar 
el apoyo efectivo de las otras naciones sudamericanas. A esos fines, se 
envolvió como representante chileno a Buenos Aires José Victorino 
Lastarria, y para facilitar su cometido, en sus instrucciones, se dispuso que 
en materia de límites ofreciera generosas cesiones territoriales

96
.   

 
 

A viagem de Lastarria a Buenos Aires é tratada de maneiras distintas, como 

era de se esperar, entre os autores argentinos e chilenos. Etchepareborda atribui 

destaque àquela missão:  

 
 

Lastarria discutió el problema y llegó a proponer un arreglo que involucraba, 
concretamente, la renuncia efectiva de su país a toda la Patagonia y hasta 
de parte de las costas del Estrecho. Desautorizado por su cancillería, el 
diplomático, no titubeó, sin embargo, con toda franqueza, en señalar 
oficialmente sus puntos de vista favorables a los derechos argentinos.

97
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Em sua análise, a viagem de Lastarria foi motivada pela Guerra Hispano Sul-

americana, na qual o Chile precisava buscar aliados para enfrentar a poderosa 

Armada espanhola. Naquela oportunidade, o representante chileno teria se 

expressado contra os direitos de seu país sobre o território em litígio. Segundo o 

historiador argentino, usando citação indireta, ele teria escrito para Miguel Luís 

Amunátegui, autor da primeira obra documental, que “(...) el estudio que he hecho 

de la cuestión me da la convicción irreversible de que no somos dueños de la 

Patagonia (...)”98. Para o chileno Tulio Gonzalez Abuter: 

 
 

En enero de 1865 don José Victorino Lastarria partió a Argentina como 
Ministro Plenipotenciario de Chile ante el gobierno de Buenos Aires. 
Lastarria, que gozaba de gran prestigio en ambos países, llevaba 
instrucciones para arreglar amigablemente la cuestión de límites pendiente. 
Estas instrucciones desconocían el texto del artículo XXXIX, del Tratado de 
1856 que disponía, como vimos, que “en caso de no arribar a un completo 
arreglo, someter la decisión al arbitraje de una nación amiga”; además se 
mantenían los territorios heredados de España. (…) Así, las instrucciones 
que lleva consigo Lastarria dejan un amplio margen de posibilidades que el 
Ministro chileno manejará a pesar de objeciones de las autoridades de La 
Moneda

99
.  

 
 

Em sua análise, o diplomata chileno teria sido enviado a Buenos Aires sem 

conhecer o conteúdo do tratado, ou seja, desconhecia tanto o uti possidetis quanto a 

possibilidade de resolver as divergências pela arbitragem. O curioso é que o tratado 

em questão havia sido ratificado dez anos antes de a viagem acontecer, o que 

corroboraria com duas possibilidades: a falta de interesse de Lastarria em defender 

os direitos de seu país sobre a Patagônia e a falta de organização da diplomacia 

chilena.  

Abuter, assim como o argentino Etchepareborda, menciona o fato de o 

Ministro Plenipotenciário chileno não acreditar que o seu país tivesse direitos sobre 

a Patagônia. Sua tese reforça que as propostas de Lastarria sobre ceder a 
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Patagonia não eram fruto do desconhecimento, mas sim da convicção do 

representante chileno de que a região era por direito da Argentina. 

Por fim, o autor diz que Lastarria ignorava todos os detalhes que poderiam 

levar a um acerto mais vantajoso para o Chile, um sinal de uma grave deficiência na 

diplomacia de seu país, e destaca a necessidade de se fazer uma troca de territórios 

– status quo – com a rival: o Chile cederia a Patagônia, mas em troca, a Argentina 

deveria ceder territórios no Estreito de Magalhães.  

Abuter insere em seu livro uma longa citação de documento histórico. Em 

reunião no dia 22 de fevereiro de 1865, Lastarria propôs ao presidente argentino, 

Bartolomé Mitre, o seguinte:  

 
 

La transacción sería ventajosa para nosotros porque no son sostenibles 
nuestros títulos a la Patagonia, y aunque lo fueses no debemos hacernos 
ilusiones creyendo que aquella extensión sea otra cosa que tierras 
primitivas, incultivables, y de todo punto ingratas a los habitantes y 
aspiraciones de la industria. Nuestro límite en el Estrecho hasta la Bahía 
Gregoria nos deja en él una extensión necesaria, y aún mayor que la que 
necesitamos, para nuestra seguridad y para la ocupación de nuestro 
territorio austral

100
 

 
 

Segundo Abuter, o representante chileno além de acreditar que o Chile não 

tinha direitos sobre a Patagônia, reforçava a ideia de que a região era inútil ao 

desenvolvimento econômico e inóspita aos seres humanos. Lastarria, pretendia, na 

verdade, conseguir trocar uma região, em teoria, com pouca serventia por uma área 

de grande interesse estratégico e econômico para o governo chileno: a porção mais 

austral do continente, na qual o governo chileno já havia fundado alguns povoados e 

que ao garantir seu controle poderia beneficiar-se da tributação dos navios que 

usassem o Estreito para cruzar de um oceano ao outro. Embora Lastarria 

sustentasse que a troca de territórios seria benéfica para ambos os países, Abuter 

confirma que o Ministro havia agido sem levar em consideração as pretensões do 

próprio país e em desacordo com os estudos de Amunátegui já que este teria 
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provado que o Chile possuiria direitos sobre a Patagônia, o Estreito de Magalhães e 

da Terra do Fogo: 

 
 

Lastrarria, que preconizaba un ardiente americanismo, tenía por misión el 
acercar a la Argentina en torno a Chile en defensa del Peú, que sufría la 
ocupación de las islas Chinchas por la escuadra española, que amenazaba 
las costas chilenas, llegando a bombardear Valparaíso en 1866

101
 

 
 

Para o autor chileno, as negociações feitas por Lastarria estavam 

contaminadas também pelo sentimento americanista do próprio Ministro. Dessa 

maneira, mesmo que houvesse pequenas desvantagens nos acordos internos do 

continente, era mais interessante que as Repúblicas recém independentes 

mantivessem a coesão, em especial, numa época na qual a Espanha se esmerava 

para fazer a recolonização no litoral Pacífico do continente, que duelarem entre si e 

correrem o risco de voltarem ao controle espanhol:  

 
 

Cabe recordar, a su vez, que en febrero de 1865 y sin autorización de su 
Gobierno, Lastarria, quien se encontraba en Buenos Aires en gestión oficial 
para convencer a Argentina para que ingresara a la Guerra contra España, 
ofreció al presidente Mitre la renuncia a la Patagonia, en cambio de que la 
Argentina reconociera a Chile los tercios del estrechos de Magallanes, toda 
la Tierra del Fuego y la faja que quedaría al Sur de una línea imaginaria 
trazada desde bahía Gregorio hasta el grado 50 de latitud Sur y desde allí 
hasta el paralelo de Reloncaví, dejando en poder de Chile toda la vertiente 
oriental de la cordillera de los Andes. Con ello, y a decir de don Antonio 
Encina, Lastarria obraba movido por el doble propósito de atraer al 
Gobierno argentino a la cruzada americanista ya nombrada, como también 
de evitar que se enfriara a la confraternidad chileno-argentina

102
.  

 
 

O autor chileno Ferrer Fouga mantém as mesmas críticas que Abuter sobre 

as negociações de Lastarria, e corrobora que o representante chileno agiu sem 

autorização do governo para abrir mão da Patagônia com o objetivo de assegurar 

plenos direitos sobre a parte austral do continente. O autor não entra no mérito de o 

representante chileno não acreditar que o Chile possuísse direitos sobre a Patagônia 

derivados das Cédulas Reais. Mas, constrói uma narrativa de que Lastarria era um 

bom representante e que visava garantir a negociação mais satisfatória e menos 
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desgastante para o seu país. Tanto é assim que ao ser rejeitado o pedido de 

Lastarria, o autor afirma que este reivindicou à Argentina a constituição de um juízo 

arbitral para pôr fim aos desentendimentos: “1865. (agosto). Lastarria exige a la 

Cancilleria argentina la constitución del arbitraje, lo cual es a su vez postergado. 

Cabe considerar que en aquella época Argentina se encontraba en guerra con 

Paraguay”103.  

Ainda sobre o tema, Etchepareborda diverge de Abuter quanto a visita de 

Lastarria a Mitre. O autor argentino destaca que “Lastarria discutió el problema y 

llegó a proponer un arreglo que involucraba, concretamente, la renuncia efectiva de 

su país a toda la Patagonia y hasta de parte de las costas del Estrecho”104. Ele leva 

o leitor a entender que o representante chileno não tinha interesse nem pela 

Patagônia e nem pelas regiões austrais, sem citar que não seguiu as ordens 

governamentais.  

Para Etchepareborda, Lastarria não estava interessado de um modo geral 

nas áreas em disputa, procurando com esse raciocínio incutir ao leitor a ideia de que 

a chancelaria chilena não acreditava que o Chile era o legítimo donatário da região 

patagônica e do Estreito, além de estimular a crença de que nem mesmo os 

representantes chilenos possuíam interesse pela área.  Esse tipo de argumento é 

sustentado pelo autor através de citações como as cartas trocadas entre Lastarria e 

Miguel Luís Amunátegui – responsável pela primeira obra monumental em favor dos 

títulos chilenos.  

 
 

Siento saber por su carta del 14, que usted se ocupa en probarme que 
somos dueños de la parte austral del continente americano. Semejante 
tarea es completamente inútil y no servirá más que para que usted luzca su 
ingenio. Puede ser que solo sepa yo como usted, pero el estudio que he 
hecho de la cuestión me da la convicción irreversible de que no somos 
dueños de la Patagonia y Santas Pascuas

105
. 

 
 

O autor chileno Tulio Abuter segue a reflexão do argentino Etchepareborda 

quanto a Lastarria continuar renunciando a Patagonia mesmo depois dos estudos de 
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Amunátegui concluírem que a Coroa espanhola havia emitido Cédulas Reais dando 

direitos ao Chile sobre a Patagônia:  

 
 

Debe recordarse que a esa fecha Miguel Luis Amunátegui ya había 
expuesto claramente los derechos de Chile a la Patagonia, Estrecho de 
Magallanes y Tierra del Fuego, por encargo del propio gobierno de Chile

106
. 

La Cancillería chilena trató de persuadir a Lastarria de sus errores, pero a 
pesar de varias notas en que se le instruye respecto de nuestra situación 
territorial, éste persiste en proposiciones al gobierno argentino que dañaban 
los intereses del país. El Ministro chileno en Buenos Aires declinó observar 
los planteamientos de las mencionadas notas, que al parecer fueron 
escritas por Amunátegui, quien era uno de los pocos que conocía a fondo la 
cuestión de límites

107
. 

 
 

Abuter também critica a atuação do ministro chileno Lastarria, indicando que 

sua atuação foi repleta de erros e de proposições pessoais contra as ordens 

oriundas da chancelaria. Com essas afirmações, ele procura desqualificar Lastarria, 

já que os historiadores argentinos se baseavam muito naquelas proposições para 

defender seus interesses sobre a Patagônia.  

 

3.3 Negociações Ibáñez e Frías sobre as Guaneiras no Estreito de Magalhães 

 

A década de 1870 testemunharia o aquecimento das relações chileno-

argentinas e a necessidade mais que imediata de se resolver a questão de limites, 

visto que os atritos eram tão frequentes que a iminência de um conflito armado os 

assombrava. 

O primeiro motivo de acirramento nas relações chileno-argentinas na década 

de 1870 foi a emissão da lei de 10 de agosto de 1871 que declarava livre a 

exploração e extração de guano nas ilhas e costas patagônias. Como a área estava 

em litígio, o Chile não possuía poderes para emitir esse tipo de lei sem antes 

consultar a Argentina.  

 Esse evento levantou suspeitas por parte do governo argentino. Assim, em 

29 de dezembro de 1871, o Ministro Plenipotenciário argentino, Frías, foi enviado a 
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Santiago para expor suas preocupações e receber explicações.  Assim, dava-se 

início àquilo que Abuter batizou como o “grand debate”.  

Para construir um argumento de que tanto de um lado quanto de outro da 

cordilheira havia o interesse de se chegar a um acordo vantajoso para ambas as 

partes, Abuter utilizou as cartas trocadas entre Frías e Ibáñez:  

 
 

He creído de mi deber, a fin de disipar toda sombra de duda relativamente 
al estado de las relaciones entre ambos países, asegurar a mi gobierno que 
la cuestión de límites no alterará en lo más mínimo la cordial armonía que 
reina entre ellos, y que le gobierno de V. E., lejos de adoptar ninguna 
medida en previsión de ningún suceso que pudiera alterarla… (..)…el 
gobierno argentino abriga la esperanza de llegar a algún arreglo ventajoso 
para ambas partes, a través de una “transacción amigable

108
.   

 
 

Aproveitando-se do contato com o representante argentino, Ibáñez enviou 

no dia 7 de fevereiro de 1810 nota que justificava a compra dos navios na tentativa 

de diminuir as desconfianças argentinas. Na carta, o Ministro chileno explicava que 

era urgente resolver a questão de limites entre os países para dar fim às 

desconfianças mútuas. Sua proposta de acordo defendia que o Chile por já possuir 

uma colônia no Estreito de Magalhães também poderia ficar responsável por toda 

parte austral, como a Terra do Fogo e ilhas adjacentes, contemplando o litoral sul 

Atlântico até o Puerto Deseado, conforme o descrito no excerto: 

 
 

El arbitrio que como más fácil y hacedero se me ocurre es arribar, desde 
luego, a un tratado de límites precario y transitorio, que no produzca efectos 
definitivos ni dé a las partes más derechos que los que tenían según el 
celebrado el año 1855 (se refiere al promulgado el 1856)” (…)“Como Chile 
se encuentra en posesión de una colonia en el Estrecho de Magallanes 
cada día más adelantada y prospera, podría muy bien atender toda la parte 
comprendida dentro del mismo Estrecho, la Tierra del Fuego, islas 
adyacentes y la costa del Atlántico hasta llegar al Puerto Deseado. Desde 
ese punto podría tirarse una línea siguiendo el curso del mismo hasta llegar 
a la Cordillera de los Andes, de manera que esta cadena de montañas 
fuese en las tierras patagónicas el límite oriental de Chile y el occidental de 
la República Argentina.  
Se estipularía también en este tratado, que las dos naciones ejercerían 
respectivamente en los territorios así divididos, todos los actos inherentes a 
la soberanía, y que si un tratado posterior o una sentencia arbitral 
estableciera más tarde otra división, y hubiera en consecuencia de 

                                                           
108

 Grifos nossos. Memoria de Relaciones Exteriores. Santiago de Chile, Imprenta de la República. 
1872. ABUTER, op. cit., p.33. 



70 
 
 

efectuarse la revisión de todo os de una parte de los territorios deslindados, 
se observasen las leyes civiles de ambas Repúblicas respecto de los 
poseedores de la buena fe que tienen que restituir lo que en tal condición 
poseen, y cuya propiedad no les pertenece. Y estas medidas se 
entenderían tomadas siempre bajo la condición expresa que cualquiera que 
fuese su extensión y alcance, nunca importasen la variación de lo estipulado 
en el artículo del año 55 citado al principio de esta obra 

109
. 

 
 

Apesar de Abuter citar a nota de Ibáñez para ratificar a posição de que o 

Chile não possuía intenções beligerantes contra a Argentina, o autor critica 

severamente a maneira como a questão havia sido conduzida: “A nuestro juicio, la 

proposición de Ibáñez es ambigua al mencionar el Tratado de 1855 y al dejar la 

posesión de esos territorios en forma relativa y expectante, en espera de un tratado 

definitivo”. O Tratado de 1855 utilizava o uti possidetis como método para definir a 

fronteira, para o autor, tal princípio seria o suficiente para sanar a questão, o que 

tornaria desnecessário elaborar outro acordo para estabelecer os limites 

definitivamente. 

Ferrer Fouga, outro autor chileno, também corrobora a citação de Abuter no 

sentido de que o Chile estava disposto a iniciar um processo de solução pacífica 

acerca do problema fronteiriço:  

 
 

1872(07/02/1872) Se dirige una nota al representante argentino Félix Frías, 
en la cual se le invitaba a dilucidar los derechos de ambos países para 
llegar a una solución.  
Dicha nota hacía ver que, desde la fecha del Tratado de 1856, habían 
transcurrido 15 años sin que el caso se hubiera resuelto y la discusión se 
había centrado en las publicaciones de los tratadistas, autorizados por 
ambos Gobiernos, sin llegarse a una solución. Proponía finalmente, 
mientras se llegaba a un acuerdo o arbitraje, un modus vivendi: Chile 
atendería el territorio en litigio desde Puerto Deseado al Sur y la Argentina 
lo que quedaba al norte

110
. 

 
 

Os trechos, retirados dos livros dos autores chilenos Tulio Abuter e Ferrer 

Fouga revelam que os historiadores pretendiam influenciar o leitor a acreditar que as 
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preocupações argentinas quanto as intenções beligerantes chilenas eram 

desarrazoadas e indignas de atenção. Para tanto Ferrer Fouga cita uma nota de 

Ibáñez propondo - já que o governo argentino estava preocupado que os buques 

adquiridos fossem usados para pressionar a Argentina a ceder territórios em litígios 

– a elaboração de um tratado temporário que respeitasse os títulos emitidos pela 

Coroa espanhola e que conservasse as posses obtidas até 1810. Ibáñez sugeria 

que o Chile deveria ficar com a parte do Estreito de Magalhães, Terra do Fogo, as 

ilhas do Atlântico até chegar em Puerto Deseado (atual território argentino). O tom 

adotado demonstra que Chile estava disposto à negociação e a buscar por solução 

que não perpassasse o conflito. 

Segundo Abuter três meses depois, Frías respondeu a nota de Ibáñez 

aceitando dividir o território de maneira equitativa, mas considerava que o Chile 

ficaria com a melhor e maior parte por possuir o Estreito. Visando aumentar o 

território que seria destinado à Argentina, Frías sugeriu:  

 
 

Como punto de partida una línea divisoria en Bahía Pecket, cerca de Punta 
Arenas. Desde allí propone una línea en dirección al Oeste hasta la 
Cordillera de los Andes. Dice que sería Fácil después arreglar la división en 
la costa atlántica agregando que a Argentina le era imposible renunciar a la 
boca del Estrecho de Magallanes

111
.  

 
 

Sobre o mesmo assunto, o autor argentino, Roberto Etchepareborda tem 

interpretação muito distinta, afirmando que Frías havia rejeitado a tese chilena que 

confundia a Patagônia, o Estreito de Magalhães e a Terra do Fogo: “aunque 

contiguas, son distintos territórios; y es bueno que no haya confusión en las 

expresiones geográficas y las pretensiones de cada estado”112.   

Já o chileno Ferrer Fouga diz que a Frías pretendia retardar a discussão, 

mas os acontecimentos o obrigaram a enviar nova nota com outra estratégia. Para 

ele, a estratégia do representante argentino foi de tirar “la “Patagonia” de la 

discusión y “del arbitraje pactado en 1856”, haciendo ver que éste era territorio 
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contiguo, pero distinto al estrecho y a la Tierra del Fuego”113. Desta forma, Frías 

estaría abrindo um debate para postergar qualquer resolução. 

Segundo Abuter, o ministro Ibáñez respondeu àquela proposição informando 

que a divisão da Baía Pecket não equivaleria a uma transação: “prudente y racional, 

sino a la renuncia de Chile a sus derechos a toda la Patagonia”114. E, acrescentou 

que o Chile associava o Estreito ao desenvolvimento e independência nacional. 

Assim, propôs que a divisão fosse feita no paralelo 45° até a Cordilheira dos Andes. 

E, caso a proposta não fosse aceita, dar-se-ia cumprimento ao artigo XXXIX do 

Tratado de 1856115.  

Como se nota, os autores chilenos constroem uma argumentação de que o 

Ministro do Chile estava a todo momento tentando chegar a uma solução razoável 

para ambas as Repúblicas. Com esse intuito, o expansionismo territorial do outro 

não é mencionado, mas se dá ênfase ao protagonismo de Ibáñez que se mostrou 

bem articulado e capaz de fazer barganhas para manter a porção territorial que era 

mais importante: o Estreito. Por outro lado, a figura do representante argentino, 

ainda que estivesse agindo para proteger o interesse nacional de seu país, é 

descrito como alguém que preferia prolongar o debate para um momento mais 

oportuno, já que reconhecia que se a questão de limites fosse resolvida naquele 

momento, a Argentina sairia em desvantagem da negociação.  

Já Etchepareborda, ao citar a nota de Frías, representa o ministro argentino 

como alguém com perspicácia suficiente para saber interpretar que o Tratado de 

1856 se restringia a porção austral do território e não sobre a Patagônia. Entretanto, 

a interpretação de Frías vai além do que está explicitamente escrito no Tratado, já 

que não há menção nem sobre a Patagônia e nem sobre o Estreitos, resumindo-se a 

dizer que o território das partes seria equivalente ao que possuíam em 1810. Dessa 

forma, pode-se concluir que tanto o autor quanto Frías acreditavam que o território 

argentino no momento da independência incluía a Patagônia, e que por isso, este 

território, mesmo que em litígio não poderia ser resolvido conforme o acordado em 

                                                           
113

 FERRER FOUGA, op. cit., p. 63. 
114

 ABUTER, op. cit., p. 35. 

115
 Ibid., p. 35. 



73 
 
 

1856116. Muito diferente era a situação do Estreito para Frías e Etchepareborda, ou 

seja, o Chile tanto não possuía direitos decorrentes das Cédulas Reais quanto não 

havia se estabelecido na região ao tempo da independência.   

Etchepareborda continua a sua análise colocando a Argentina como 

protagonista de uma história na qual o Chile era caracterizado como expansionista, 

aproveitador e incoerente com a sua própria constituição. O autor conta esse 

período histórico de uma maneira muita mais visceral e rica em adjetivos que os 

outros dois autores chilenos. Sobre a mesma negociação, o autor menciona que:  

 
 

Como demostración fehaciente de la debilidad de su posición, el gobierno 
chileno volvió a plantear, en 1872, una nueva propuesta de arreglo. El 
representante argentino en Santiago, que lo era Félix Frías sostuvo que la 
discusión debía circunscribirse exclusivamente a la región del Estrecho. A 
su vez el canciller chileno Adolfo Ibáñez, reitero los derechos de Chile a una 
vasta región de la Patagonia, cortada al norte por el Río Diamante, que era 
su límite con la provincia de Cuyo y propuso como transacción la división de 
la Patagonia por el paralelo el grado 45. Frías, hábilmente, respondió que la 
Patagonia no podía ser objeto de debate dado que la constitución chilena de 
1833, como las anteriores reconocía a la cordillera andina como límite entre 
ambas repúblicas. Con lo cual descartaba del posible arbitraje, fijado por el 
tratado de 1855, al sub-continente patagónico

117
. 

 
 

Em seu livro, Etchepareborda não deixa claro que a negociação comentada 

é a que se refere a possibilidade da elaboração de um tratado provisório para 

acalmar os ânimos do governo argentino que mantinha suspeitas de que os novos 

buques adquiridos pelo governo chileno poderiam ser usados para resolver a 

questão de limites. O autor tampouco menciona a deficiente marinha argentina da 

época que, claramente, se tivesse que enfrentar o Chile para garantir o Estreito e a 

Patagônia, sairia derrotada. Além disso, no excerto, percebe-se que o autor 

caracteriza o Chile como um oponente fraco que não está seguro acerca dos seus 

direitos sobre a Patagônia. E, acrescenta também que o representante argentino era 

um hábil negociador, porque entendia que a Patagônia não deveria fazer parte do 

Tratado por concluir que ela é legitimamente argentina, já que a própria constituição 

chilena dava como limite oriental a Cordilheira dos Andes.  

                                                           
116

 Vide artigo 39 do Tratado de 1856.  
117

 Grifos nossos. ETCHEPAREBORDA. op. cit., p.158-159.  



74 
 
 

Como se nota, os autores argentinos assim como os representantes 

diplomáticos da época costumavam pautar seus argumentos com base na teoria de 

que o Chile não teria direitos sobre a Patagônia, porque sua própria constituição 

estabelecia como limite oriental a Cordilheira dos Andes. Essa teoria, no entanto, é 

criticada pelo chileno Ferrer Fouga. Para o autor, o governo argentino sempre 

esteve muito mais preocupado em usar a constituição chilena como prova de que o 

Chile não possuía direitos sobre a Patagônia que preocupado em buscar os títulos 

reais que dessem direitos efetivos à região para a Argentina. Nesse sentido, o autor 

esclarece que: 

 
 

Argentina en sus notas diplomáticas más importantes, las cuales marcan un 
hito dentro de este proceso, léase la del ministro Felipe Arana en 1847 y la 
de Félix Frías en 1873, éstas no sostuvieron como argumento principal los 
Títulos argentinos sobre el territorio en controversia, sino que basaron en el 
hecho de que en sus Constituciones de 1818, 1822, 1828 y 1833 Chile 
había definido su límite oriental en la cordillera de los Andes, al igual que en 
otros documentos oficiales de importancia

118
. 

 
 

Para Ferrer Fouga, amarrar-se a esse argumento é um absurdo, porque a 

Constituição é uma lei interna que não reflete as pretensões do país. O Chile não 

poderia estabelecer seja em constituição ou outro tipo de norma que o seu território 

se estenderia a lugares que ainda estavam em litígio, como era o caso da 

Patagônia. Em analogia, da mesma maneira que a Argentina pediu esclarecimentos 

a respeito da lei que permitia a extração de guano no litoral patagão, é muito 

provável que se o Chile estabelecesse em documento oficial que o seu território se 

estendia sobre área em litígio, causasse desconforto e desconfiança entre os 

governantes argentinos que buscaria pelos mais diversos meios um modo de 

esclarecer e ratificar a situação. 

Por fim, o autor defende que a ideia de estabelecer a Cordilheira como a 

fronteira oriental do Chile partiu de Martínez Rozas. Nascido em Mendoza, cidade 

fundada por chilenos, mas incorporada ao Vice Reino do Rio da Prata em 1776 – e, 

segundo o autor, argentino de coração, – instruiu em 1811 no Senado Nacional que 

seria conveniente que o Chile se fechasse e se isolasse entre os seus limites 
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naturais para a sua própria segurança, sendo que para isso, o limite oriental seria a 

Cordilheira dos Andes119.  

 

3.4 Negociações de Barros Arana e Bernardo Irigoyen em 1877 

 

As negociações chileno-argentinas continuaram, mas não tiveram um 

desfecho. No dia 4 de agosto de 1875, Bernardo Irigoyen havia sido nomeado como 

Ministro das Relações Exteriores da Argentina; dia 27 de abril do ano seguinte, seria 

a vez de Diego Barros Arana assumir o cargo de Ministro Plenipotenciário chileno. 

Esses novos representantes prosseguiram com as negociações estabelecendo 

outras referências territoriais como limite.  

Segundo Ferrer Fouga, Barros Aranaestava instruído a negociar e ceder 

parte da Patagônia, mas a manter a totalidade do Estreito de Magalhães. 

 
 

Ceder todos los derechos a la Patagonia a cambio de que se reconociera 
como frontera la ubicada al sur del río Santa Cruz en todo su curso.  
Si la proposición anterior no fuese aceptada, cambiar dicha proposición a la 
ribera sur del río Gallegos. Con esta proposición Chile cedía las siete 
octavas partes del territorio patagónico, sin aceptar en caso alguno ceder en 
cuanto al estrecho de Magallanes, el cual debería quedar en su totalidad 
dentro del territorio nacional.  
Si el arreglo directo no resultase, el plenipotenciario debería exigir el 
arbitraje en relación a toda la Patagonia, Estrecho y Tierra del Fuego, 
debiéndose fundar el árbitro en el Tratado de 1856, las leyes españolas de 
la época del coloniaje y las prescripciones generales del derecho 
internacional

120
. 

 
 

Ferrer Fouga defende ter havido alteração substancial na argumentação 

chilena, agora sob Barros Arana. Segundo ele, agora o interesse primordial chileno 

era manter o monopólio do domínio sobre o Estreito de Magalhães, mesmo que para 

que isso fosse possível, tivesse que ceder boa parte da Patagônia à Argentina. Essa 

estratégia, no entanto, não significava que o Chile estivesse completamente 

desinteressado pela região, como sugere Etchepareborda, mas coaduna com a ideia 

de que era mais interessante estrategicamente manter o domínio sobre o Estreito do 
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que se desgastar politicamente por uma região que não despertava tanto interesse 

econômico.  

Diferente de Ferrer Fouga, que destaca que a negociação da Patagônia 

fazia parte de uma estratégia para conservar o domínio sobre o Estreito de 

Magalhães, Etchepareborda acredita que não reivindicar Patagônia se devia à pouca 

fé que os representantes chilenos davam aos títulos que a República havia herdado. 

“Barros Arana tampoco estaba muy convencido de los títulos chilenos al inmenso 

sud”121.  

Para Ferrer Fouga, não é possível fazer essa simplificação esquemática 

sobre direitos e pretensões, tratando-se de uma negociação diplomática. Segundo 

ele, as tensões no Pacífico se intensificaram e o governo chileno decidiu que o limite 

entre o Chile e a Argentina seria a Cordilheira, deixando de lado a parte Oriental da 

Patagônia, Barros Arana pediu demissão do seu cargo de Ministro 

Plenipotenciário.“1877 (15/06/1877). Barros Arana envía su renuncia, se le ordena 

dirigirse a Río de Janeiro”122.  

Quando o então presidente do Chile, Aníbal Pinto, em conjunto com o ex 

presidente, Federico Errázuriz decidiram que era necessário mudar de estratégia 

acerca da Patagônia – visto que as tensões no Norte com o Peru e a Bolívia se 

acirravam, e visavam afastar a possibilidade de ter de entrar em conflito tanto ao 

Norte com estes quanto ao Sul com a Argentina – estabeleceram uma novo 

referência de limite territorial: a Cordilheira dos Andes. O intuito disso era garantir 

que, ao ceder a porção Sul da Patagônia, a Argentina não assinaria o Tratado 

Secreto Defensivo-Ofensivo com a Bolívia e o Peru. É sob esse contexto, frustrado 

com a suspensão do andamento da tentativa de tratado anterior que Barros Arana 

renuncia a sua função de Ministro Plenipotenciário e viaja ao Rio de Janeiro. Sob 

essa perspectiva, é difícil crer que Barros Arana não acreditasse nos títulos do Chile, 

como Etchepareborda tenta inferir.   

Mesmo assim, para confirmar a teoria de que as autoridades chilenas não 

acreditavam em ser os legítimos possuidores da Patagônia, Etchepareborda cita 

Jaime Eyzaguirre, um reconhecido historiador chileno: 
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De nuevo Chile confiaba en Buenos Aires la defensa de su causa a un 
hombre que no tenía fe en ella. El señor Barros Arana creía que la 
Patagonia era una zona inhóspita y despreciable, porque así lo había 
firmado más de 20 años antes Carlos Darwin en su ‘Viaje alrededor del 
mundo’. En 1871, al publicar el libro ‘Elementos de geografía física’ texto 
oficial, en Chile, para los liceos, no incluyó en su territorio ese ‘inmenso 
desierto’ fijando como límite occidental la cordillera y, al tratar el clima de la 
Argentina, incluyó la Patagonia en su territorio

123
 

 
 

Contudo, usar Eyzaguirre como argumento de autoridade não é cabível, 

tampouco justificável. Segundo Lacoste124, Eyzaguirre fazia parte da corrente 

historiográfica do século XX, acompanhado por Francisco Encina e Sergio 

Villalobos, que não reconhecia a separação de Cuyo em 1563, tampouco a sua 

incorporação ao Vice Reino do Rio da Prata em 1776. Essa corrente, preservava o 

entendimento de que o Reino do Chile se estendia do Atacama ao Estreito, com 100 

léguas de largura partindo do Pacífico em direção ao oriente, conforme o disposto 

pelas Cédulas Reais de 1554, 1555 e 1558. Dessa maneira, para tais autores 

oitocentistas, o território patagão havia sido herdado pela República do Chile, ou 

seja, é incoerente dizer que Eyzaguirre não acreditava que a Patagonia pertencia ao 

Chile.   

 

3.5 Jeanne Amelie e Devonshire 

 

Enquanto ocorriam as negociações para dar um desfecho sobe a questão de 

limites, as nações se viram diante de incidentes que mudariam o rumo das 

negociações. Embora, vinte anos tivessem-se passado desde a assinatura do 

Tratado de 1856, os limites entre os países ainda não haviam sido fixados, 

tampouco se chegava a uma resolução em definitivo. O incidente Jeanne Amelie 

assim como o Devonshire são exemplos de que a tanto a Argentina quanto o Chile 

percebiam a Patagônia como parte inquestionável de seu território e não como uma 

região em litígio na qual era necessário consultar e informar constantemente os 

diplomatas vizinhos.  
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O incidente evidenciou a peculiar condição da Patagônia. Ao mesmo tempo 

que argentinos e chilenos se viam como os legítimos possuidores daquele território, 

o governo francês entendia que a área não pertencia a nenhum Estado soberano, ou 

seja, tratava-se de um caso de res nullius. Na análise do argentino Jorge Bergallo: 

 
 

Paradójicamente aquella tierra que no poseía ningún interés para la 
sociedad se va poblando de extranjeros, y será justamente Chile, con sus 
actitudes expansionistas, quién pondrá y evidencia el conflicto y alertará a la 
Argentina sobre la necesidad de contar con un poder naval acorde y con 
una política de integración territorial que le permitirá mantener a la 
Patagonia como un espacio bajo jurisdicción de sus leyes

125
. 

 
 

O autor é enfático ao descrever o Chile como um país expansionista, ou 

seja, que está fiscalizando uma área da qual não possuía direitos ou títulos que 

legitimassem a sua atuação na área. Apesar disso, Bergallo reconhece que, do 

ponto de vista estratégico, a Argentina era incapaz de fazer a fiscalização de seu 

litoral.  

Para ele, a Argentina era um país mediterrâneo que privilegiava a 

navegação fluvial à marítima e que se manteve sem portos marítimos até 1874. A 

ausência disso resultava na impossibilidade de estabelecer cidades, assentamentos 

organizados ou atividades que dependessem da via marítima para manter contato 

eficaz com Buenos Aires. A desimportância que o litoral tinha, nos primeiros anos da 

República era justificada pelo fato de o comércio ultramarino ter sido promovido por 

bandeiras estrangeiras, sobretudo, a britânica que também se responsabilizava pela 

segurança local e, consequentemente, diminuía relevância de se ter a própria 

marinha de guerra. Assim como o litoral, a Patagônia também tinha a sua relevância 

diminuída.  

Em sua análise, mesmo cientes das atividades do Jeanne Amelie, foi 

somente depois do Incidente envolvendo a embarcação e os rivais chilenos que foi 

possível denunciar o interesse estrangeiro em colonizar a região. Assim, o assunto 

ganhou destaque na sociedade e o governo se sentiu pressionado a mudar o modo 

como lidava com as regiões mais isoladas. 
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Sua análise procura articular a atuação da Marinha à do Exército, como um 

grande projeto estratégico argentino de integração da Patagônia às outras 

províncias. Na Argentina, o fenômeno foi batizado com a “Conquista do Deserto”, 

que se caracterizou por um movimento de ocupação do sul argentino, no qual as 

populações indígenas que não se submetiam ao domínio “civilizador” bonaerense 

eram dizimadas. Dessa forma, era possível abrir passagem para que novos 

assentamentos se estabelecessem e, consequentemente, fazer uma rede de 

cidades e vilas que permitissem a integração espacial entre umas e outras. Caso a 

Patagonia permanecesse desvinculada das outras regiões, haveria o risco de se vê-

la sendo ocupada por alguma potência europeia.  Essa possibilidade era tão factível 

que além das visitas de embarcações estrangeiras com o intuito de explorar o 

guano, imigrantes de origem galesa e britânica fundaram, respetivamente, os 

povoados de de Rawson (1865) e Misión Anglicana (1869) na Patagônia.  

Segundo Bergallo, foi em decorrência desse vazio de poder na região que 

permitiu que o Chile se estabelecesse sem obstáculos no Estreito de Magalhães 

(Forte Bulnes, 1843), que a Inglaterra ocupasse as ilhas Malvinas (1833) e que 

países terceiros participassem de atividades de extração de guano e caça às baleias 

sem que houvesse supervisão do governo argentino, como no caso do “Jeanne 

Amelie” e “Devonshire”. Para esse historiador argentino, não priorizar o litoral 

colocava o seu país numa situação crítica:  

 
 

Mientras tanto, coherentemente con sus reclamos diplomáticos, la Armada 
de Chile efectuaba actos de soberanía em el escenario del conflicto. 
Transmitía así al gobierno argentino mensajes que daban la pauta de tener 
intereses asentados en él. En abril de 1876 la barca francesa Jeanne 
Amelie, dedicada a la caza de lobos marinos con autorización argentina, fue 
detenida y su cargamento confiscado por un buque chileno; en setiembre de 
1878 la barca norteamericana Devonshire también fue detenida cuando se 
disponía a cargar guano de la Isla Leones con permiso argentino, se la 
trasladó a remolque hasta Puta Arenas y su capitán fue dejado abandonado 
y sin víveres en el lugar

126
.   

 
 

Bergallo enfatiza como o Estado argentino reverteu uma situação tida como 

desfavorável já que, segundo o autor, o Chile desenvolvia manobras que 

influenciavam no processo de tomada de decisão argentino. Assim, é construído um 
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argumento no qual o Chile se expandia para um território que era legitimamente 

argentino, ao mesmo tempo em que as atitudes tomadas pelos agentes argentinos 

eram apenas reflexo das condutas do país vizinho. Seguindo essa lógica, Bergallo 

apresenta a Argentina como um país conciliador e comprometido em desfazer os 

atritos causados pelos avanços chilenos na Patagônia e no Atlântico Sul:  

 
 

Mientras la flota chilena luego de hacer carbón en Lota  navegaba al 
encuentro de sus pares  argentinos produjo en Santiago una reunión entre 
el Ministro de Guerra Cornelio Saavedra y el enviado argentino Manuel 
Sarratea en el cual el primero  pidió que se buscara “…un pretexto para que 
no abatan las dos escuadras y para que economicemos a la América el 
escándalo de este cataclismo fraternal…” Sarratea presentó una nota oficial 
que decía que “…la presencia de los buques argentinos en Santa Cruz no 
tenía propósito hostil, ni había ningún antecedente que pueda justificar este 
propósito

127
”. Inmediatamente después el gobierno chileno ordenó el 

regreso de su flota
128

.  

 
 

É importante notar que no ano em que aconteceu o incidente Jeanne 

Amelie, o governo chileno tinha pretensões de negociar a Patagônia com os 

representantes argentinos.Esse fato, esclarece que, se para o autor argentino Jorge 

Bergallo o Chile era expansionista, na visão dos chilenos Ferrer Fouga e Abuter, os 

direitos da Argentina sobre a Patagônia eram tão obscuros que permitiram que 

Barros Arana, Ministro Plenipotenciário do Chile recebesse instruções, em 18 de 

setembro de 1876, para ceder todos os direitos da Patagônia, desde que a Argentina 

reconhecesse como fronteira todo o curso do rio Santa Cruz, ou seja, uma troca. Se 

os direitos sobre a Patagônia fossem claros, o Barros Arana não teria feito esse tipo 

de proposta.  

 

3.6 Divortium aquarium 

 

A partir de 1876, começava a mudança de paradigma nas relações 

diplomáticas entre o Chile e a Argentina. O ex presidente chileno Federico Errázuriz 

e seu sucessor, Aníbal Pinto perceberam que continuar negociando a Patagônia 
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como sempre havia sido feito era infrutífero, pois estava claro que a Argentina não 

cederia a parte reivindicada – do rio Gallegos ao Estreito.  

O momento também não era dos mais favoráveis para os chilenos. A Guerra 

do Pacífico estava na iminência de eclodir e o Chile precisava neutralizar a 

Argentina que já havia sido sondada por Manuel de Irigoyen – representante do Peru 

em Buenos Aires – para aderir ao Tratado de Aliança Defensiva entre o Peru e a 

Bolívia. Cientes de que o confronto no Norte seria inevitável, restava garantir apenas 

que no Sul, os militares chilenos não tivessem que intervir belicamente. Era diante 

de um clima extremamente tenso que ficava estabelecido que a fronteira entre as 

Repúblicas seria determinada “pelos cumes mais altos que dividem as águas”. 

Para Ferrer Fouga: 

 
 

1878 (18/01/1878) Barros Arana aceptaba por Protocolo ceder la Patagonia 
hasta el río Gallegos y sometía a arbitraje la zona entre Gallegos y el 
estrecho, el cual quedaba también definitivamente bajo su soberanía, 
menos su boca oriental y la Tierra del Fuego. 
 La opinión pública de Valparaíso y Santiago se pronuncia en su totalidad en 
contra de dicho acuerdo y el Gobierno se abstiene de enviar el proyecto al 
Congreso

129
.  

 
 

Diferente do que a literatura argentina preconizava, a passagem do livro de 

Ferrer Fouga esclarece que não era pacífico o entendimento de que o povo chileno 

estava mais interessado em garantir para si os depósitos de guano e salitre no 

Atacama que permanecer com a Patagônia. Diante de tamanha comoção popular, o 

acordo não foi levado ao Congresso e ficou sem validade.  

Já para o argentino Etchepareborda: 

 
 

Em 1877 firma Barros Arana con el canciller Bernardo de Irigoyen un tratado, 
que más tarde no sería ratificado por Chile, por el que se establecía un nuevo 
concepto divisorio: “Las más altas cumbres que dividían las aguas”, que más 
tarde traería múltiples y encontradas interpretaciones. […] en 1878, firmó un 
nuevo tratado ahora con el ministro Rufino de Elizalde, por el que se establecía 
como límite la Cordillera y se aceptaba el arbitraje de las diferencias por el rey 
de los belgas. Pero al ser nuevamente desautorizado por La Moneda, las cosas 
volvieron a su punto de partida. Se alegaba para ese nuevo rechazo que el 
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arbitraje debía comprender toda la Patagonia, además del Estrecho y Tierra del 
Fuego

130
. 

 
 

Etchepareborda aborda as tentativas de tratados realizadas entre 1877 e 

1878 de maneira breve e sem dar muito detalhes acerca do assunto, apenas fica 

claro que por mais que a Argentina estivesse predisposta a resolver a questão, era o 

governo chileno que impedia que um desfecho fosse alcançado. Para o autor, a 

hipótese de o governo argentino manipular as negociações para um momento 

oportuno, ou seja, para quando o Chile estivesse mais vulnerável é inverídica, já que 

os representantes de seu país estavam dispostos a negociar tratados que eram 

sucessivamente rejeitados pelo Congresso chileno. Por outro lado, o autor não 

menciona o conteúdo dos tratados rejeitados pelo Chile, o que torna a sua 

abordagem ainda mais tendenciosa, visto que impede que o leitor possa ponderar 

acerca dos motivos que levaram o governo chileno a fazer sucessivas rejeições.  

 

O assunto gerou acusações de ambos os lados. Para o autor Tulio Abuter a 

“Argentina se aprovechó de la situación de Chile para tratar de afianzar la situación 

interna”. Ele prossegue dizendo que “Félix Frías, ex Ministro en Chile, era uno de los 

principales promotores de un rompimiento con Chile”. Por fim, cita Manuel Bilbao 

que escrevia no diário “La Libertad” de Buenos Aires, “tratando de conciliar la 

posición particular de algunos grupos chilenos y argentinos que pensaban que el 

Gobierno de Chile actuaba de mala fe”131.  

  

3.7 Incidente Devonshire, Tratado Fierro-Sarratea e Guerra do Pacífico  

 

Em junho de 1878, outro incidente envolveria a marinha chilena. Dessa vez, 

a corveta “Magallanes” era a responsável por capturar a embarcação estadunidense 

Devonshire que explorava o guano em Monte León, ao sul do rio Santa Cruz. Como 
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o governo chileno havia declarado desde 1873 que não consentiria nenhum ato que 

diminuísse a sua soberania ao Sul desse rio, o navio estrangeiro foi conduzido para 

Punta Arenas sob o argumento de que a autorização argentina para explorar o 

guano no litoral Sul era nula. 

O incidente Devonshire se tornou um precedente decisivo para que 

finalmente o Tratado de Limites fosse assinado, em 1881. O aprisionamento do 

navio estadunidense estimulou protestos por parte dos militares argentinos que 

exigiam que alguma atitude fosse tomada contra o Chile. A guerra parecia iminente, 

e já não se vislumbrava uma solução pacífica para o conflito. Diante desse clima 

bélico, as relações entre os países foram cortadas: em 1878, o Chile retirou a sua 

Legação de Buenos Aires, assim como a Argentina decidiu também por retirar a sua 

de Santiago. 

Os argumentos de Abuter são construídos a partir de uma longa citação do 

prestigiado historiador conservador chileno, Francisco Encina: 

 
 

Pero en vista de los sucesos, varias personas vinculadas por lazos de 
amistad y familia, promovieron una rápida campaña para evitar un 
enfrentamiento. Se ha dicho que algunos argentinos, al saber que en Chile 
había disposición y decisión para marchar al Sur, se alarmaron y 
promovieron contactos en Chile para evitar una guerra que seguro les sería 
desventajosa. Este juicio lo podemos corroborar sin temor a equivocación, 
puesto que las informaciones que los diplomáticos chilenos, acreditados en 
Argentina, entregaron a las autoridades durante la década que estudiamos, 
señalan un pobre poderío militar en aquel país. Las cartas de don Federico 
Helguera señalan también lo mismo, ya que el primo del Presidente Pinto la 
ha señalado, como lo vimos en carta anterior, que Chile puede tener hoy 
más elemento que la República Argentina[…]

132
 

 
 

Segundo Abuter, a não declaração de guerra naquele momento foi favorável 

somente à Argentina que não possuía material bélico ou esquadra relevante para 

fazer frente ao poderio naval chileno. Diante da possibilidade de um enfrentamento 

bélico que poderia ser catastrófico para a Argentina, seus diplomatas tiveram que 

recorrer a suas redes de sociabilidade para impedir um conflito que também poderia 

ser desvantajoso para o Chile, que começava a envolver-se na Guerra do Pacífico. 

Conhecendo o resultado final deste processo, essa argumentação se torna ainda 
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mais simbólica para a longa construção de uma Argentina oportunista, da parte dos 

chilenos. 

Já o comandante da Armada Argentina e historiador Jorge Bergallo defende 

que não havia opção aos militares de seu país, a não ser reagir, mesmo com forças 

inferiores. Para ele, a atitude chilena de conduzir a embarcação estadunidense a 

Punta Arenas era vista como uma afronta à soberania nacional, mesmo que o 

território em questão estivesse em litígio entre os dois países. 

 
 

Los buques que integraron esta fuerza fueron el monitor Los Andes, las 
bombarderas Constitución y República, la cañonera Uruguay y la goleta 
Cabo de Hornos. Eran los buques comprados por Sarmiento en respuesta a 
su concepción estratégica de defensa fluvial. El gobierno argentino había 
decidido defender los intereses que tenía en la Patagonia y lo hacía con 
medios que no eran adecuados per los únicos que disponía

133
. 

 
 

Nessa interpretação, a investida possuía como principal objetivo marcar a 

presença do Estado argentino na região. Além disso, a necessidade de 

deslocamento foi oportuna para que o país realizasse a promoção dos oficiais da 

Escola Naval na Patagônia. Assim, deixava-se a mensagem simbólica de que 

apesar de não conter os meios materiais necessários para o uso da força, foi capaz 

de materializar um ato de governo que só pode ser feita em território próprio, o que 

não era o caso da Patagônia que ainda estava em litígio.  

Na tentativa de apaziguar os ânimos exaltados de ambas a nações, no dia 6 

de junho de 1878, o Cônsul Geral da República Argentina no Chile Mariano Sarratea 

e o Ministro das Relações Exteriores do Chile Alejandro Fierro concertaram um 

acordo no qual ambos os governos se comprometiam a não enviar “fuerzas de mar o 

tierra, de la República Argentina al Estrecho de Magallanes y la de Chile al 

Atlántico”134.  O Tratado objetivava, entre outras coisas, estabelecer que as 
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 Grifos nossos. BERGALLO, op. cit., p. 154-155.  
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 La decisión de marchar al sur, enviando a la Escuadra, no dejó de ser considerada y el Protocolo 

de la conferencia del día 7 de diciembre confirma el temor de los argentinos a un conflicto armado 
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diferenças seriam resolvidas por meio de um tribunal arbitral e que o Chile exerceria 

jurisdição sobre o Estreito de Magalhães, canais e ilhas adjacentes assim como a 

Argentina exerceria sobre a costa do Atlântico. Essas disposições não deveriam 

afetar os direitos definitivos que assistiam as partes em virtude dos Títulos Reais135.  

 Ao mesmo tempo em que prosseguiam as negociações entre Fierro e 

Sarratea, o Chile dava início à Guerra do Pacífico, em janeiro de 1879. Era sob esse 

contexto que a Argentina era convidada por Manuel de Irigoyen, Chanceler 

peruano,a aderir à Aliança Secreta peruano-boliviana. Muitos fatores contribuíram 

para que o governo chileno, aos poucos, deixasse de reivindicar a Patagônia, mas, 

seguramente, o fator preponderante para assinatura do Tratado de 1881 foi a 

possibilidade da união da Argentina com os antigos rivais chilenos.  

Roberto Etchepareborda tem uma análise bastante crítica das decisões 

tomadas naquele instante: “El Gobierno argentino preocupado por múltiples 

problemas económicos y políticos, preferió esperar, y como consecuencia perdió 

aquellas oportunidades”136.  A frase proferida pelo autor argentino deve ser 

analisada por partes para melhor ser compreendida. Os problemas econômicos e 

políticos aos quais o autor se refere estão relacionados à disputa entre Buenos Aires 

e as demais províncias, às questões relativas à falta de embarcações marítimas 

para proteger o seu litoral e à necessidade de ainda se recuperar economicamente 

Guerra do Paraguai finalizada em 1870. As oportunidades são uma referência ao 

envolvimento do Chile na guerra contra o Peru e a Bolívia.  

Do ponto de vista internacional, o autor não menciona a aproximação do 

Chile com o Império brasileiro. Embora, a aproximação fosse suposta, já que o 

Império também estava exaurido e se recuperando economicamente da Guerra do 

Paraguai, e claramente desinteressado em enfrentar mais uma guerra, a Argentina 

reconhecia os estragos que a presença brasileira fez no Paraguai. Esses eram uns 

                                                                                                                                                                                     
envío de los buques al Estrecho. Archivo Nacional de Santiago. Fondo Varios. ABUTER, op. cit., 

p.117. 
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 O Tratado Fierro-Sarratea dispunha que a arbitragem ficaria a cargo de um tribunal (Art. I a IV). No 

artigo VI estava disposto que enquanto o tribunal não resolvesse a questão de limites, o Chile 

exerceria jurisdição sobre o Estreito de Magalhães, canais e ilhas adjacentes, e a Argentina, no 

mar e costas do Atlântico. Essa disposição não deveria afetar os direitos definitivos que poderiam 

assistir às partes em razão de seus Títulos. FERRER FOUGA, op. cit., p. 69. 
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dos impedimentos que fizeram a Argentina não aderir ao Tratado de Aliança 

Recíproca.  

Ao contrário de Etchpareborda, Bergallo explica como foi armado um jogo de 

xadrez internacional que se não favorecia diretamente o Chile, permitiu que ele se 

movimentasse com mais segurança e não tivesse que se submeter a todas as 

demandas que poderiam ter sido impostas pela Argentina, afinal, contava com o 

vantajoso “respaldo” do Império.  

 
 

En la década de los 70 Chile convenció de que la única manera de 
mantener una estructura de poder favorable en la región implicaba en 
mantener un balance de poder en el ámbito continental. Hasta esos 
momentos las costas del Pacífico Sur eran un espacio en el que tenía 
preeminencia casi absoluta y, si bien aún mantenía una esfera de influencia, 
las interacciones con sus vecinos, limítrofes o no, se intensificaban 
continuamente. La Moneda comenzó a cruzar los Andes con su accionar 
político y a involucrarse en los asuntos de Sedamérica

137
 

 
 

Nesta análise de Bergallo, foram justamente os chilenos os conectores dos 

sistemas regionais do Prata e do Pacífico Sul, pois a eles interessava a manutenção 

de um equilíbrio, no qual entrava a suposta aliança com o Império. Assim, se por um 

lado havia a aproximação da Argentina com o Peru e a Bolívia, o Chile também se 

aproximava do Império brasileiro, num jogo de alianças e contra alianças mesmo 

que virtuais que influenciaram na dinâmica do continente e que contribuíram para 

que a disputa de limites não escalonasse. 

É interessante observar como o chileno Ferrer Fouga analisa exatamente a 

mesma movimentação. Para ele, de concreto mesmo somente a Aliança Defensiva-

Ofensiva entre o Peru e a Bolívia, contra o Chile.   

 
 

Santiago exhibió ninguna sagacidad para concertar alianzas, en particular 
con Brasil, lo cual le habría permitido neutralizar explícitamente el ingreso 
de Argentina al pacto Secreto peruano-boliviano a partir de 1873, al cual 
pertenecía en potencia, como también la abierta política de prepotencia que 
desarrolló Buenas Aires a partir de 1875, una vez que Avellaneda se hizo 
cargo de la primera magistratura

138
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Ferrer Fouga reconhece que foi a aproximação com o Império que fez os 

governantes argentinos não se vincularem diretamente aos países em guerra contra 

o Chile. Mesmo assim, o autor critica a atuação da diplomacia chilena em obter um 

acordo de defesa recíproca com o Brasil, como se um resultado favorável para o 

Chile dessa aproximação só dependesse da desenvoltura de Barros Arana, o que 

não era verdade. O embaixador e historiador brasileiro Luís Claudio Villafañe explica 

que não era interessante para o Império imiscuir-se nos assuntos do Pacífico, além 

de não haver interesse econômico para tanto, as dívidas brasileiras em decorrência 

da Guerra do Paraguai eram enormes, além disso, o governo possuía pendências 

internas a serem resolvidas, como a escravidão e o com o crescente interesse de 

alguns setores em trocar a forma de governo e Estado. 

O que Bergallo não menciona é que para a Argentina era interessante 

estabelecer alianças com os rivais do Chile. Segundo Ferrer Fouga: “El Presidente 

de la Nación, Sarmiento, solicita autorización de su Congreso para adherir al Tratado 

Secreto peruano-boliviano. Rufino Elizalde expone en la Cámara de Diputados las 

grandes ventajas que significaría la adhesión de Argentina al Tratado Secreto 

peruano-boliviano”139. Para Ferrer Fouga, embora o tratado tivesse sido rejeitado 

pelo Congresso, isso não significava que a Argentina não tivesse interesse em fazer 

aliança com os rivais chilenos, já que Avellaneda, sucessor de Sarmiento na 

presidência manteve uma postura de intransigência e hostilidade como jamais fora 

vista nos governos anteriores. O autor chileno não menciona que a aproximação do 

Chile com o Império tivesse exercido influência para conter o governo argentino de 

alguma forma. Pelo contrário, afirma que mesmo tendo obtido a neutralidade da 

Argentina durante a Guerra do Pacífico, esta estava comprometida a favor dos 

aliados enquanto durou a Guerra140. 

Etchepareborda trata o Convênio Fierro-Sarratea como vago por submeter 

toda a Patagonia à arbitragem. Para a Argentina não era vantajoso submeter um 

território tão grande a tal procedimento visto que nos acordos anteriores pelo menos 

a porção Norte da região até o rio Gallegos era considerada argentina, submetia-se 

à arbitragem apenas a porção Sul e o Estreito – motivo pelo qual, tantas vezes os 
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tratados anteriores não foram aprovados. Com o Tratado Fierro-Sarratea o acordado 

no artigo XXXIX do Tratado de 1856 voltava a vigorar, ou seja, um retrocesso para a 

Argentina.  

 

3.8 Missão Balmaceda e o Tratado de 1881 

 

Os últimos anos da década de 1870 foram intensos para os países do Cone 

Sul. O Tratado Fierro-Sarratea, embora não tivesse sido ratificado pelo Senado 

argentino, permitiu que os países desaquecessem as tensões e mantivessem a 

comunicação. Diante da Guerra do Pacífico, don José Manuel Balmaceda foi 

enviado à Buenos Aires para garantir a neutralidade argentina e coordenar o Tratado 

de Arbitragem de julho de 1879141.  

 
 

El desempeño de don Jose Balmaceda en la misión encomendada por el 
Gobierno, fue satisfactorio ya que cumplió con todos los objectivos 
inmediatos que se le pedían. El fracaso del pacto de diciembre escapó por 
completo a su responsabilidad porque la decisión final correspondía al 
Congreso argentino, que no lo aprobó; esta decisión era parte de la política 
interna argentina. Tampoco era atendible a sus facultades y ámbito de 
influencia, el lograr la aprobación del Convenio de statu quo o modus 
vivendi de 3 junio. Lo que más apremiaba al Gobierno de Chile en ese 
entonces, era lograr que Argentina no se adhiera a la alianza del Pacífico, 
neutralizando las actividades de los ministros de Perú y Bolivia

142
.  

 
 

Abuter destaca como bem sucedida a missão de Balmaceda a Buenos Aires, 

sendo oprincipal objetivo de sua viagem garantir a neutralidade da Argentina na 

guerra que acontecia ao Norte. Ratificar o acordo possuía relevância secundária já 
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 El proyecto de arbitraje de 25 de julio de 1879, inserto en el Protocolo de la conferencia sostenida 
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que não dependia da desenvoltura do Ministro, mas sim a um Congresso que 

possuía histórico em rejeitar a maioria dos acordos pretendidos pelo Chile. 

Ferrer Fouga tem análise um pouco diferente dos objetivos e sucessos 

políticos daquela missão diplomática chilena: 

 
 

Avellaneda no quería la guerra, pero si proporcionar a Perú y Bolivia una 
amplia colaboración que les permitiera lograr la victoria, lo cual luego se 
tradujo en amplias facilidades que otorgó para el aprovisionamiento bélico 
de los aliados

143
 

 
 

O sucesso da missão de Balmaaceda comentada por Abuter é relativizada 

por Ferrer Fouga, já que para esse autor a Argentina havia participado indiretamente 

ao entregar material bélico aos aliados. O autor não entra em detalhes acerca do 

modo como o aprovisionamento do material foi feito, já que na época a Argentina 

ainda não havia recebido a frota encomendada por Sarmiento – um dos motivos pelo 

qual o país não se aproveitou da fragilidade chilena para fazer imposições mais 

favoráveis. 

Já o argentino Etchepareborda tem uma descrição distinta da situação e, em 

especial, da diplomacia de seu país: 

 
 

Llevada al Plata – dice Balmaceda – la facultad de transar nuestra cuestión 
de límites, como, cuando y en la fórmula que ustedes quisieran, en cambio 
de su neutralidad en la guerra Perú-boliviana. Con la muerte en el alma iba 
dispuesto a firmar cualquier tratado, sacrificando cualquier pretensión 
nuestra. Pues bien, mi sorpresa fue suma, cuando conocí a los estadistas 
argentinos. ¡Qué generosidad! ¡Qué generosidad! ¡Qué grandeza de alma! 
A las primeras palabras se me dijo: la Argentina no es país que aproveche 
las dificultades de un adversario, para obtener ventajas; eso no sería 
caballeresco: vaya usted a Chile y lleve la seguridad de nuestra completa 
neutralidad

144
 

 
 

O autor retira um fragmento do diálogo do representante chileno no qual diz 

que negociaria a questão de limites segundo o estipulado pelo governo argentino 

(Tratado de Arbitragem de 1878) em troca da neutralidade na Guerra do Pacífico. 
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Para o autor argentino, os estadistas do seu país foram “generosos” por não se 

aproveitarem do contexto frágil ao qual o Chile estava submetido.  

 
 

Según el historiador chileno Francisco Encina: “La misión Balmaceda no 
influyó ni podía influir sobre la neutralidad argentina. La neutralidad 
dependía de factores ajenos a la habilidad del diplomático que Chile 
enviase, quien quiera que fuese. La declaración privada de Montes de Oca, 
de que Argentina no iría a la guerra, no fue arrancada por simpatía a la 
persona de Balmaceda, sino por el acuerdo de no ir a la guerra hasta 
llegasen los encorazados que se iban a encargar y Argentina afianzase en 
el mar su superioridad sobre Chile

145
 

 
 

O autor argentino prossegue com as críticas ao minimizar a atuação de 

Balmaceda, para isso ele cita o historiador chileno Francisco Encina que reconhece 

que a neutralidade argentina não foi em consequência da atuação do Ministro 

chileno, mas decorrente da conjuntura em que se encontrava o país. Nessa análise, 

não houve generosidade, mas sim uma atitude comedida de um governo que não 

possuía embarcações marítimas suficientes para fazer frente à esquadra chilena em 

maior número e qualidade que a argentina.  

O historiador Etcheparebora reconhece que o Tratado de 1881 foi o mais 

importante da República Argentina porque conseguiu estabelecer definitivamente o 

domínio argentino sobre toda a Patagonia Oriental e parte da Terra do Fogo, 

restando para o Chile a estreita faixa da Patagônia Ocidental e o Estreito de 

Magalhães neutralizado.  

 
 

Según el historiador chileno Francisco Encina, pueden denotarse dos 
actitudes perfectamente diferenciadas en Chile, con respecto al problema 
de límites. Una hasta 1881 y una posterior. Hasta la firma del tratado “el 
virus americanista”, como lo titula, enervó la posición chilena. La gran 
mayoría de los intelectuales, abierta o desembozadamente, combatieron los 
esfuerzos gubernativos de defender los derechos de Chile a la Patagonia. 
En el medio empresario y económico, un conflicto con la Argentina había 
sido considerado “una cosa de locos”. El grueso de la opinión pública 
permaneció indiferente como si se tratara de algo que no le atañía

146
.  
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Muitos historiadores chilenos entre eles, Francisco Encina – supracitado por 

Etchepareborda – e Ferrer Fouga atribuem ao americanismo das elites e 

governantes chilenos à morosidade das negociações e ao resultado final pouco 

favorável ao Chile: 

 
 

En este forcejeo Chile fue afectado por la devoción hacia el americanismo, 
como también influyeron ciertas ideas peregrinas de los grupos pacifistas, 
quienes argumentaban que la Patagonia era indefendible y su anexión 
representaría para el país un peligro, fuera de no poseer ningún valor 
productivo

147
 

 
 

Em suma, o americanismo presente em setores influentes da sociedade 

chilena contribuiu para que o Chile, mesmo com superioridade naval, não resolvesse 

a prolongadíssima questão de limites pela via bélica, sempre negociando tratados, 

muitas vezes desfavoráveis ao país. Com o passar dos anos, as negociações 

estavam cada vez mais vinculadas a fatores como os incidentes que testavam a 

soberania nacional de ambos os países, além de aquecer as negociações. Enquanto 

a Argentina se harmonizava internamente entre Buenos Aires e as províncias do 

interior e a Guerra do Paraguai já havia sido superada, pelo menos no quesito do 

enfrentamento; o Chile estava diante da Guerra do Pacífico com a Bolívia e o Peru. 

A balança de interesses pendia para que as forças se concentrassem no Norte e o 

valioso salitre pudesse ser garantido. Claramente, não foi uma decisão fácil. Mesmo 

que o entendimento geral da época fosse que a Patagônia não tivesse valor, o Chile 

deixou de adquirir uma porção territorial maior que muitos países europeus. No final 

das contas, fizeram o que era possível ser feito naquele momento.  

Em um caso hipotético, mesmo se os eventos como o Jeanne Amelie e o 

Devonshire não tivessem ocorrido, e somente as regras do Tratado de 1856 fossem 

utilizadas para resolver a disputa, elas não seriam suficientes. Usar o uti possidetis 

juris deixava uma enorme lacuna à região da Patagônia que além de não ter sido 

atribuída a ninguém não fora ocupada efetivamente por nenhum dos dois litigantes. 

Sem a análise dessas Cédulas Reais para guiar o árbitro, a arbitragem ficaria 
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comprometida. Enfim, novas regras deveriam ser estabelecidas para se chegar a um 

acordo que satisfizesse ambas as Repúblicas.  

 

3.9  Xadrez argumentativo 

 

As relações diplomáticas chileno-argentinas se configuraram muito mais por 

um longo jogo de xadrez com avanços e retrocessos que por um processo linear 

dentro de um tribunal. O xeque-mate para o governo chileno seria concretizar o 

Chile Fantástico; para o governo argentino, a “Argentina Biocênica”. Apesar dos 

esforços, nenhuma das Repúblicas teve as suas pretensões materializadas. Ao 

Chile, coube o lado Ocidental da Patagônia e o litoral Pacífico até a Terra do Fogo; à 

Argentina, o lado Oriental da Patagônia e a costa do Atlântico até a Terra do Fogo. 

Com as pretensões parcialmente atendidas, os historiadores se esforçaram para 

compreender os erros e acertos de ambos os lados que contribuíram para este 

desfecho. Em comum, entre todos os autores, apenas a boa vontade que os seus 

países possuíam em tentar resolver de forma pacífica a situação, enquanto o outro 

lado não dispunha da mesma disposição.  

Entre os autores argentinos, houve a cristalização da ideia de que o Chile 

era expansionista e que não possuía direitos legítimos sobre a Patagônia. Para 

Etchepareborda, as aproximações chilenas eram feitas para contornar algum 

problema externo, que não tinha a ver com a Argentina diretamente. Seja na Missão 

Lastarria, uma aproximação para pedir a adesão argentina na Guerra Hispano Sul-

americana; seja com a Missão Balmaceda para evitar que a Argentina aderisse ao 

Tratado Secreto Peru-boliviano, mesmo que para isso tivessem que ceder a 

Patagônia. Já Bergallo faz uma análise mais prudente da situação e observa que em 

qualquer caso, se o Chile e a Argentina fossem ao enfrentamento, a Argentina sairia 

derrotada porque não possuía esquadra equivalente à chilena, um país acostumado 

a guerrear.  

Por sua vez, os autores chilenos concordam que o Chile possuía direitos 

legítimos sobre a Patagônia. Para Ferrer Fouga, foi o americanismo voraz de 

Lastarria que o fez agir em desacordo com as instruções recebidas. Já Abuter critica 

severamente o despreparo da diplomacia chilena por não saber do que se tratava o 

artigo 39 do Tratado de 1856, a ponto de seu representante não abordar o uti 
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possidetis, tampouco a arbitragem, tentando um acordo em separado que garantisse 

a posse do estreito já que estava convicto de que o Chile não possuía direitos sobre 

a Patagônia.  

Mesmo em vantagem material bélica, o Chile sempre preferiu manter as 

boas relações com a Argentina. Ferrer Fouga sabia que a questão de limites poderia 

ter sido resolvida de maneira mais rápida se essa tivesse sido a opção, já que o rival 

era mais fraco. A essa postergação, ele atribui ao americanismo chileno. Já 

Etchepareborda analisava o Chile como um rival fraco e que a Argentina não se 

aproveitava das deficiências de um inimigo envolto em problemas internacionais, 

como a Guerra de Pacífico para garantir de fato a soberania sobre as regiões em 

disputa.  

Como se viu, em muitos momentos, os autores, mesmo que conterrâneos 

divergiam entre si. Outras vezes, autores de nacionalidades diferentes narravam os 

mesmos fatos com as mesmas críticas. Diferente do que acontece em um jogo de 

xadrez, não houve xeque-mate. As vantagens que o Chile possuía, de acordo com 

os autores argentinos, foram minguando ao longo do tempo devido a uma sucessão 

de envolvimentos em Guerras. Já a Argentina, nesse mesmo período, conseguiu 

organizar-se estabelecer mais e mais colônias na Patagônia. Manter a totalidade da 

Patagônia e dos Estreitos como ambos os países supunham, era inviável. Tanto 

pela fragilidade das Cédulas quanto pelas ocupações já estabelecidas.  

No final, a maior vantagem que ambos os países tiveram ao longo desses 

anos de negociações, ainda que os autores se sintam territorialmente usurpados, foi 

o não acontecimento de uma guerra. Com isso, pode-se dizer que mesmo o uti 

possidetis não ter sido um embasamento forte para a definição de fronteiras, a 

arbitragem estipulada em 1955, foi um sucesso.  
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4 DEFENSORES DO CHILE 

 

Este capítulo é a análise de como três autores chilenos que escreveram 

entre 1874 e 1879 defendiam as relações diplomáticas do Chile com a Argentina 

acerca das questões de limites na Patagônia. Já de antemão é importante saber que 

o conceito de Patagônia, em determinados momentos da negociação, era mais 

abrangente do que a área atribuída nos mapas atuais. Algumas vezes, tratava-se 

apenas de região que é hoje conhecida como Patagônia e outras vezes incluía o 

Estreito de Magalhães e a Terra do Fogo. Essa discussão pautou os debates e 

alegações desde a assinatura do primeiro tratado até ser concluída a definição dos 

limites fronteiriços.  

O primeiro livro a ser analisado é “La cuestión de límites entre Chile y la 

Republica Arjentina” escrito por Morla Vicuña em resposta à publicação “Los 

conflitos de la República Arjentina con el Brasil y Chile” escrita por Émile Daireaux. O 

autor chileno estava atento a influência que a “Revista de Ambos Mundos” possuía 

na América espanhola e em como o discurso parcial do autor francês radicado na 

Argentina poderia influenciar as convicções dos países vizinhos em relação ao Chile, 

que na época já vivia uma conturbada relação com o Peru e a Bolívia.  

Cada crítica feita contra o Chile é criteriosamente contra-argumentada por 

Morla Vicuña, desde a alegação de que o Chile se aproveitara da Guerra do 

Paraguai para exercer pressão contra a Argentina até o fato de a própria 

Constituição chilena ser usada como prova de que o Chile tinha como limites a 

Cordilheira dos Andes. O autor também ressalta a importância de se compreender 

como a distribuição das Cédulas Reais implicaram no direito do Chile à totalidade da 

Patagônia e que o desmembramento de Cuyo não implicou na transferência da 

Patagônia para o Vice Reino do Rio da Prata. O autor também comenta a disposição 

que o governo chileno tinha em tentar resolver a questão de limites de forma não 

beligerante, ao passo que a Argentina fazia o extremo o oposto. Em suma, a 

resposta dada à publicação de Daireaux era para que esclarecer que caso ambas as 

Repúblicas se imiscuíssem em uma guerra, a responsabilidade seria daquela que 

não havia dado atenção aos acordos, ou seja, a responsabilidade seria da 

Argentina.   
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O segundo livro a ser analisado é “La cuestion Chileno-Arjentina” publicada 

em 1874 por Manuel Antonio Matta148. O autor defendia que somente o uti possidetis 

juris, ou seja, os direitos derivados das Cédulas Reais não seriam o suficiente para 

resolver a questão; a arbitragem também não seria a melhor solução, porque 

dependia de títulos que não definiam com clareza o território, o que deixaria o árbitro 

sem parâmetros para se guiar; por fim, o autor acreditava que apenas um 

Congresso continental elaborado para resolver questões desse tipo que afligiam as 

inúmeras repúblicas herdeiras da Espanha teria competência paraelaborar regras 

capazes de dar uma solução que satisfizesse aos anseios não só do Chile e da 

Argentina como os das demais Repúblicas americanas que passavam pela mesma 

situação. 

A terceira obra a ser analisada é “La política internacional del Chile em Sud 

America. El problema de la paz o de la guerra” publicada em 1893 por Manuel 

Rodríguez Mendoza. Escrita logo após a Guerra do Pacífico, a obra se difere das 

demais por não trazer um método de como deveria ser resolvida a questão de 

limites, limitando-se apenas a trazer os fatos que frustraram as negociações dos 

representantes chilenos, sobretudo, as de Balmaceda. Dentre os fatores que 

chamam maior atenção estão: a influência dos periódicos argentinos na formação da 

opinião pública e como esta foi capaz de pressionar o Congresso argentino para 

forçar uma atitude mais agressiva contra o Chile; o medo de uma decisão arbitral 

desfavorável como a do Chaco e o medo chileno de que a Argentina aderisse à 

Aliança Secreta.  

 

4.1 Morla Vicuña 

 

                                                           
148

 Manuel Antonio Matta Goyenechea era escritor, poeta e político do Partido Radical. Exerceu o 
cargo de Senador por três períodos entre 1879 e 1897. Em 1865, participou do Congresso 
Americano na Colômbia, onde foi o principal defensor das ideias da União Americana, apoiando a 
declaração de guerra contra a Espanha. Também foi Ministro das Relações Exteriores entre 
setembro e dezembro de 1891 durante a presidência de Jorge Montt. MANUEL ANTONIO MATTA 
GOYENECHEA.  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponível em 
<https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Manuel_Antonio_Matta_Goyenech
ea> Acessado em: 23 de novembro de 2021.  
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Carlos Morla Vicuña149 trabalhou como jornalista na redação do jornal “La 

República” em 1869. Era militante do Partido Conservador desde 1869. Foi 

designado como Secretario da Legação chilena nos Estados Unidos em 1870. Três 

anos depois, foi nomeado pelo governo para investigar nos arquivos tudo que fosse 

referente ao extremo Sul do continente americano, permaneceu na Europa como 

Secretário da Legação em Londres e Paris até 1885, quando foi enviado como 

Encarregado de Negócios ao Brasil. Foi Ministro das Relações Exteriores entre 

dezembro de 1896 e maio de 1897 durante o governo do Presidente Federico 

Errázuriz Echaurren. Em 1899, desempenhou a sua última função pública como 

Ministro Plenipotenciário em Washington.  

Quando as questões de limites se acirraram com a Argentina, houve além do 

debate diplomático entre as Chancelarias, a publicação de artigos que avaliavam o 

contexto político das nações. Entre elas “Los conflitos de la República Arjentina con 

el Brasil y Chile” redigido por Émile Daireaux150 e publicado na “Revista de Ambos 

Mundos”151 em novembro de 1875. Nessa publicação, o Chile era retratado como 

usurpador, expansionista e com Cédulas Reais fracas que não davam direitos à 
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 Carlos Morla Vicuña trabalhou como jornalista na redação do jornal “La República” em 1869. Era 
militante do Partido Conservador desde 1869. Foi designado como Secretario da Legação chilena 
nos Estados Unidos em 1870. Três anos depois, foi nomeado pelo governo para investigar nos 
arquivos tudo que fosse referente ao extremo Sul do continente americano, permaneceu na 
Europa como Secretário da Legação em Londres e Paris até 1885, quando foi enviado como 
Encarregado de Negócios ao Brasil. Foi Ministro das Relações Exteriores entre dezembro de 1896 
e maio de 1897 durante o governo do Presidente Federico Errázuriz Echaurren. Em 1899, 
desempenhou a sua última função pública como Ministro Plenipotenciário em Washington.  
CARLOS MORLA VICUÑA. Historia Política. Disponível 
em<https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Carlos_Morla_Vicu%C3%B1a> 
Acessado em 24 de novembro de 2021.  

150
 Émile Daireaux foi responsável por um amplo estudo a respeito da Argentina, entre eles se 
destacam as publicações: “La Pampa et la Patagonie; études, races, moeurs et paysages, 
industries, finances et politique” (1877); e  “La vie et les moeurs a la Plata” (1888).  CRISCUOLO, 
Eduardo Luis. Bibliografía de la ciudad de Buenos Aires. Instituto Historico de la Ciudad de 
Buenos Aires. Buenos Aires. 2000.  

151
 “La Revista de Ambos Mundos” era uma influente revista francesa (Revue des Deux Mondes) 
fundada em 1829 que tinha como um dos objetivos promover vínculos culturais, políticos e 
econômicos entre a Europa e os outros continentes. No Novo Mundo, procurou destacar ideais 
liberais e humanitárias, além de introduzir expressões literárias francesas. Do ponto de vista 
político e intelectual, a revista era bastante valorizada e incorporada aos esforços de reinvenção 
dos países recém independentes. No Prata, a revista foi introduzida pelo empenho de Domingo 
Faustino Sarmiento. PELLEGRINO SOARES, Gabriela. A Revue des Deux Mondes e a 
formação da nação argentina: projeções e apropriações culturais e políticas. XII Jornadas 
Interescuelas/Departamiento de Historia. Departamiento de Historia, Facultad de Humanidades y 
Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de 
Bariloche. 2009.  
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Patagônia. Diante dessas agressões Carlos Morla Vicuña publicou “La cuestión de 

límites entre Chile y la Republica Arjentina” em 1876 em resposta à publicação de 

Daireaux. Em seu livro, rebatia cada uma das acusações e construía a defesa de um 

Chile amistoso que evitava à guerra mesmo que para isso tivesse que ceder parte 

de seus direitos sobre a Patagonia.  

Morla Vicuña temia que as informações equivocadas de Daireaux pudessem 

incitar o ódio contra o Chile, já que “La Revista de Ambos Mundos” possuía grande 

renome e circulação entre a elite intelectual da América espanhola. Na época, o 

Chile estava na iminência de uma Guerra contra o Peru e a Bolívia, portanto, 

tornava-se ainda mais importante que esse tipo de caracterização contra o Chile não 

se consolidasse entre os países, sobretudo, da América do Sul.  

Quando Daireaux publicou o seu texto, admitiu não possuir conhecimento 

suficiente sobre o assunto, pois apenas a versão argentina sobre o tema havia sido 

analisada. Em virtude disso, Morla Vicuña caracterizou a sua produção como parcial 

e superficial, sendo de fundamental importância contra-argumentar cada uma das 

alegações expostas por Mr. Emilio.  

Os primeiros argumentos de Daireaux contra o Chile são remetidos à Guerra 

do Paraguai na qual as Repúblicas do Pacífico não mantiveram a neutralidade. O 

Chile, em especial, teria se aproveitado do momento de fragilidade para adotar uma 

postura ameaçadora e suscitar a questão de limites. Essa teoria foi contra-

argumentada por Morla Vicuña: 

 
 

Atento constantemente a la observancia de sus deberes internacionales, 
impidió el armamento en su territorio de los grupos de ciudadanos arjentinos 
que intentaban llevar la insurreccion a las provincias interiores de la 
Confederacion, y desarmó a viva fuerza a los montoneros que, venidos del 
oeste de los Andes, habian atravesado sus fronteras

152
. 

 
 
O autor chileno também argumentava que bem antes de a Guerra do 

Paraguai eclodir a questão de limites já estava em discussão entre as Repúblicas. A 

ocupação chilena em 1843 foi o estopim para que a Confederação Argentina se 

sentisse motivada a expor os seus títulos jurídicos sobre a Patagônia assim como a 
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República do Chile. Morla Vicuña aproveitava para acrescentar que mesmo durante 

a Guerra, o Ministro chileno, Lastarria, não fez reivindicações inconcebíveis, 

tampouco desrespeitou o aludido no artigo 39 do Tratado de 1856 – ou seja, que as 

divergências deveriam ser resolvidas por meio da arbitragem153.  

Embora o artigo 39 dissesse que as diferenças territoriais devessem ser 

resolvidas por meio da arbitragem, o entendimento não era totalmente aceito por 

todos os envolvidos. Para os argentinos, a Patagônia não deveria ser submetida à 

arbitragem, apenas o Estreito e o Cabo Horn154.   

 
 

Ahora bien, la Patagonia constituye por sí sola las ocho décimas partes del 
territorio que se disputan desde hace treinta años los dos paises, y no es 
séria la pretension del gobierno arjentino de haceraceptar una proposicion 
de arbitraje de la que se escluyera toda esa inmensa rejion, que Chile 
afirma pertenecerle y que el gobierno arjentino empieza por adjudicarse él 
mismo

155
 

 
 

Morla Vicuña pretende dizer que mesmo a Argentina não cumprindo o que 

estava disposto no Tratado de 1856, os representantes chilenos não se 

aproveitaram da Guerra do Paraguai para impor o que lhes era conveniente. Pelo 

contrário, seguiram cumprindo o disposto no artigo 39, em resumo, discutir pacífica e 

amigavelmente as diferenças, sem recorrer jamais a medidas violentas.  

O autor do artigo afirmava que o governo do Chile jamais havia tido 

pretensões sobre a Patagônia antes de 1856. Essa afirmação é descontruída por 

Morla Vicuña ao trazer o argumento de autoridade do historiador Miguel Luis 

Amunátegui, que em 1853, já havia publicado oficialmente e por ordem do governo 

que o Chile possuía soberania sobre a Ilha de Páscoa, o Estreito de Magalhães, a 

Terra do Fogo e a Patagônia156. Dois anos mais tarde, em 1855, Amunátegui 

ratificou o argumento de que a República do Chile compreendia a região 
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 Para a diplomacia argentina, o Tratado de 1856 foi motivado pela fundação da colônia de Punta 
Arenas no Estreito de Magalhães pelo governo chileno, assim, ele só se referia a esta parte do 
continente. Mas para a diplomacia chilena, o território Patagão abrangia toda a Patagônia, o 
Estreito e a Terra do Fogo. A diplomacia argentina também alegava que o Tratado não fazia 
referência à Patagônia porque o governo chileno só foi reivindicá-la em 1872, bem depois da data 
de sua assinatura.  
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 Ibid., p. 6. 
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 Ibid., p. 7-9. 
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magalhânica, a Terra do Fogo e a Patagônia, já que estas estavam sob sua posse 

no momento da emancipação157 

Emilio Daireaux usava a Constituição chilena como um forte argumento para 

dizer que o país não possuía direitos sobre a Patagônia, por estar definido em seu 

artigo primeiro que o território era compreendido entre o Atacama e Cabo Horn, do 

Pacífico até a Cordilheira. Para contestar esse argumento, Morla Vicuña usa três 

justificativas: a falta de conhecimento acerca das Cédulas Reais que garantiam 

juridicamente a posse, o uti possidetis de 1856 e o fato de a Constituição ser uma lei 

interna.  

 
 

El artículo constitucional que limita el territorio chileno desde el desierto de 
Atacama hasta el Cabo de Hornos y desde las Cordilleras hasta el Pacífico, 
no implica pues la renuncia de la Patagonia por Chile, ni un título de 
propiedad en favor de la nacion arjentina, puesto que los dos Estados han 
convenido en establecer la limitacion de sus fronteras recíprocas bajo las 
bases de las existentes en la época en que se emanciparon de la España, 
es decir, veinte años antes de la premulgacion y vijencia de la Constitucion 
de Chile

158
 

 
 

No momento em que a Constituição chilena foi elaborada, em 1833, os 

constitucionalistas não tinham conhecimento de que o país era herdeiro legítimo da 

Patagônia, porque ainda não havia pleno conhecimento acerca das Cédulas Reais 

que a Coroa havia emitido a favor do Chile. Então, para efeitos de cumprir os 

requisitos para ser entendido como Estado soberano, foi delimitado o território de 

acordo com aquilo que já era possuído de fato. Como a Patagônia Oriental não 

havia sido ocupada pelo governo chileno e como não se sabia da existência das 

Cédulas Reais que atribuíam direitos ao Chile sobre a região, a Patagônia não foi 

considerada como parte do território chileno. 

Bem antes de o Tratado de 1856 estabelecer o uti possidetis juris de 1810 

como forma de atribuir direitos territoriais aos envolvidos na disputa ambas as 

nações já haviam começado busca por documentos que legitimassem a posse sobre 

a Patagônia. A partir daí, começou-se a ter conhecimento de que a Coroa emitia 

Cédulas Reais que se sobrepunham umas as outras.Como as Cédulas Reais tinham 
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força de lei, a última Cédula emitida anulava a anterior, então era necessário saber 

para quem a Coroa havia atribuído a responsabilidade pela colonização por último. 

Por consequência disso, ambos os governos financiaram pesquisadores para buscar 

a maior quantidade de documentos capazes de legitimar à posse da região. 

Morla Vicuña acreditava também que a Constituição não teria poderes para 

renunciar o direito chileno sobre a Patagônia e mesmo que o tivesse não poderia. O 

seu entendimento partia do princípio de que um tratado internacional é 

hierarquicamente superior à Magna Carta. Isso significava que quando o Tratado de 

1856 foi assinado, o artigo primeiro da Constituição chilena que dizia que o limite 

territorial do país era a Cordilheira passava a ser nulo.  

 Finalmente, embora a Constituição se tratasse de uma lei interna que não 

reconhecia a Patagônia como chilena, após assinatura do tratado, o Chile ficaria 

impedido de renunciar ao seu direito de possuir a Patagônia ou transferir para a 

Argentina ou outrem esse direito. Mesmo que os constituintes tivessem a intenção 

de renunciar o direito à posse, tal possibilidade seria inviável, pois lhes faltariam 

poderes para consentir a abdicação159. 

Se por um lado a Constituição chilena não incluía em seu texto o 

reconhecimento de que a Patagônia fazia parte do território nacional, por outro, a 

Argentina igualmente possuía descrições histórico-geográficas que não reconheciam 

a Patagônia como parte do seu território. Morla Vicuña menciona que Martin 

Moussy160, geógrafo da Argentina, contratado pelo presidente argentino Justo José 

Urquiza, igualmente não incluía a Patagônia como parte do território nacional da 

Confederação. A justificativa se baseava no fato de a região ser apenas ocupada por 

nativos, nenhum cristão havia conseguido firmar-se no local. O autor também se 
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aproveitava do entendimento de Moussy para argumentar que todos os historiadores 

do governo argentino se abstiveram de reivindicar a parte que estava além do rio 

Negro. Parte que no futuro seria o maior alvo de disputa entre os diplomatas dos 

dois países. Por fim, Morla acrescentava que a Argentina, na época, não havia 

determinado por meio de Tratado com quaisquer Estados vizinhos os seus limites161.   

 

4.1.1 Chile como banda estreita 

 

Diferente da publicação de Daireaux que assegurava que o Chile sempre foi 

retratado historicamente como uma banda estreita, Morla Vicuña recorria à 

descrição de Antonio de Herrera – autor das descrições das Índias Espanholas – 

para provar que desde 1600 o Chile era retratado como uma Governação que 

alcançava até Estreito de Magalhães com 500 léguas de dimensão vertical entre o 

Vale Copiapó, onde começa o grau 27; e de largura, do mar do Sul ao Norte, 400 e 

500 léguas. A parte povoada, no entanto, tinha apenas 300 léguas de dimensão 

vertical, em direção do mar do Sul; e 20 léguas de largura, ou seja, até a 

Cordilheira162. 

 
 

Herrera, verdadera e irrecusable autoridad, que escribia, lo repetimos, bajo 
la vijilancia e inspeccion del Consejo de Indias, al cual el rei dictaba sus 
órdenes para el Nuevo Mundo, no solamente no dice que la gobernacion de 
Chile es una banda estrecha, sino que le atribuye la Patagonia entera, 
puesto que afirma que ella se estiende desde el Pacífico hasta el Atlántico. 
Describiendo las provincias del Rio de la Plata, este historiador no se 
contradice, puesto que espresa testualmente que estas provincias (no 
tienen en ninguna parte fronteras determinadas, a no ser por la costa que 
cae al mar del Norte, y a la entrada del Rio de la Plata, que da su nombre a 
este territorio

163
 

 
 

Herrera é mencionado como um importante argumento de autoridade, 

porque sua descrição cartográfica fora utilizada por outros renomados cartógrafos da 

época como Mercator, de Bry, Juan de Laest, Bleu y Hondius, entre outros. Apesar 

da relevância de seu estudo, alguns cartógrafos discordavam das dimensões 

chilenas, isso ocorria, segundo Morla Vicuña, porque só levavam em consideração a 
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parte povoada por colonos, em vez de levarem em consideração também a parte 

atribuída pela Coroa espanhola, mas que em virtude das adversidades locais não 

puderam ser ocupadas de fato.  

 

4.1.2 As Cédulas Reais entre 1684 e 1776 

 

Segundo Morla Vicuña, o governo argentino usava a Cédula Real emitida 

em 21 de maio de 1684 como argumento central para impedir que o Chile tivesse 

direito à Patagônia. Nela, o rei da Espanha declarava que os cumes nevados da 

cordilheira separavam o Reino do Chile das províncias do Prata e de Tucumán. 

Acontece que essa Cédula foi emitida para organizar as missões jesuíticas de 

Nahuel Huapi em 1675 lideradas pelo padre Nicolás Mascardi na porção sul da 

cordilheira e não tinham função de organização política.  

A hipótese de Morla Vicuña era fortalecida em dois aspectos. O primeiro 

deles era quanto a definição da fronteira pelos cumes nevados da Cordilheira, sendo 

que na época (1684) a província de Cuyo ainda não havia sido desprendida do 

Reino do Chile, fato que só aconteceu em 1776. O segundo deles era que no 

mesmo ano, em julho, Carlos IV submeteu ao governador do Chile a região 

submetida ao padre Mascardi. Depois disso, as Cédulas de 1713, 1716 e 1722 

emitidas por Felipe V, ratificaram mais uma vez que a região Nahuel Huapi, ao 

oriente dos Andes, ficava submetida ao governo do Chile164. O autor reconhecia, no 

entanto, que entre 1766 e 1770 o governo de Buenos Aires recebeu ordens Reais 

para que vigiasse o litoral da Patagônia até o Estreito de Magalhães, o motivo era o 

retorno do controle espanhol sobre as Ilhas Malvinas e a posse do porto Egmont 

pelo governo inglês165. 

 

4.1.3 Ocupações após a Independência 

 

M. Daireaux alegava que o governo de Buenos Aires não tardou em fazer 

reinar a sua autoridade sobre os territórios sulinos. Morla Vicuña alegou que em 
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realidade o governo argentino foi incapaz de cometer qualquer ato de soberania, 

desde a sua independência, apenas quando o Chile fundou a colônia de Punta 

Arenas em 1843 que o governo argentino passou a reivindicar o território. A 

ocupação ao Sul do rio Negro pelos argentinos aconteceu apenas em 1863 com a 

fundação da colônia do Chubut.  Todos os outros atos de governo nessa região 

estavam relacionados à nomeação de um governador nas Ilhas Malvinas em razão 

da pesca e um protesto contra alguns trabalhos realizados no Estreito de Magalhães 

pelo governo chileno166. 

O último território ocupado pelo governo argentino ficava no litoral, era 

Carmen de Patagones – colônia de galeses. A Patagonia em si continuava 

abandonada. O país carecia de embarcações para vigiar o litoral, assim recaía sobre 

a colônia fundada no Estreito a responsabilidade por vigiar o litoral e prestar socorro 

e ajuda aos colonos argentinos.   

Em resumo, conforme alega Morla Vicuña, a ocupação argentina na 

Patagonia podia ser considerada tardia. Depois de feita a ocupação do Chubut em 

1863, o país fez novas diligência na região a partir de 1868, mas foi apenas em 1872 

que o Congresso da República Argentina decretou e votou concessões sobre todo o 

território que estava em litígio. Mesmo exercendo atos de governo sobre a região, 

como destacou o historiador argentino M. Moussy, isso não poderia ser considerado 

como um ato legítimo e sinônimo de que a Argentina exercia formalmente sua 

jurisdição sobre a área167. 

 

4.1.4 As diferentes perspectivas sobre o Tratado de 1856 

 

Morla Vicuña ressalta que diferente da Argentina que usou da tática de 

avançar sobre o território em litígio e fundar colônias, o Chile respeitou os 

compromissos pactuados, mesmo ciente de que o território lhe pertencia. O Chile foi 

incapaz de avançar sobre a Patagônia e fundar novas colônias, pois esperava pela 

decisão arbitral, como o previsto pelo Tratado de 1856, para iniciar a ocupação 

efetiva eexercer atos de soberania. Já Argentina, não respeitou o acordo e fundou a 
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colônia do Chubut na área que era contestada. Para evitar que as consequências da 

aberta usurpação feita pela República Argentina, o governo chileno se viu diante da 

necessidade de declarar formalmente que: 

 
 

Mientras que un arbitraje o una transaccion aceptada por las partes no 
resuelvan lo contrario, el límite de su ocupacion efectiva en el territorio 
disputado será, en las costas del Atlántico, la ribera austral del rio Santa 
Cruz, y que no permitirá acto alguno de una nacion estraña que limite sus 
derechos a la soberania de ese territorio.

168
 

 
 

Morla Vicuña explica que o governo chileno se viu diante da obrigação de 

enviar Lastarria a Buenos Aires em 1866 para frear os avanços ilegais argentinos 

sobre a área em disputa. O autor enfatiza que a ideia era chegar a um acordo que 

fosse razoável para ambas as partes, assim não seria necessário recorrer à 

arbitragem prevista no Tratado de 1856.  Com esse intuito, o representante chileno, 

propôs que fosse garantido ao Chile o território até o grau 50° da Patagônia, assim 

seria preservada a colônia de Punta Arenas e a parte norte poderia ficar com a 

Argentina, dessa maneira o conflito seria evitado.  

 
 

La idea de transaccion tiene por corolario natural la de un abandono 
recíproco de alguna de las pretensiones respectivas, a fin de establecer un 
terreno comun en que la buena intelijencia sea posible. Si Chile no hubiese 
pensado jamas tener derecho a la Patagonia oriental, y si su 
plenipotenciario así lo hubiese declarado ¿qué cesion, qué abandono era 
ese en que convenia someter al gabinete de Buenos Aires una transaccion 
por la cual Chile se hacia dueño de dos grados de la Patagonia?

169
 

 
 

A polêmica negociação de Lastarria foi usada por Daireaux em sua 

publicação para provar que o Chile desde cedo havia renunciado aos seus direitos 

sobre a Patagônia. Mas, para Morla Vicuña não se tratava de desistência pura e 

simples, mas sim de um método para resolver um problema de forma pacífica e sem 

a necessidade de envolver um terceiro país, como no caso da arbitragem. Tratava-

sede uma troca, garantia-se a posse da porção austral da Patagônia Oriental, a 
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posse do Estreito e Terra do Fogo ao mesmo tempo que a Argentina conseguiria 

garantir para si a porção meridional da Patagônia.  

Caso se tratasse de uma renúncia, não haveria razão para que o Ministro 

Plenipotenciário chileno submetesse ao gabinete de Buenos Aires a transação. 

Bastaria apenas que o governo argentino anexasse a parte “renunciada” ao território 

e dar andamento às negociações das áreas que ainda estivessem em litígio. Mas, 

esse não era o caso. Havia uma condição para que a “renúncia” se concretizasse: 

reconhecer o domínio do Chile sobre a parte austral. No mesmo ano, a proposta de 

Lastarria foi recusada170 

 

4.1.5 As Cédulas Reais  

 

 Quando Daireaux publicou o seu artigo na “Revista de Ambos 

Mundos”, foi alegado que o Chile não possuía direitos sobre a extremidade austral 

do continente, diante dessa acusação, Morla Vicuña, enumerou por data as Cédulas 

Reais que dispunham o contrário do alegado pelo historiador francês.  

 
  

1547 – El 23 de abril de 1547, el licenciado don Pedro de la Gasca, 
presidente pacificador del Perú, en virtud de los poderes que tenia de Su 
Majestad, nombró a Pedro de Valdivia gobernador y capitan jeneral de la 
provincia de Chile, desde Copiapó hasta el grado 41 de latitud sur, y desde 
el mar del Sur, u océano Pacífico, has cien leguas de 17 ½ por grado hacia 
el este

171
.  

1555 – El 29 de mayo de 1555, por una cédula real, que fue firmada en 
Valladolid, el monarca español estendió la administración territorial de Chile 
– con el ancho ya mencionado de 100 leguas, del mar Pacífico al oriente, - 
hasta el Estrecho de Magallanes, en favor de Jéronimo de Alderete, a 
consecuencia de la muerte de Valdivia, que había solicitado espresamente 
del rei de España, en diversas ocasiones, la estension de su gobierno hasta 
el mar del Norte (Atlántico). (…) Hemos estendido la dicha gobernacion 
hasta el Estrecho de Magallanes, y como deseamos saber cuales son las 
tierras y poblaciones que se encuentran al otro lado de este Estrecho, os 
invitamos a enviar de las dichas provincias de Chile algunas naves

172
.  

 
 

Segundo Morla Vicuña, as primeiras Cédulas Reais emitidas pelo Império 

espanhol garantiam ao Chile o direito de administrar o Estreito de Magalhães, a 
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Terra do Fogo e a Patagônia. Seja por desconhecimento ou por má fé, o autor 

alegava que desde então o rei da Espanha jamais promulgou uma disposição em 

contrário até 1810.  

Durante o século XVII outras Cédulas Reais foram emitidas em favor da 

Audiência do Chile com o intuito de formalizar os seus limites: 

 
 

1661 – Tendrá, dice, por distrito todo el Reino ya nombrado de Chile, con 
las ciudades, villas, lugares y territorios que están comprendidos en el 
gobierno de estas provincias, tanto las rejiones que están hoy pacificadas y 
pobladas como los que pudiera conquistarse, poblarse y pacificarse en el 
interior y exterior del Estrecho de Magallanes y en el territorio interior 
inclusive hasta la provincia de Cuyo. Y ordenamos que el dicho gobernador 
y capitan jeneral gobierne y administre, etc

173
. 

 
 

O autor afirma que o monarca espanhol, Carlos II, manteve os limites 

atribuídos ao Reino do Chile por todos os seus predecessores até 1680. Em outras 

palavras, isso queria dizer que os territórios designados a Alderete que se estendiam 

de Copiapó ao Estreito de Magalhães, com cem léguas de largura do mar do 

Pacífico em direção ao Leste se mantiveram. Além disso, o autor acrescenta que 

entre 1680 e 1810, outras Cédulas Reais foram emitidas, mas todas com a intenção 

de manter esses limites territoriais174.  

As missões Jesuíticas de Nahuel Huapi também foram utilizadas pelo autor 

para corroborar com a tese de que a parte Oriental da Patagônia era chilena, já que 

fora ordenado a jesuítas sob jurisdição chilena que se responsabilizassem pela 

catequização dos nativos nessa região.  

 
 

1684.- El gobernador de Chile recibió órden, en virtud de una cédula del 2 
de julio de 1684, de auxiliar, con el producto de las pensiones eclesiásticas 
y los recursos necesarios, a los relijiosos de la mision Nahuelhuapi, situada 
al sur del paralelo 41 y al oriente de la cordillera de los Andes, es decir, en 
plena Patagonia. 
1690.--Con fecha de 11 de mayo de 1690 se mandó por una cédula real 
establecer en Santiago una junta de misiones, presidida por el gobernador 
del Reino, y se sometió a su jurisdiccion toda la estremidad austral del 
continente, como lo demostraremos mas adelante.

175
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Como se nota, ambas as Cédulas Reais utilizadas como argumento para 

sustentar a ideia que o Chile possuía direitos para além da Cordilheira estão 

relacionadas a questões missionárias e não necessariamente com a jurisdição 

territorial. Na época, era comum que padres jesuítas submetidos a uma região 

peregrinassem até outras com objetivo de catequizar e impor a cultural cristã a 

povos considerados insubordináveis, como por exemplo da missão de Nahuel Huapi.    

Sobre as missões jesuíticas, Morla Vicuña faz a seguinte correlação: se os 

indígenas Puelches (também conhecidos como Pehuenches) e Poyas localizados no 

Leste da Cordilheira estavam submetidos à jurisdição do Chile, isso significava que o 

território chileno não terminava nos Andes, ou seja, alcançava também a Patagônia 

Oriental176. O que se sabe a esse respeito atualmente é que havia distinção entre os 

títulos que davam direitos territoriais e os títulos que davam direitos administrativos. 

No caso de Nahuel Huapi, tratava-se de mero direito administrativo. De qualquer 

forma, era comum que os ensaístas das teses fundacionais entendessem que essas 

Cédulas também transmitissem direitos territoriais.  

Outra prova importante que o autor menciona é que a Metrópole havia 

destinado ao Chile a responsabilidade por uma área extensa o suficiente para 

alcançar o Atlântico e, portanto, a Patagônia, é a citação de uma carta enviada pelo 

governador don Francisco Ibañez Peralta em 1702 ao rei: “Sin otra ayuda que el 

presupuesto asignado a este Reino, se podrá en mui pocos años realizar la 

conquista del territorio que falta hasta el Estrecho, y que bañan los mares desde 

Buenos Aires hasta Chiloé”177.  

O autor também menciona a Cédula Real de 1743 que autorizava a 

fundação de várias vilas até o mar de Chiloé e que também consentia: 

 
 

Que podiam continuar fundando otras en un espacio de doscientas leguas 
hasta el Estrecho, y que, no distando los puertos de San Julian, Camarones, 
etc., que  se encuentran en el mar Norte (Atlántico), mas de ciento 
cincuentas leguas de Chiloé, seria fácil contínuar las fundaciones en esas 
rejiones y defenderlas contra los extranjeros. Despues seria posible 

ocuparse en convertir y poblar la Patagonia
178.  
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 Até o final do século XVII, o autor conseguiu provar que as Cédulas 

Reais eram claras quanto a responsabilidade da Capitania Geral do Chile em 

exercer jurisdição sobre o Estreito e Terra do Fogo e a Patagônia.  

 

4.1.6 Mapa chileno 

 

Morla Vicuña alegava que os direitos do Chile sobre a Patagônia estavam 

registrados também no livro de “Historia jeográfica e hidrográfica” presenteada pelo 

governador e capitão geral do Reino do Chile, Manuel de Amat y Junie, ao rei da 

Espanha, Carlos III. Nessa obra, os limites e todas as localidades importantes do 

Reino – rios, montanhas, portos e cidades – foram catalogados com seus graus em 

latitude e longitude.  

A obra foi de tamanha relevância para o Império espanhol que os originais 

estavam anexados ao arquivo das Índias em Sevilha e em Madri, constituindo prova 

inquestionável, segundo Morla Vicuña, de que até 1760 as autoridades coloniais 

consideravam como parte integrante do Reino do Chile toda a extremidade austral 

do continente, desde o grau 33 até o grau 41 na costa do Atlântico ou Cabo Horn179.  

 

4.1.7 Ordens reais simultâneas para estabelecer colônias ao sul  

 

Em 1766, a Coroa espanhola emitiu ordens simultâneas tanto para o Vice 

Reino do Rio da Prata quanto para o Vice Reino do Chile para que ambos atuassem 

na Terra do Fogo com a finalidade de fundar colônias e catequizar os indígenas. 

Esse feito, segundo Morla Vicuña, não alterava os direitos do Chile, que eram 

derivados de Cédulas Reais que haviam sido ditadas especialmente para determinar 

os limites desse Reino. Além de terem sido corroboradas por uma infinidade de 

descrições geográficas oficiais e por divesos cartógrafos como o já mencionado 

Cano y Olmedilla e Antonio Herrera180.  
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Hemos dicho cómo, a consecuencia de la ocupacion de las islas Malvinas 
por los franceses, de la entrega que de ellas se hizo en 1766, y del 
desembarco de los ingleses en el puerto Egmont en 1769, fueron enviadas 
algunas naves de España al gobernador de Buenos Aires a fin de que 
pudiera protejer esas islas, y en cuanto I hubiera obtenido recursos para 
ello, vijilar las costas hasta Magallanes

181
 

 
 

O autor defendia que essa Ordem Real simultânea serviria para suprir as 

limitações físicas que o Reino do Chile possuía para cumprir as determinações 

Reais. Como o Cabo de Horn ficava muito distante de Santiago, e o Vice Reino do 

Rio da Prata já havia recebido frotas da Coroa para fazer a vigilância da Patagônia e 

das ilhas Malvinas – ambas constantemente visitadas pelos ingleses – ficava mais 

fácil para Buenos Aires executar a ordem. Tratava-se, portanto, de uma faculdade 

ad hoc usada pela Coroa quando era conveniente.  

 

4.1.8 A questão Tucumán 

 

A Cédula Real emitida em 1776 foi responsável por definir como território do 

Vice Reino do Rio da Prata as províncias de Buenos Aires, do Paraguai, de 

Tucuman, de Cuyo, de Potosí, de Santa Cruz de la Sierra, de Chacras e todos os 

regimentos, vilas e territórios que essa Audiência exercia jurisdição. Era nesse 

momento que os territórios de Mendoza e San Juan del Pico, até então pertencentes 

a Reino do Chile foram anexados pelo Vice Reino do Rio da Prata182.    

O autor explica que somente Mendoza e San Juan del Pico – cidades que 

faziam parte da província de Cuyo – haviam sido desprendidas do Chile e anexadas 

ao Vice Reino do Rio da Prata, ou seja, a Cédula de 1776 não fazia referência à 

Patagônia, ao Estreito de Magalhães e à Terra do Fogo. Apesar disso existia o 

entendimento entre os historiadores pró Argentina, incluindo Daireaux, de que a 

anexação da província de Cuyo ao Vice Reino do Rio da Prata incluía consigo os 

territórios em disputa. A confusão se estabelecia porque para esses autores Cuyo 

era a única província ao Oriente dos Andes que fazia parte da Capitania Geral do 
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Chile, mas para Morla Vicuña, a Terra do Fogo, a Patagônia e o Estreito de 

Magalhães eram territórios inquestionavelmente chilenos183.   

Para desfazer a confusão de que Cuyo e a Patagônia não se tratavam de 

um mesmo território, o autor faz as seguintes ponderações: a cédula que 

determinava o estabelecimento da Audiência do Reino do Chile incluía o território de 

Cuyo e o litoral do Pacífico até o Estreito;do lado Oriental, entre Cuyo e o Estreito, 

tratava-se de um território que não fazia parte dessa província, conforme o 

autor;muitas ordenações proibiam que os habitantes ultrapassassem o limite Sul da 

província e terem contato com os indígenas da Patagônia; a Intendência de 1782 

dividiu o governo do Vice Reino de Buenos Aires em oito intendências (La Paz, 

Cochabamba, Potosí, Paraguai, Salta, Córdoba y Buenos Aires), a província de 

Córdoba incluía as cidades de La Rioja, Mendoza, San Juan e San Luis, que não 

faziam parte da Patagônia, área que estava em disputa;  a província de Cuyo era 

limitada ao Sul pela Patagônia, segundo historiadores e geógrafos como Juan de 

Laert, Coleti, Malte Brun, Torrente, Antonio Veja, Antonio de Herrera, Antonio de 

Alcedo e Woodbine Parish; na nota feita por Pedro de Angelis184, no Diário de 

Hernandez,Cuyo compreendia as províncias de Mendoza, San Luis e San Juan, e 

significava em idioma araucano terreno coberto por areia, esses areais não são 

vistos na Patagônia; diversas Cédulas Reais indicavam a região de Nahuel Huapi 

como província do Reino do Chile; a obra de M. Martin de Moussy informava que o 

rio Diamante era o limite sul da fronteira de Mendoza 185.  

 
 

Há probado, sin retroceder ante ningún examen y sin dejar subsistir una 
sombra de duda, que, hasta esa fecha (1776), en virtud de la legislacion 
real, la Patagonia, el Estrecho y la Tierra del Fuego formaban parte 
integrante de Chile, y que la Cédula Real que constituyó el Vireinato de 
buenos Aires no cambió nada ese estado de cosas

186
.  

 
 

Diante desses fatos, ficava claro para o autor que Cuyo era composto 

apenas pelas províncias de Mendoza, San Luis e San Juan, e que o rio Diamante 

era a fronteira entre esta província – desprendida 1776 – e a Patagônia. Esta última, 
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assim como a Terra do Fogo e Estreito de Magalhães permaneciam sob jurisdição 

chilena.  

Por fim, Morla Vicuña traz como prova de que a Patagônia fazia parte da 

Capitania Geral do Chile, as instruções de 1778 do Monarca espanhol aos seus 

comissionados: na qual estava escrito que “el rio Colorado o de las Barrancas corre 

en el interior del Reino de Chile, y que el Rio Negro lo recorre igualmente em uma 

estension de cerca de 300 leguas”187. Segundo a interpretação de Morla Vicuña, o 

rei pretendia que o interior da Patagônia permanecesse sendo parte do Reino do 

Chile.  

 

4.1.9 Após a Independência  

 

Morla Vicuña alega que em 1813, logo após ser dado início ao processo de 

independência das colônias espanholas, o historiador e geógrafo espanhol Felipe 

Bauza, numa memória dirigida ao rei concluiu que o Sul dos rios Negro e Colorado 

pertenciam ao Chile. Essa era mais uma prova de que os contínuos avanços 

argentinos sobre a Patagônia eram ilegais.  

 
 

Segun el artículo 39 del tratado entre Chile y la República Arjentina, as 
demarcaciones hechas por la metrópoli y que estaban vigente en 1810 
deben servir para la división geográfica de estos Estados, hoy 
independientes. En el mismo artículo se establece que, en el caso en que 
las partes no puedan entenderse acerca de los límites, se recurrirá al 
arbitraje de un tercero. 
Fuerte con la conciencia de su derecho, que han formado y que ilustran los 
antecedentes que acabo de enumerar, el gobierno de Chile no desea ni pide 
otra cosa. 
Todas las notas de las cancilleria chilena terminan recordando estos 
compromisos al gobierno arjentino, e invitándole a cumplirlos

188
. 

 
 

O Chile, como alega Morla Vicuña, sempre respeitou o status quo, ou seja, 

não fundar outras vilas ou fortes, tampouco avançar sobre o território em litígio. A 

Argentina, ao contrário, não respeitava o acordado e fundou a colônia do Rio Chubut 

em 1863; deu ordens para fundar um forte na Baía Gregorio, no Estreito de 

Magalhães em 1865; fez concessões de terra em 1868, 1870 e 1872 no rio Santa 
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Cruz; e em 1873 pediu ao Congresso federal que se declarasse como argentinos o 

território situado entre o Rio Negro e o Atlântico, os Andes e o Estreito de 

Magalhães, ou seja, toda a Patagônia189.  . 

Diante desses avanços, pondera Morla Vicuña, o governo chileno não 

poderia agir como se desconhecesse sua missão de guardião dos direitos da 

República permitindo que o governo argentino resolvesse a questão por meio de 

usurpações. Em virtude disso, o Chile declarou em junho de 1873, que se 

considerava desde 1843 em ocupação real e legal de todo o Estreito de Magalhães 

até a boca Oriental e ao Norte até o rio Santa Cruz.  

 
 

El Gobierno no ha podido mostrarse mas inclinado a la conciliación ni mas 
amante de la paz que lo que lo ha hecho. Habia alegado desde el principio 
sus títulos a la Patagonia entera, y sin embargo ha consentido en restrinjir el 
efecto de esta declaración a los territorios que se estienden hasta el Río 
Santa Cruz, solo por no tener que oponerse a la existencia de la colonia del 
Rio Chubut, fundada, según hemos dicho, en 1863, en contravencion a los 
tratados, por el gobierno arjentino

190
.  

 
 

Apesar dos abusos argentinos, o governo chileno sempre esteve disposto a 

solucionar a questão com o seu adversário de maneira amistosa por meio da 

arbitragem. Inclusive, em nome da amizade e do americanismo, numa tentativa de 

se evitar o acirramento dos desentendimentos entre as duas jovens Repúblicas, o 

Chile renunciou a parte litorânea da Patagônia para que a Argentina pudesse manter 

a colônia do Chubut. Do lado Argentino, entretanto, não se via empenho 

semelhante, já que havia proposta no Congresso para que se aprovasse lei para 

conceder a uma companhia de navegação terrenos situados em uma região na qual 

o Chile havia-se comprometido em manter a inviolabilidade191.  

 
 

Si llegase a estallar un conflicto (cosa que no tememos, porque tenemos fé 
en la equidad cordial y en el sentimiento americano del gobierno y del 
pueblo argentino), la responsabilidad recaería completamente sobre aquella 
de las dos partes que, rehusando continuamente acudir al medio honorable 
y pacífico de solucion establecido en un tratado solemne, se hiciese reo de 
una provocacion injustificable

192
.  
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O autor explica que embora o Chile e sua população compartilhassem entre 

si o espírito de fraternidade e humanidade que devem ter com as nações vizinhas, 

este sentimento não se sobrepõe ao patriotismo e ao nacionalismo. Estes não se 

apagariam diante de flagrante violência, injustiça e humilhação, dessa forma, se as 

tensões se agravassem e culminasse em um conflito direto, a responsabilidade 

recairia completamente sobre a Argentina por ter se recusado cumprir o que havia 

sido estabelecido no Tratado.  

Como se viu, Morla Vicuña respondeu a Daireux com o intuito de esclarecer 

os direitos chilenos sobre a Patagônia eram legítimos e estavam respaldados em 

Cédulas Reais. O comportamento do governo do Chile diante das investidas 

argentinas também foi um ponto importante que o autor ressaltou. Era necessário 

esclarecer ao leitor que o país respeitava o status quo e estava disposto a negociar 

a Patagônia de uma maneira que ambas as Repúblicas saíssem satisfeitas. A 

disposição chilena para concretizar esse feito era tão grande que mesmo possuindo 

direitos sobre a totalidade da Patagônia, permitiu que a Argentina permanecesse no 

Chubut. As alegações do autor não se limitam a dar razões ao seu país, mas têm 

por objetivo esclarecer ao público da “Revista de Ambos Mundos” que se houvesse 

guerra seria pelo não cumprimento dos acordos e não por culpa do Chile.  

 

4.2 Manuel Antonio Matta 

 

O segundo livro a ser analisado é “La cuestion Chileno-Arjentina” publicado 

em 1874 por Manuel Antonio Matta193, conhecido por ter sido escritor, poeta e 

político do Partido Radical194. Destacou-se por defender as ideias da União 
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Americana ao apoiar a declaração de guerra contra a Espanha no Congresso 

Americano na Colômbia, em 1865. Atuou como Senador por três períodos entre 

1879 e 1897 e foi Ministro das Relações Exteriores entre setembro e dezembro de 

1891, durante o governo do Presidente Jorge Montt.  

Em seu livro, defendeu que somente o uti possidetis juris, ou seja, os direitos 

derivados das Cédulas Reais não seriam o suficiente para resolver a questão de 

limites. O problema era muito mais complexo e exigia uma solução que 

contemplasse às duas Repúblicas irmãs. A arbitragem como pretendida no artigo 39 

do Tratado de 1856 tampouco seria eficiente para satisfazer de maneira justa os 

direitos de ambas as nações, pois o árbitro teria que resolver o problema baseando-

se em Cédulas Reais que não eram precisas o suficiente. A única solução possível 

era entregar ao Congresso Americano a responsabilidade para a elaborar leis 

internacionais que pudessem ser utilizadas em qualquer caso concreto, e não 

somente no caso do Chile a da Argentina.  

 

4.2.1 Uti Possidetis 

 

Manuel Antonio Matta dedicou especial atenção para explicar a origem do uti 

possidetis, sua aplicação original e a sua limitação no caso concreto chileno-

argentino, sem a qual, a compreensão a respeito da disputa ficaria prejudicada. 

Como a maioria dos autores chilenos da época sobre a questão de limites, Matta 

ressaltava a disposição que seu país tinha em resolver a questão de maneira 

pacífica e respeitando o status quo195 disposto no artigo 39 do Tratado de 1856, ou 

seja o uti possidetis de 1810. Isso significava que o país não avançaria a sua 

fronteira em direção ao território em litígio enquanto a situação não se resolvesse de 

maneira jurídica e pacífica, portanto, em total acordo com o Tratado.  

 

                                                                                                                                                                                     
solidariedade social. Desde a sua fundação no Chile estava preocupado em defender as 
liberdades de pensamento, ensino, reunião, associação e o sufrágio universal; defendia também a 
defesa do Estado laico, a igualdade entre homens e mulheres, e a diminuição das desigualdades 
sociais.  

195
 O status quo mencionado pelo autor significa que ambos os países deveriam respeitar o uti 
possidetis de 1810 acordado no Tratado de 1856. Embora o Chile tivesse fundado em 1843 a 
colônia de Magalhães, esse fato não feria o status quo, pois na época o Tratado ainda não havia 
sido assinado, seus efeitos são ex-nunc, ou seja, não retroagem.  



115 
 
 

 
Cuando se habla en dichos tratados de uti-posidetis, se entiende que, esas 
palabras, se designa la posesion actual de la época en que se celebra el 
tratado de paz

196
.  

El indica, pues, efectividad i actualidad de posesion en el territorio que se 
somete a la acción del principio invocado

197
. 

 
 

O uti possidetis do direito internacional, conforme elucida o autor, era 

utilizado para dar o direito de posse a um Estado que já havia ocupado o terreno de 

maneira prática. Esse tipo de uti possidetis também é conhecido como uti possidetis 

factum. De maneira resumida, pode-se dizer que primeiro se pratica o ato para 

depois conferir-se algum direito real. No caso do uti possidetis juris praticado na 

América do Sul pelas antigas colônias da Espanha, praticava-se o uti possidetis 

juris, no qual primeiro se garantia o direito para depois praticar o ato, uma inversão 

do uti possidetis derivadodo Direito Romano e do Direito Internacional Público. 

 
 

[...] el uti-posidetis se ha entendido en contraposición al statu quo 
ante bellum: es decir, la posesion actual, en el momento de la 
cesación de la guerra, en contraposición a la posesion también 
actual, en el momento anterior a la iniciación de élla198. 

 
 

O uti possidetis no Direito Internacional também era praticado para manter a 

posse dos terrenos conquistados após a guerra. Era, na verdade, uma 

contraposição ao status quo ante bellum que protegia as nações de perderem parte 

de seu território em caso de guerra. Como se observa, na questão de limites chileno-

argentina não se tratava dessa vertente de uti possidetis, já que nem um nem outro 

possuíam efetivamente a Patagônia para poderem perdê-la ou conquistá-la por via 

bélica.  

 
 

[…] los interdictos del derecho romano; los cuales propendian a retener la 
posesion, a protejerla contra aquellos que pudieran intentar perturbar su 
goce

199
.  

                                                           
196

 BELLO. Derecho de jentes. p. 316. Apud. MATTA, Manuel Antonio. La cuestión chileno- 
arjentina. Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio, 1874. 120. p. 14 

197
 MATTA, op. cit., p.  13. 

198
 Ibid., p. 15. 

199
 Ibid., loc. cit. 
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Pero sí, con respecto a las consecuencias permanentes i de mayor 
transcendencia, puesto que el uti-posidetis romano se referia al derecho 
privado, al de los particulares a quienes se trataba de amparar en su 
posesion, i el uti-posidetis internacional se refiere a la soberanía de las 
naciones, ha habido i se puede sostener opiniones diferentes, no las hai 
respecto a que, para que él surta sus efectos es imprescindible la posesion, 
reconocida o efectiva

200
.  

Sin querer entrar en una digresión acerca de los caracteres, las condiciones 
i las consecuencias del interdicto romano llamado uti-possidetis, i del cual 
se ha derivado el uti-possidetis americano, bastará recordar que su carácter 
esencial es el amparo en la posesion; su consecuencia primordial, el 
alejamiento de todo perturbador

201
 

 
 

Mais uma vez o autor reitera que a forma como o uti possidetis era o usado 

no Direito Internacional e no Direito Romano, muito diverge da maneira como o uti 

possidetis estava sendo usado na América do Sul para resolver as questões de 

limites entre os países herdeiros do Império espanhol. É importante frisar que se 

tratava de um problema regional, não se restringia ao Chile e à Argentina. No caso 

da Patagônia, embora esses países alegassem possuir direitos provenientes das 

Cédulas Reais, nenhum deles havia estabelecido a posse efetiva da região. A 

Patagônia permaneceu até a Campanha do Deserto (1878) ocupada 

majoritariamente por nativos, a administração pública pouco ou nada exercia suas 

funções de Estado. Tanto era assim que nos mapas era retratada como res nullius. 

 
 

Donde quiera que se presenten estas circunstancias, i presentándose no 
habría necesidad ni posibilidad de otra prueba, en una cuestión de límites 
en Hispano-America, no habria que discutir, que trabar lítis, que sostener 
controversia ni dirimir contienda, sino que aplicar lisa i llanamente la regla 
del uti-posidetis

202
.  

Pero esto que seria lo posible, es justamente lo que no se ha presentado; i 
visto está, que no puede presentarse en las multiplicadas i ya 
prolongadísimas i embrolladísimas cuestiones de límites entre los diversos 
Estados de nuestro Continente

203
. 

Lo que ha sucedido, lo que se palpa es una situacion enteramente distinta i 
a la cual no puede ni debe aplicarse lisa i llanamente la regla del uti-
possidetis, tal como fluye del derecho romano i de las prácticas 
internacionales que se acaban de mencionar

204
. 
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204

 Ibid., loc. cit. 
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A falta da posse efetiva da Patagônia por um dos dois Estados impedia que 

a regra pura e simples do uti possidetis factum fosse aplicada no caso chileno-

argentino. Dessa maneira, o autor constatava que o respeito ao uti possidetis juris 

estabelecido pelo Tratado não seria o suficiente para que a fronteira fosse 

estabelecida, já que originariamente, no Direito Romano, servia para regular 

relações civis entre particulares, ou seja, manter a posse daquilo que já se possuía. 

 Outi possidetis utilizado no direito internacional se referia à soberania 

nacional205, ou de manter aquilo que se conquistou após a guerra. No caso chileno-

argentino, o princípio utilizado era o uti possidetis juris, no qual tentava-se garantir a 

legitimidade sobre um determinado território ainda não possuído de forma efetiva por 

meio da Cédulas Reais, uma novidade206 na América do Sul, uma vez que outras 

disputas territoriais já haviam sido resolvidas igualmente pelo uti possidetis factum, 

como as questões do Brasil com a Colômbia ou Brasil com o atual Uruguai.  

 
 

Sin querer entrar en una digresión acerca de los caracteres, las condiciones 
i las consecuencias del interdicto romano llamado uti-possidetis, i del cual 
se han derivado el uti-posidetis americano, bastará recordar que su carácter 
esencial es el amparo en la posesion; su condición principal, la ocupacion 
material; su consecuencia primordial, el alejamiento de todo perturbador

207
 

 
 

A crítica que o autor faz recai justamente sobre a característica essencial do 

uti possidetis aplicado às Potências Hispano-americanas, algo indeterminado quanto 

suas consequências mediatas e preciso apenas em suas consequências imediatas: 

reconhecer como limites internacionais os limites administrativos coloniais. Devido a 

questões geográficas, a topografia das Potências envolvidas, as circunstâncias, 

acidentes e antecedentes históricos, o autor explicava que era para além do 

princípio do uti possidetis expresso no Tratado de 1856, era necessário submeter o 

traçado da linha fronteiriça a comissões periciais208.  

 

                                                           
205

 Ibid., p 15 
206

 As questões de limites que envolviam o Império brasileiro eram resolvidas através do uti possidetis 
factum: primeiro se ocupava uma região da depois reivindica-la. Os problemas de limites entre os 
países hispânicos, como o Chile e a Argentina, eram resolvidos pelo uti possidetis juris: primeiro 
se garantia o direito através de um título de posse, para depois ocupar a região.  

207
 Ibid., p 16-17. 

208
 Ibid., p 20. 
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Porque si así no fuese ¿adonde estaría el indicio, la prueba de que él 
alcanza a tal o cual punto? ¿Sería en los términos, confusos a veces, 
ininteligibles ótras, i contradictorios, no pocas, de las reales cédulas i de las 
ordenanzas españolas? ¿Prevalecerían las palabras i la fecha de una de 
ésas, contra la ocupacion constante i el ejercicio de una jurisdiccion en un 
territorio que, de título perteneció a tal Colonia, mientras que de facto 
pertenecía a ótra?

209
 

 
 

O autor defendia também que a posse de um simples título não deveria ter 

poder de título público que permitisse e reconhecesse – como acontece com os 

tratados – a posse e os limites de uma região. A legitimidade pela posse deveria ser 

derivada da vontade material e pela intenção manifestada e reconhecida. Portanto, o 

uti possidetis juris não poderia prevalecer sobre o uti possidetis factum. Pois foi a 

sobreposição do primeiro ao segundo que resultou na notável indeterminação dos 

limites territoriais entre a Argentina e o Chile.  

 

4.2.2 As controvérsias  

 

Tanto a Argentina quanto o Chile se esforçaram para produzir provas de 

duas classes: uma negando e desmentindo os títulos da outra nação, denominadas 

por Antonio da Matta como provas negativas; e, outra afirmando e exaltando os 

títulos que o próprio país possuía provas positivas210.  

Os argentinos usavam como principal fonte de prova negativa a Constituição 

chilena de 1833 que definia como limite oriental de seu território a Cordilheira dos 

Andes. A segunda prova negativa, era derivada da primeira, e se baseava na inércia 

da Chancelaria em reivindicar a parte Oriental da Patagônia, posto que o próprio 

artigo 1º da Constituição definia os Andes como limite. A terceira prova negativa era 

decorrente da compreensão equivocada dos próprios escritores chilenos sobre os 

limites nacionais. E, a quarta, era proveniente da maneira como os estadistas 

chilenos se expressavam sobre o assunto. Quanto às provas positivas, estas eram 

relacionadas aos documentos reais que ordenavam as autoridades coloniais acerca 
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210
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das demarcações jurisdicionais; e aos atos administrativos e legislativos exercidos 

pelas autoridades da República Argentina a partir da data de sua emancipação211. 

Como prova positiva que comprava as dimensões de seu território, 

estabelecia-se como um dos critérios a Cédula Real emitida em 1776 que submetia 

ao Vice Reino do Rio da Prata os territórios da governação de Buenos Aires, 

Tucumán, Paraguai, Montevidéu, Alto Peru, Mendoza e San Juan del Pico, mas sem 

determinar as suas dimensões.  

 
 

[…] con destino a la América meridional, dirijida a tomar satisfaccion de los 
portugueses por los insultos cometidos en mis provincias del Rio de la Plata, 
he venido en crearos Virrey, Gobernador i Capitan jeneral de las de Buenos 
Aires Paraguay, Tucuman, Potosí, Santa Cruz de Sierra, Charcas i de todos 
los correjimientos, pueblos i territorios a que se estiende la jurisdiccion de 
aquella audiencia, la cual podreis presidir en el caso de ir a ella con las 
propias facultades i autoridad que gozan los demas Virreyes de mis 
dominios de las Indias, segun las leyes de ellas, comprendiéndose así 
mismo bajo de vuestro mando i jurisdiccion los territorios de las ciudades de 
Mendoza i San Juan del Pico, que hoi se hallan dependientes de la 
gobernacion de Chile, con absoluta independencia de mi Virrey de los 
reinos del Perú..

212
 

 
 

Essa Cédula Real era importante para o governo Argentino pois comprovava 

que além de o território de Tucumán estar desprendido da Capitania Geral do Chile, 

tampouco havia sido reanexado ao Vice Reino do Peru, ou seja, sobre tal região ao 

Noroeste da Argentina não restaria dúvidas sobre quem exerceria jurisdição. 

Contudo, a controvérsia se estabelecia a partir do momento em que o governo 

argentino entendia que a referida jurisdição compreenderia também os mares do Sul 

e a Patagônia.  

 
 

Em la ciudad de la Plata de la Nueva Toledo, provincia de los Charcas, en el 
Perú resida otra nuestra Audiencia i Chacillería Real (…) la cual tenga por 
distrito la Provincia de los Charcas (…): por el Septentrion con la Real 
Audiencia de Lima, i provincias no descubiertas: por el Mediodia con la Real 
Audiencia de Chile; i or el Levante i Poniente, con los dos mares del Norte i 
del Sur, i en línea de la demarcación entre las coronas de los Reinos de 
Castilla i de Portugal

213
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Com o intuito de desfazer o desentendido, Matta menciona a “Lei de 

ereccion de la Audiencia de Charcas”. Nela, fica estabelecido que a Capitania Geral 

do Chile exerceria jurisdição nos mares do Norte e do Sul até o limite do dos Reino 

de Castela e Portugal. Para o autor chileno, ficava claro que o alcance jurisdicional 

chileno incluía a parte Sul dos oceanos Atlântico e Pacífico e, portanto, a Patagônia.  

As provas negativas chilenas, ou seja, contra a Argentina eram provenientes 

da interpretação e comparação dos documentos citados pela Chancelaria argentina 

depois de sua declaração de independência, das disposições legais e atos coloniais 

como as nomeações e os atos coloniais, e a jurisdição eclesiástica representada 

pelo Bispado de Concepción. Da comparação entre esses documentos e os 

documentos em favor da Capitania Geral do Chile, o governo pretendia que fosse 

reconhecido formalmente que o seu território também incluía toda a área entre o Rio 

Negro ao Norte, os Andes a Oeste, o Atlântico à Leste, e o Cabo Horn ao Sul, ou 

seja, todas as regiões austrais do continente.  

Os documentos que sustentavam essas pretensões eram a “lei de ereccion 

de la Audiencia de Santiago” que estabelecia como distrito do dito Reino do Chile, 

todas as cidades vilas, lugares e terras que se incluíam dentro do governo de 

maneira pacífica, já povoado ou com pretensões de se povoar e de se pacificar, 

dentro e fora do Estreito de Magalhães e terra adentro até a província de Cuyo214; o 

acordo de 13 de novembro de 1552, o qual demarcava como limites de Santiago o 

espaço entre os vales de Tucuman e Correa até o rio Diamante; o limite do Bispado 

de Concepción que se prolongava até o Cabo Horn215; e, o nomeação e as 

comissões que mencionavam as paragens que poderiam ser ocupadas:  

 
 

(…) el primero en la Bahía sin fondo en que desagua el Rio Negro que se 
interna por cerca de trescientas leguas del Reino de Chile i esta 
circunstancia hace precisa su ocupación i que se erija allí un fuerte 
provisional (…) procurará (el comisionado) dirijirlas (las exploraciones) por 
mar como a primer objeto hácia la boca del Rio Colorado o de las Barrancas 
que se interna también en el Reino de Chile i se halla situado como a veinte 
lenguas al Norte del Rio Negro que forma a veinte leguas al Norte del Rio 
Negro que forma el puerto de la Bahía sin fondo

216
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Assim como Morla Vicuña, Matta interpreta a passagem “que se interna en el 

Reino de Chile” presumindo que toda a área, referente aos rios Colorado ou 

Barrancas estava dentro do território do Chile. Em outras palavras, isso significava 

dizer que o território chileno se prolongaria para além do lado Oriental da 

Cordilheira, já que ambos os rios nascem a oeste de Cordilheira e desaguam no 

Atlântico.  

 

4.2.3 A questão Patagônia e Terra do Fogo  

 

A partir de 1848 quando a Argentina protestou contra a fundação da colônia 

chilena em Magalhães, os governantes se viram obrigados a estipular regras para 

que a questão de limites fosse resolvida e o problema não fosse escalonado para a 

via bélica. Assim, entrava em vigor o Tratado de 1856 que estabelecia o critério do 

uti possidetis juris de 1810 como método a ser utilizado para delimitar a fronteira das 

nações. Desde então, como explicado anteriormente, houve uma corrida em busca 

de títulos jurídicos que garantissem e legitimassem a posse territorial. À cada 

reunião oficial, ambas as chancelarias apresentavam os títulos que lhes favoreciam 

e, claramente, submetiam-se também aos argumentos da parte contrária que 

invalidavam ou questionavam esses mesmos documentos. 

 
 

La Cancillería arjentina se ha esmerado en demostrar, i demuestra,en 
efecto, aun cuando muchos de sus argumentos, - como él de la Constitucion 
i él del Mar del Sur – no sean de los que puedan sostenerse, que hai 
imperfeccion en los títulos invocados por Chile para proclamarse dueño de 
toda la parte austral de nuestro Continente que empieza en el paralelo 40,L. 
S; porque ni las leyes españolas ni el ejercicio constante, reconocido i 
autorizado de jurisdicción, durante el coloniaje, ni la posesion efectiva en 
ese territorio se los hacen suficientes i respetables, en el grado necesario 
para que el uti-possidetis de 1810 venga a amparar su pretension i la 
proteja contra la República Arjentina

217
.  

 
 

Manuel Matta defende que todas as vezes que o Chile invocava algum título 

que lhe conferisse direitos aos territórios localizados no lado oriental da Patagônia, a 

Chancelaria argentina se esforçava para demonstrar que tais documentos eram 
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insustentáveis. Segundo o autor, para o governo argentino nem as leis espanholas e 

nem o exercício constante, reconhecido e autorizado de jurisdição durante o período 

colonial, nem a posse efetiva desse território eram respeitáveis suficientes para que 

o uti possidetis de 1810 pudesse amparar e proteger as pretensões chilenas contra 

a ambição da República Argentina218.  

 
 

Las reales órdenes o reales cédulas invocadas, probantes contra la 
suficiencia del título que alega la Cancillería chilena, no lo son ni pueden 
serlo en favor de la del que alega la Arjentina, porque ninguna de ellas dice i 
manda espresamente, - como sucede i se ha visto Enel caso de San Juan i 
Mendoza, – que se reconzca a Patagonia i Tierra del Fuego dentro de los 
límites del antiguo Virreinato de Buenos-Aires, que son los de la Republica 
Arjentina de hoi

219
.  

 
 

O governo argentino sustentava que o país era o legítimo legatário da 

Patagônia e da Terra do Fogo, mas para Matta, essas alegações não eram factíveis, 

visto que não havia qualquer Cédula Real que reconhecesse a Patagônia e a Terra 

do Fogo como pertencentes ao Vice Reino do Rio da Prata e, consequentemente, à 

República Argentina220. Por outro lado, o autor reconhece que durante a última 

época colonial não existia qualquer Cédula que expressamente submetesse a 

Patagônia à Capitania Geral do Chile. Isto é, assim como a Ordenança de 

Intendentes para o Vice Reino do Rio da Prata não enumerava como uma das 

Intendências os territórios em disputa, tampouco a lei de fundação da Audiência do 

Chile fazia menção aos mesmos221.  

 
 

Los limites jurisdicionales del tiempo de la Colonia eran fijados, i convenia  
que se le fijara para el ejercicio de las autoridades administrativas, 
eclesiásticas i militares, cuyas autoridades no siempre quedaban restrinjidas 
a los mismos límites; sucediendo, no pocas veces, que la autoridad militar – 
ejemplo, para no salir de Chile, Valdivia i Chiloé, i en la última época, Chiloé 
tan solo: – no alcanzaba a todo el territorio o iba mas allá de los lindes 
fijados en la real orden, criando una Audiencia, Capitanía jeneral o 
Virreinato; o que la autoridad eclesiástica fuese mas allá del territorio 
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jurisdiccional administrativo, ejemplo, obispados de la Concepcion i de 
Cuyo

222
.  

 
 

No período colonial era comum que os limites fossem fixados de modo a 

facilitar a administração local, o exercício do poder eclesiástico e as funções 

militares de defesa. Apesar de existir tal limitação na forma de Cédula Real ou outro 

documento, era comum que esses limites não fossem respeitados. Muitas vezes, 

não se conseguia alcançar tais exigências, outras vezes, os limites eram 

ultrapassados. Valdivia e Chiloé foram duas cidades que não conseguiram cumprir o 

que havia sido estabelecido nas Cédulas Reais que as criaram, limitaram-se a uma 

pequena região da parte Sul do Chile. Já as Cédulas que determinaram a criação de 

Concepción e Cuyo tinham pretensões muito mais modestas para essas vilas, mas 

estas conseguiram-se expandir para além do que era determinado. Era comum que 

dentro desse arranjo entre o que era estabelecido pelas Cédulas e o que era 

possível de ser concretizado, houvesse vazios ou sobreposições de áreas.  

No caso de Magalhães, por exemplo, era necessário que se estabelecesse 

um ponto de presença espanhola na região para afastar os interesses de outras 

nações. Para contornar as adversidades impostas pela rigidez climática, contava-se 

com o apoio de Santiago, mas a colônia, devido à distância da capital, possuía 

autonomia para organizar sua própria administração. Mata explica que a situação 

jurisdicional da Patagônia era semelhante ao que acontecia nos Estados Unidos 

com os denominados territórios:  apesar de não fazerem parte da jurisdição de um 

Estado, dependiam dele para inúmeras questões, pois não eram minimamente 

suficientes para manter a fiscalização e sustento de seus habitantes. 

No final do século XVIII e início do século XIX, a Coroa espanhola teve de 

lidar com inúmeros conflitos internos com nativos insubordináveis e a constante 

ameaça externa aos seus territórios, esses fatos implicaram numa conduta que não 

estava de acordo com as disposições gerais da administração ou das jurisdições, no 

que diz respeito ao governo, igreja e milícia. Isso porque, esse tipo de conduta 

estava relacionadas a questões tão somente de conveniência, oportunidade e 
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eficácia para defender as colônias das agressões inimigas. A criação do Vice Reino 

de Buenos Aires – assim o autor se refere ao Prata – era uma prova disso. 

Matta prossegue explicando que a partir daí um grande número de ordens e 

comissões foram criadas para tomar posições militares e estabelecer povoados. 

Esses atos eram alegados pela Chancelaria argentina como prova de legitimidade, 

ao passo que para a chilena, não tinham qualquer importância ou significado. 

 
 

[...] que no hai título lejítimo irreprochable i perfecto para probar el uti-
possidetis de 1810, que esla condicion primera paradirimir la controvérsia 
acerca del território disputado,sea de parte de Chile, sea de parte de la 
República Arjentina, quienes son, sin embargo, los únicos que pueden tener 
opción i los únicos que formulan pretensiones a dominio i soberanía de 
aquel

223
.  

 
 

O autor é crítico em afirmar que a falta de títulos capazes de endossar as 

pretensões de um ou outro país, dava espaço a presunções de direito que eram 

usadas de acordo com a melhor factibilidade do argumento. Na maioria das vezes, 

essas presunções entravam em atrito entre si, ou em atrito com as Cédulas Reais 

que versavam sobre o assunto – mesmo que de maneira pouco específica. Havia 

uma discrepância entre aquilo que era determinado pelos documentos Reais e 

aquilo que era possível de ser concretizado pelas administrações da colônia, essa 

falta de correlação entre o determinado e o realizável se refletia também na 

discussão entre as diplomacias.  

Quanto às pretensões chilenas, o autor fazia duas críticas aos argumentos 

usados pela chancelaria de seu país. A primeira delas diz respeito à derrogação do 

artigo 1º da Constituição do Chile que estabelecia a Cordilheira dos Andes como 

limite Oriental pelo Tratado de 1856. A segunda crítica recaía sobre os atos que 

pretendia exercer jurisdição sobre a ultra-cordilheira de Talca, todos considerados 

fracos e caducos, pois trabalhavam com a hipótese pura e simples de negar o direito 

alheio para proclamar o Chile como dono do território em disputa. Dentre as 

pretensões alegadas, a única que não restava dúvidas era quanto ao Estreito de 

Magalhães e as ilhas adjacentes. A posse nominal e efetiva havia sido estabelecida 

antes da independência chilena e ratificada com a fundação da colônia de 
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Magalhães em 1843, na qual a presença chilena cumpria o papel de fiscalizar e inibir 

a cobiça estrangeira, seja ela americana ou europeia224. Por fim, o autor argumenta 

que não existiam títulos jurídicos legítimos e perfeitos que não fossem reprováveis 

ou capazes de fundamentar o uti possidetis de 1810 – proposto como condição 

estipulada pelo Tratado de 1856 para dirimir a controvérsia acerca do território em 

litígio225.  

 
 

En las fronteras Valdiviano-Patagónias no está probado ni se puede probar 
el uti possidetis, como en las fronteras Talquino-Mendocinas. En las 
fronteras meridionales, no se ve aun cuando se puede señalar, el dorso 
contínuo de los Andes que allí se abajan, se interrumpen i, hasta mui poco 
tiempo há, se creian mas interrumpidos que lo que lo estan en realidad

226
. 

 
 

A definição da fronteira entre o Chile e a Argentina se estabeleceu de 

maneira distinta quando comparada entre a região de Talca e Mendoza, e Valdivia e 

a Patagônia. A fronteira Talquino-Mendocina foi estabelecida de maneira clara por 

meio dos títulos emitidos pela Coroa. O terreno acidentado dessa parte da 

Cordilheira permitia definir que o lado Oriental, Mendoza, estaria sob jurisdição de 

Buenos Aires, enquanto que o lado Ocidental, Talca, ficaria sob jurisdição de 

Santiago. Essa mesma clareza não pode ser vista entre as fronteiras de Valdivia e a 

Patagônia. Nessa região, a Cordilheira deixa de ser uma cadeia contínua e a 

percepção entre Oriente e Ocidente determinado pela Cordilheira fica prejudicada. 

Nesse sentido, segundo Matta, o uso do uti possidetis juris para comprovar a 

legitimidade de posse nessa parte do território era ineficaz227. 

 
 

Cuestiones de hecho i accidente materiales no pueden rejirse por reglas 
preconcebidas, en virtud del fin a qué quiere llegar, i que son mui distintas i 
aun contrarias de aquellas a qué dichos hechos i accidentes deben su 
oríjen; i ménos, cuando, con esas reglas, se quiere que lo concreto, lo 
especial, lo individual pase a ser lo abstracto, lo común, lo universal

228
.  
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Recorrer a testemunhos como os de Piedra, Viedma, Ladrillero, Sarmiento, 

Nodal, e Camargo como argumento de autoridade para atribuir direito de posse 

sobre a Patagônia – critério utilizado por Ibáñez e Frías nas negociações – 

significava cair no erro da presunção. Tinham validade momentânea enquanto não 

eram refutados pela outra parte. Além disso, para Matta os argumentos postulados 

pela Chancelaria argentina ganhavam maior validade nos debates que os 

argumentos do mesmo tipo apresentados pela Chancelaria chilena. 

 
 

(…) la Monarquía española, ésta no tuvo jamás incentivo, causa, motivo ni 
impulso suficientes para precisar sus límites mas que, con respecto a las 
potencias estrañas, de quienes podía tener agresión, o con las cuales 
estuvo en guerra. Esos límites fueron designados claramente, tanto cuanto 
lo permitía la época, en los tratados que desde mediados del siglo XVII, se 
han venido sucediento i que, han consagrado el dominio i soberanía 
respectivos en América(..)

229
. 

 
 

Quanto às Cédulas Reais sobre a porção Sul do continente, o autor é 

taxativo em dizer que a Monarquia espanhola possuía conhecimento limitado sobre 

a geografia local, o suficiente apenas para mobilizar excursõespara afastar a 

presença de potências estrangeiras e ratificar o domínio espanhol no local. Portanto, 

os limites estabelecidos nos documentos reais não eram suficientemente claros e, 

tampouco, tinham a pretensão de ser.  

 

4.2.4 Insatisfação popular e a possibilidade de transação de territórios 

 

É interessante perceber como Manuel Matta analisava as implicações que a 

questão de limites estava causando. O autor, notório americanista, deixava claro que 

existia algo maior a ser preservado e ponderado que o próprio sentimento 

nacionalista. Era a conservação da paz e das boas relações entre as nações. As 

Chancelarias deveriam estar mais preocupadas como os meios para se chegar a um 

resultado positivo que o fim, propriamente dito, da questão de limites. Na perspectiva 

do autor, os representantes diplomáticos nãos eram sensíveis à vontade do povo e 

faziam da questão de limites uma questão mais de honra do que de Estado.  
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Dentre as atitudes governamentais que iam contra os interesses do povo, o 

autor destaca: a compra de navios de guerra; não se usaria como argumento a 

derrogação do artigo primeiro da Constituição chilena em razão do Tratado de 1856; 

não se mandaria expedições ao  rio Gallegos em fevereiro e março de 1873; não se 

outorgariam concessões e exploração de guano em terrenos disputados; não se 

faria da questão territorial uma questão de honra; e não se desconheceria a lealdade 

e cortesia que deve reina entre as duas nações e seus representantes230
.  

Os cidadãos de ambas as nações não estavam preocupados em aumentar o 

número de navios de guerra ou dispostos a arcar com as dispendiosas expedições 

rumo ao rio Gallegos. O povo, de acordo com o autor, não via, a princípio, a questão 

territorial como uma questão de dignidade nacional; mas prezava pela lealdade e 

cortesia que deveria reinar entre as nações e seus representantes. Portanto, não 

estavam de acordo com qualquer prática que não estivesse vinculada a discussão e 

esclarecimento dos títulos e direitos alegados para solucionar as dificuldades 

pendentes.  

 
 

Si la cuestion pudiera resolverse por documentos escritos, ella no habria 
nacido, i ménos, habria podido subsistir hasta ahora. La mucha tinta que se 
ha gastado i se está gastanto en la controversia no ha modificado ni puede 
modificar las cuestiones esenciales del litijio que permanecerán siempre las 
mismas: reconocer el derecho adquirido, las pretensiones lejítimas i aun las 
expectativas fundadas de cada Pueblo; i cuando eso no se pudiera zanjar 
las dificultades por concesiones, i compensaciones racionales

231
. 

 
 

A falta de títulos que comprovassem de maneira efetiva o legítimo direito de 

posse de uma ou outra nação permitia que as negociações se arrastassem de 

maneira indefinida e propensas a terem um desfecho trágico. No imaginário popular, 

qualquer acordo que fosse capaz de dar fim aos conflitos e às desavenças 

internacionais seria mais tranquilizador que o perpétuo estado de negociações da 

controvérsia. O povo se opunha a um conflito armado por dois motivos principais: 

primeiro, porque colocaria a própria população na linha de frente de batalha; e, em 

segundo lugar porque estremeceria as relações mútuas entre ambos os povos e, 
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consequentemente, prejudicaria o comércio regional do qual muitos eram 

dependentes232. 

 
 

Si el assunto fuese de derecho escrito i sujeto a documentos e instrumentos 
públicos i autênticos, el papel de tenaces i aun obcecados abogados de una 
outra causa, ante um juez, no prejudicaria en nada a la causa misma ni a 
los altos litigantes que la sostienen. Pero, como se ha venido viendo desde 
el principio de este opúsculo i sucesivamente en cada uno de sus capítulos, 
el asunto no es de ésos. El juez – como es natural – de las pretensiones, es 
cada uno de lo que las abrigan i las formulan: el derecho escrito  calla i 
cuando habla, es para introducir confusión i aun contradicción en los títulos; 
de suerte que la controversia, si la ciencia i la conciencia de verdaderos i 
sinceros diplomáticos no logran sacarla de esa especie de circo en qué se 
combaten las pretensiones i los abogados de ambos países, se perpetuaría 
sin producir otros resultados que los nada apetecible e infecundos de ajar 
susceptibilidades, de herir decoros, de ofender dignidades que, ya sea que 
pertenezcan a individuos o a pueblos, son cosa acreedora a todo respeto i 
acatamiento

233
.  

 
 

Matta tratava como lamentável a atuação das Chancelarias chilena e 

argentina, elas advogavam com base em títulos contraditórios e incapazes de 

solucionar uma questão que permaneceria sem resposta enquanto o uti possidetis 

de 1810, baseado nesses documentos reais, fosse utilizado como método. A 

solução para contenda derivaria da doutrina, das práticas e das necessidades do 

“nosso Continente”, ou seja, poderia vir por três caminhos: pela transação de títulos 

e direitos, pela decisão de um árbitro ou pela decisão de um Congresso Hispano-

Americano que se encarregaria de formular e precisar as regras gerais de direito e 

sua subsequente aplicação ao caso concreto234.  

A questão de limites entre o Chile e a Argentina se divide em duas partes. A 

primeira entre Talca e Mendoza se resolveria apenas com a Cédula Real que 

incorporava ao Vice Reino de Buenos Aires a província de Mendoza. Dessa forma, a 

influência do uti possidetis deduzido dos limites jurisdicionais provenientes da época 

colonial, validava todas as pretensões argentinas ao mesmo tempo em que 

invalidava todas as do Chile nessa parte do território em litígio.  
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El perímetro de la rejion disputada verdaderamente es el que se comprende 
entre el punto de interseccion de la cumbre de los Andes con el paralelo 40 
L. S.; la línea ésta que se iría prolongando hasta pasar por Punta-Arenas i 
alcanzar al Cabo de Hornos, al sud, i el mar Atlántico, al oriente(..)

235
. 

 
 

Muito distinta era a realidade da Patagônia e da Terra do Fogo. Utilizar as 

Cédulas Reais como parâmetro para resolver a questão de limites na parte Sul da 

Cordilheira, como havia acontecido com a parte Norte, tratava-se de um erro para o 

autor. Assim, é explicado que uma das soluções possíveis para a disputa viria por 

meio da transação, única capaz de separar os argumentos dos contra-argumentos 

das Chancelarias, já que nem mesmo as Cédulas Reais, a jurisdição permanente e 

a ocupação foram capazes de servir como parâmetro para dar fim à discussão.  

 
 

(...) habiendo pertenecido todo el Continente en qué hoy se levantan 
nuestras Repúblicas a la Monarquía española, ésta no tuvo jamás incentivo, 
causa, motivo ni impulso suficientes para precisar sus límites mas que, con 
respecto a las potencias estrañas, de quienes podía temer agresión, o con 
las cuales estuvo en guerra. Esos límites fueron designados claramente, 
tanto cuanto lo permitía la época, en los tratados que desde mediados del 
siglo XVII, se han venido sucedido i que, han consagrado el dominio i 
soberanía respectivos en América, de España, Inglaterra, Francia, Portugal, 
Holanda i Dinamarca

236
.   

 
 

A Patagônia, o Estreito e a Terra do Fogo pertenciam à Espanha devido ao 

título de descobrimento, mas a cessão dessas áreas para as Audiências, Capitanias 

ou Vice-Reinos jamais podem ter acontecido devido à dificuldade de ocupação real e 

efetiva, dependendo diretamente da Autoridade metropolitana como era 

demonstrada pelas Cédulas Reais, Ordens Reais e Instruções citadas tanto por 

Ibáñez quanto por Frías – respectivamente representantes do Chile e da Argentina – 

que eram usadas como prova de direito legítimo ao litoral Sul do Atlântico e interior 

da Patagônia.  

A Cédula em questão nomeava Piedra e Viedma como encarregados diretos 

da metrópole para inspecionar e vigiar a área correspondente a “la referida costa del 

nuevo Virreinato de Buenos Aires”237. Segundo o autor, a frase em destaque era 

usada como prova pelos representantes argentinos de que o litoral da Patagônia 
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estava sob domínio do Vice-Reino. Contudo, Matta explica que se tratava de uma 

prova fraca causada por uma frase incidente, já que todos os recursos e meios para 

a realização da campanha eram financiados pela Espanha. Portanto, ao mesmo 

tempo em que esta Cédula retirava a pretensão do perfeito direito do Chile ao litoral 

atlântico da Patagônia e adjacências, tampouco dava à Argentina autêntico domínio 

sobre a região238.  

 Em contrapartida, a mesma lógica pode ser aplicada ao se negar 

direitos à República Argentina sobre os territórios a Leste da Patagônia, o Chile se 

apoiava em Cédulas Reais que estabeleceram jurisdição eclesiástica e 

administrativa nas regiões que sobraram do desmembramento das províncias de 

Tucumán, Mendoza e San Juan para fundamentar as suas pretensões sobre 

Patagônia . A exceção era o território de Magalhães que sempre pertenceu ao Chile 

e dentro dessa área poderia prolongar os seus limites até se encontrar com os 

limites argentinos, o que provocaria e provocou dificuldades para encontrar uma 

solução.  

A imprecisão dos limites impostos pelas Cédulas Reais e pela própria 

ocupação impediam que se soubesse onde começava e terminava os territórios da 

Argentina e do Chile. Dessa maneira, Matta sugere que para resolver o problema de 

limites na região da Patagônia, era necessário dividi-la ao meio como se fosse um 

lago e dar as suas metades aos litigantes239.  Nesse cálculo divisório também 

deveriam ser levados em consideração a continuidade do terreno, a extensão das 

posses, a segurança dos aldeães, a facilidade de comunicação, a defesa e a 

integridade territorial. Como os títulos de ambas as Repúblicas eram impotentes, a 

transação seria o meio mais satisfatório para se chegar a uma solução que 

garantisse a equidade na satisfação do direito.  

 
 

Si Chile prueba derechos a los territorios de Magallánes dentro i fuera del 
Estrecho, i si la República Argentina los prueba, también, a la costa oriental 
de Patagonia, aunque eso no sea tan completo i perfecto como es 
necesario para dejar consagrado un uti-possideits verdadero; i si los 
intereses de cada úno i las exigencias de su futuro desenvolvimiento, tanto 
como las manifestaciones de sus propósitos en el pasado, intentando el úno 
colonizar la costa oriental de Patagonia, colonizando el ótro el centro del 
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Estrecho, los empujan a esos territorios respectivamente, no hai mas que 
buscar el modo de satisfacer las lejítimas espectativas de úno i ótro, 
conciliando o compensando las diferencias i divergencias existentes o que 
pudieran existir

240
. 

 
 

Os títulos apresentados apesar de não serem perfeitos e totalmente 

elucidativos não negavam por completo as pretensões requeridas por ambas as 

Chancelarias. Nesse caso, o autor defende que o litoral Atlântico da Patagônia até o 

paralelo 50 de Latitude Sul fosse integrado à República Argentina. Em contrapartida, 

esta ressarciria o Chile com o interior da Patagônia, parte do território do Estreito de 

Magalhães e da Terra do Fogo. Embora do ponto de vista territorial essa divisão 

fosse desvantajosa para o Chile, visto que mais de dois terços da Patagônia ficariam 

sob jurisdição argentina, do ponto de vista internacional e moral era um ganho: para 

os colonos, a segurança contra “povos hostis”; e para segurança nacional a 

possibilidade de se defender contra a cobiça de nações poderosas que já 

circundavam o extremo Sul continental.  

Para o autor, as autoridades de ambos os países não estavam dispostas a 

mudar as regras já estabelecidas pelo Tratado de 1856, muito menos propor a 

transação territorial. Ao povo, no entanto, restava a constante preocupação acerca 

das possibilidades do escalonamento do conflito. 

 

4.2.5 A arbitragem 

 

Caso não se chegasse a uma conclusão entre as Chancelarias para 

esclarecer os quesitos do litígio, seja pelo uti possidetis, seja pela transação 

territorial, seria necessário recorrer ao artigo 39 do Tratado de 1856 que versa sobre 

a arbitragem. Ocorre que até mesmo a solução por via da arbitragem permitiria 

divergências entre as Chancelarias. Enquanto que a Secretaria de Relações 

Exteriores do Chile acreditava que todo o território que ficava ao Sul do paralelo 40 

de Latitude Sul e ao Oriente do meridiano 72 de Longitude Oeste deveria ser 

submetido à arbitragem, a Legação Argentina previa o contrário.  
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A primeira dificuldade encontrada pelas Chancelarias derivava da 

divergência acerca da extensão do território a ser submetida à arbitragem. Segundo 

o autor, isso ocorria em virtude de a frase em destaque ser uma generalização. A 

segunda dificuldade era formação de um convênio para designar o Árbitro. A terceira 

advinha da dificuldade de se saber o que se entendia como limites dos países 

litigantes em 1810, e se a decisão arbitral se oporia a eles. Diante do silêncio 

deixado pelas Cédulas Reais, poderia o Árbitro agir de forma contrárias às 

demandas dos litigantes?  

Para o autor, a arbitragem fracassaria, pois para que ela fosse satisfatória 

era necessário a “harmonía de voluntades i la conciliacion de propósitos”241. Ambas 

as Chancelarias não estavam dispostas a fazer a transição territorial – que era 

imediata e direta, e carecia de menos recursos e tempo; muito menos deixar que um 

terceiro tivesse poderes para resolver em definitivo a sensível questão de limites. 

 

4.2.6 Congresso Americano 

 

O apelo para que as questões de limites fossem resolvidas pelo Congresso 

Americano nasceu da constatação de que as Cédulas Reais, bem como o uti 

possidetis juris eram insuficientes e, consequentemente, formar um arbítrio que 

pudesse chegar a uma conclusão baseada nesse pressuposto (uti 

possidetis)tampouco seria possível. Restaria então ao Congresso Hispano-

americano a responsabilidade por regulamentar a forma de resolver não só as 

questões de limites entre o Chile e a Argentina como todas as outras que 

envolvessem as nações hispânicas do continente.  

 
 

Pero si ni la discusion, primero, i la transacción después, ni el arbitraje, al 
último, han sido medios que se hayan podido tomar para concluir la enojosa 
cuestión, no debe abandonarse la esperanza de concluirla por un medio 
superior, el cual, pocos años há, habria sido el mas adecuado, el mas fácil i 
el mas fecundo, i hoy dia no es improbable: ese medio seria la decision de 
un Congreso de Plenipotenciarios Hispano-Americanos

242
.  
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O americanismo presente no autor o levava a crer que era necessário que 

os países do continente estivessem unidos contra tentativas de recolonização da 

Espanha. Os Congressos Hispano-americanos seriam um instrumento tanto para 

evitar essa possibilidade quanto para estabelecer as regras de delimitação das 

fronteiras dos países do continente, assim como da questão chileno-argentina243.  

Os Congressos poderiam dedicar parte de suas atividades para produzir 

trabalhos com efeitos imediatos que resolvessem o problema sem que fossem 

necessários maiores esforços ou múltiplas reuniões entre as Chancelarias dos 

litigantes.  A ideia era relacionar a questão de limites com outras questões de direito 

público e privado, direito nacional e internacional, como a navegação fluvial, 

extradição, propriedade intelectual, execução de sentenças, já consolidadas e 

reconhecidas pelas Repúblicas por meio desses Congressos. Dessa maneira, a 

forma como o continente se organizaria não só politicamente como também 

juridicamente estaria uniformizada.  

Segundo o autor, o que impedia que uma reunião a nível de Congresso 

Americano se realizasse para resolver esse tipo de problema, era a política 

isolacionista que os governantes preferiram assumir, sobretudo depois de sanada as 

tentativas de recolonização espanhola. Do ponto de vista chileno, seria um obstáculo 

porque durante dez anos, a sua política e atos oficiais estiveram em frequente 

contradição: “proyectos i propósitos particulares i no americanos, egoístas i no 

fraternales, de patria seccional i no de patria comun, de este o del outro Estado i no 

de la América republicana”244 Do ponto de vista geral, ambas as Repúblicas se 

acusavam de praticar condutas desleais e repletas de segundas intenções, um 

adversário pouco confiável que esperaria o melhor momento para se beneficiar.  
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En si mismo, el asunto es el que mas se presta a las deliberaciones de un 
Congreso de Plenipotenciarios, pues tuvo oríjen en hechos que fueron 
comunes a toda Hispano-America – Coloniaje i Emancipacion – i puede 
tener consecuencias que seriam también comunes a ella como que 
establecerían doctrinas de derecho internacional que pasarían a ser norma 
respetada de conducta entre nosotros, para llegar quizá a serlo, algún 
tiempo despues, entre todos los pueblos cultos

245
. 

 
 

Para o autor, a definição de fronteiras era o assunto que mais tinha relação 

com um Congresso Plenipotenciário, pois era um tema comum em toda a América 

hispânica: a colonização e o processo de independência. A maneira como o assunto 

seria resolvido por esse tipo de Congresso formaria um arcabouço jurídico de 

doutrinas de direito internacional que passaria a ser normalizado e regularia as 

questões acerca do mesmo assunto, primeiro no próprio continente americano para 

depois ser exportado como um método exemplar aos outros países do globo que 

passavam por semelhante situação  

O Congresso Pan-Americano nasceu da união de interesses dos diversos 

países do continente. Enquanto os países hispânicos procuravam se unir e se 

identificar com um novo modelo de organização política e de Estado que os 

diferenciava da antiga Metrópole ao mesmo tempo em que receavam uma possível 

recolonização; os Estados Unidos viam os países ao sul do rio Grande como um 

mercado em franca expansão.  

Os primeiros tinham uma visão mais política da União Pan-Americana, 

enquanto que o último voltava a sua atenção para a economia. Logo, percebeu-se 

que as Conferências eram um espaço de expressão da hegemonia dos EUA sobre o 

restante da América Latina, já que conseguiam privilegiar os seus interesses na 

deliberação das pautas. A Doutrina Monroe, ressuscitada das ideias de Bolívar 

sobre a união entre os países da América, foi usada para disseminar a ideia de 

alguns países europeus tinham pretensões neocolonialistas sobre a América, 

enquanto isso, os EUA proclamavam “a América para os americanos”. Por fim, a 

ideia de panamericanismo começou a se fragmentar devido ao controle da agenda 
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política que privilegiava predominantemente os EUA, as intervenções na América 

Central e o fortalecimento da Argentina como força dissidente Cone Sul246. 

A utilização de um Congresso Hispano-americano para resolver a questão 

de limites, em última análise era para que se reforçasse o espírito de união entre os 

países hispânicos da América do Sul, tornando-os grande não só em tamanho, mas 

em exemplo de nações bem sucedidas. O autor receava que as divergências 

decorrentes de pendências ainda coloniais balcanizassem o continente da mesma 

maneira que ocorreu com a Grécia na Antiguidade e Itália na Idade Média, muito ao 

contrário do que aconteceu com os Estados Unidos, arquétipo de prosperidade por 

ter se mantido unido.  

O livro de Matta além de ser uma resposta às condutas nacional-

isolacionistas que as Chancelarias e governantes estavam assumindo diante da 

questão da Patagônia era também um informativo ao público para que este pudesse 

ditar as decisões que mais fossem convenientes ao destino dos países. Mais do que 

usar um critério americanista que se fundamentava primordialmente nas ideias de 

Bolívar de Pátria Grande, o autor era um democrata, acreditava que se o povo 

pudesse optar por uma decisão escolheria aquela que fosse pautada na inteligência 

e não em devaneios caprichosos.  

 “Devaneios caprichosos” são uma referência à crença de que uma das 

nações possuía títulos indubitáveis sobre a Patagônia, como ficou demonstrado pelo 

autor, isso não era uma verdade. Então, continuar insistindo na teoria do uti 

possidetis além de estimular a rivalidade não se chegaria a uma solução razoável. E, 

a solução razoável para Matta era o Chile com direito ao interior da Patagônia, o 

Estreito e a Terra do Fogo e a Argentina com direito ao litoral patagão.  

 

4.3 Manuel Rodríguez Mendoza 

 

O terceiro livro a ser a analisado é “La política internacional de Chile en Sud 

América – Problema de la paz o de la guerra” escrito em 1893 pelo Diplomata 
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chileno Manuel Rodríguez Mendoza. A obra publicada depois da Guerra do Pacífico 

aborda as Relações Diplomáticas do Chile com os países da América do Sul, 

sobretudo, com aqueles que ele tinha conflitos territoriais: a Argentina, o Peru e a 

Bolívia. O autor foi Diplomata durante a presidência de Balmaceda e Primeiro 

Secretário no Peru e na Bolívia. Foi o contato íntimo com a realidade das 

Chancelarias que lhe deu a oportunidade de retratar, sob sua perspectiva, a 

realidade do governo e representantes pouco engajados com o engrandecimento do 

Chile como influenciador regional  

Diferente dos demais autores até agora analisados, Manuel Rodriguez 

Mendoza não possuía uma estratégia de como o a questão deveria ser resolvida 

como no caso de Manuel Antonio da Matta que invalidava o uti possidetis juris como 

melhor maneira de se chegar a uma solução e atribuía ao Congresso (Pan-) 

Americano a responsabilidade para resolver a questão de forma justa e capaz de 

elaborar regras gerais para resolver as demais questões territoriais que afligiam as 

Repúblicas herdeiras do Império espanhol; tampouco o seu livro se tratava de uma 

resposta a outro autor, como no caso de  Carlos Morla Vicuña que defendia a 

irrefutabilidade dos títulos chilenos. A pretensão de Manuel Rodríguez Mendoza era 

contar a história do Chile, sobretudo, através das cartas e notas enviadas por 

Balmaceda durantes os últimos anos das negociações.  

 

4.3.1 Causas Antecedentes 

 

O autor começa a sua narrativa dizendo que a fundação da colônia de 

Puerto Hambre, logo depois chamada de Punta Arenas deveria ser reconhecida pela 

Argentina, já que o Chile possuía direitos incontroversos da Terra do Fogo passando 

pelo Estreito de Magalhães até os pampas da Patagônia ao Sul do rio Negro. A 

Argentina não reconhecia os esforços chilenos para levar a civilização, a indústria, 

além de auxílio aos navegantes dessa distante região, assim quatro anos depois, 

sem razão alguma, alegou que todos os territórios ao Sul do rio Negro faziam parte 

de sua jurisdição.  

 
 

La discusion no podia ir mas léjos, por carecer el gobierno argentino de 
títulos que hicieran prácticas i atendibles sus reclamaciones. Tanto es así 
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que en 1856 fué suscrito por las dos repúblicas un tratado de amistad i 
comercio, Enel cual se consignó un artículo que ordenaba el aplazamiento 
indefinido de las controversias sobre límites

247
.  

 
 

O artigo 39 do Tratado em questão tratava do uti possidetis de 1810. O 

território das nações seria o correspondente aquilo que havia sido ocupado 

efetivamente até 1810 e também pelo que havia sido deixado como herança através 

das Cédulas Reais pelo Império espanhol.  

Mas, conta Rodríguez Mendoza, que a paz reinante entre as nações acabou 

depois que Angelis, Velez Sarsfield e Quesada publicaram alguns folhetos 

históricos.  Estes foram contestados por Amunátegui e Carlos Morla Vicuña.  

 

4.3.2 Missão de Don Victorino Lastarria 

 

Logo depois que foram publicados os folhetos dos autores argentinos e 

chilenos que defendiam a legitimidade de seus países através da compilação das 

Cédulas Reais, o Ministro Plenipotenciário chileno, Victorino Lastarria, foi enviado a 

Buenos Aires para resolver a questão de limites.  

 
 

Nuestro Ministro Plenipotenciario em Buenos Aires insinuó, em febrero de 
ese año, al gobierno arjentino, la conveniencia de buscar una solucion 
amigable; i persiguiendo tan laudable fin, propuso, debidamente autorizado 
por nuestra Cancillería, una transacción directa o la constitucion del 
arbitraje

248
.  

 
 

Chama atenção no excerto que para o autor a conduta de Lastarria estava 

de acordo com o que pretendia a Chancelaria chilena. Essa opinião foi contestada 

por outros autores da época, como Gaspar Toro Hurtado. Os autores do século XX, 

tais como Ferrer Fouga e Tulio Abuter tampouco compartilhavam dessa opinião. 

Para eles, Lastarria havia agido de maneira independente e sem autorização da 

Chancelaria.  

                                                           
247

 RODRÍGUEZ MENDOZA, Manuel. La politica internacional de Chile en Sud America: El 
problema de la paz o de la guerra. Santiago: Cervantes, 1893. 116. p. 48. 

248
 RODRÍGUEZ MENDOZA , op. cit., p. 50. 



138 
 
 

A proposta de Lastarria foi recusada pelo governo argentino sem maiores 

justificativas. O status quo permaneceu até 1872 quando o governo chileno se 

pronunciaria mais uma vez para tentar negociar a questão de limites com o Ministro 

Plenipotenciário argentino Félix Frías. O Ministro argentino ressaltava que a Terra do 

Fogo deveria ser dividida e que seu país deveria ficar com o lado Oriental do Estreito 

de Magalhães. A respeito do assunto, o autor tece o seguinte comentário: 

 
 

El arreglo inaceptable que se proponía a Chile dio oríjen a una sostenida 
discusion entre el señor Frias i nuestro Ministro de Relaciones Esteriores. 
Durante dos años hubo un cambio de estensas e interesantes notas, con las 
cuales podrían formar gruesos volúmenes. La controversia fue estéril en la 
practica, i solo sirvió a decir lo cierto, para esponer en comunicaciones que 
son modelo de dialéctica, los títulos incontestables que asistían a nuestro 
país para sostener sus derechos de dominio i jurisdicción en toda la 
Patagonia i Tierra del Fuego

249
.  

 
 

Percebe-se que para o autor assim como para Morla Vicuña, a Argentina 

não possuía títulos que lhe concedessem direitos à Patagônia, por isso a discussão 

se prolongou de maneira indefinida ao ponto de os estadistas pensarem em resolver 

de forma bélica a questão. Para Matta, no entanto, essa mesma questão seria 

analisada de maneira diversa. Tanto uma quanto a outra República possuíam títulos 

questionáveis e, por isso, guiar-se apenas pelo uti possidetis juris seria inútil para 

dar fim ao problema.  

 

4.3.3 Missão Barros Arana 

 

Como consequência da impossibilidade de se resolver diplomaticamente a 

questão, as negociações foram suspensas até 1876, quando Diego Barros Arana foi 

enviado a Buenos Aires para mais uma vez tentar uma solução satisfatória. A 

chegada do Ministro chileno coincidiu com o apresamento da embarcação francesa 

Jeanne Amélie pelo governo do Chile em área contestada, mais uma vez, os ânimos 

argentinos ficaram exaltados e a negociação teve de ser suspensa até 1878 quando 

Arana assinou um Tratado que teve de ser completamente rejeitado pelo governo 

chileno.  
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O Tratado em questão dizia no seu artigo primeiro; que a República 

Argentina estava dividida da República do Chile pela Cordilheira dos Andes; e no 

artigo sexto dispunha que os princípios e feitos que as partes não estivessem de 

acordo deviam ficar excluídas da decisão arbitral.  

 
 

Se comprende, a primera vista, el peligro que envolvía ese pacto. 
Reconocida la cordillera de los Andes como límite con la Arjentina, en toda 
la estension de nuestro territorio, el árbitro abríase visto precisado a fallar 
que Chile no tenía derecho alguno a las rejiones patagónicas ni al Estrecho 
de Magallanes

250
.  

 
 

No ano seguinte, o governo do Chile propôs uma transação que desse ao 

Chile o Estreito e uma zona de território adjacente, cujo o domínio era indispensável 

para assegurar o desenvolvimento da população e da indústria local. Embora o 

governo argentino tivesse aceitado bem a proposta, os diários locais se inflamaram 

contra o Chile. O autor explica que a conduta da imprensa chilena, diante dessa 

situação, foi fundamental para que os atritos não se escalonassem. “Débese, pues, 

em gran parte, a la discrecion de la prensa chilena i a sus levantadas aspiraciones, 

el aspecto favorable que presentó a fines de 1878 el grave negocio de la 

demarcación de límites”251. 

 

4.3.4 Tratado Fierro-Sarratea e atuação de José Manuel Balmaceda 

 

O agravamento da questão de limites em 1878 e a grande possibilidade de 

as diferenças chileno-argentinas escalonarem para o campo bélico convergiu para 

que o representante argentino Mariano de Sarratea e o Ministros das Relações 

Exteriores do Chile, Alejandro Fierrro tentassem encontrar uma solução que 

apaziguasse os ânimos das nações.  

 
 

La creencia mui generalizada en América de que seríamos vencidos en la 
lucha que se empeñó con los aliados en febrero de 1879, determinó una 
actitud hostil del Parlamento argentino, i el pacto no fue ratificado, a pesar 
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de los esfuerzos de nuestro Ministro en Buenos Aires, señor José 
Balmaceda. 
Rotas las hostilidades con el Perú i Bolivia, la Cancillería arjentina tuvo a la 
lijereza de proponer a nuestro gobierno un arreglo mas desventajoso para 
Chile que todos los que habían sido discutidos en años anteriores

252
. 

La guerra con el Perú i Bolivia produjo un cambio jeneral en la opinión 
pública, que hasta entonces se había manifestado favorable al pacto de 
diciembre; i sea por los resentimientos mal estinguidos de las discusiones 
anteriores, o mas probablemente, por la necesidad indeclinable que se 
atribuyó a Chile de transar la controversia haciendo concesiones favorables 
a las exijencias arjentinas, el hecho es que la suerte de aquel pacto estaba 
irremediablemente comprometida

253
.  

 
 

O Tratado Fierro-Sarratea foi logo aprovado pelo Congresso do Chile, mas 

enquanto se esperava a sua ratificação nas Câmaras da Argentina, dava-se início à 

Guerra do Pacífico. Neste momento, o Chile estava em desvantagem tanto material 

quanto formal. Materialmente, o Chile deveria reunir recursos para a dispendiosa 

guerra ao Norte o que comprometeria qualquer tipo de investida bélica contra a uma 

Argentina que se armava lentamente. Do ponto de vista formal, a crença argentina 

de que a Aliança Peruana-boliviana sairia vitoriosa. Esses detalhes acrescidos da 

possibilidade de se tentar um acordo que fosse mais vantajoso para a Argentina deu 

origem ao Convênio de 6 de dezembro de 1878. Para o povo argentino parecia ser o 

fim do escalonamento bélico e início da paz entre as duas Repúblicas: 

 
 

En diciembre de 1878 la opinion casi universal del pueblo argentino 
aplaudió al gobierno i celebro con manifestaciones especiales su adhesion 
al convenio de arbitraje suscrito en aquella fecha. La República, La Libertad, 
La Prensa, La Patria Arjentina, la Patria Italiana, El Comercio del Plata, El 
Herald, El Siglo, El Nacional, El Standard,La Nacion, La Pampa, El Pueblo 
Arjentino, El Porteño, La Tribuna, en una palabra, casi todos los diario de 
Buenos Aires se pronunciaron en favor de la política de paz que servia el 
ajuste de 6 de diciembre

254
.  

 
 

Assim como o Tratado Fierro Sarratea havia sido rejeitado, não tardou para 

que o Convênio arbitral também tivesse o mesmo destino. E, a justificativa para isso 

perpassava mais uma vez pela Guerra do Pacífico e a arbitragem  como demonstra 

Rodríguez Mendoza: 
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A mi llegada a Buenos Aires, la opinion pública se había modificado 
profundamente. Dos causas habían producido este cambio de actitud. Era la 
primera guerra del Pacífico, i la segunda la desconfianza producida en los 
ánimos sobre el éxito del arbitraje, en vista de la reciente sentencia del 
Presidente de los Estados Unidos, por la cual se adjudicaba al Paraguai el 
territorio del Chaco sometido a arbitraje, i que la Arjentina creía pertenecerle 
lo mismo que la Patagonia. Se quería entonces desviar el pacto de 
diciembre i sustituirlo por una transaccion que les permitiera resolver la 
dificultad, sirviendo convenientemente sus intereses

255
.  

 
 

O laudo arbitral dos Estados Unidos favorável ao Paraguai despertou o 

medo argentino de que se a Patagônia também fosse submetida à arbitragem, a 

possibilidade de perda era provável mesmo o direito de posse sendo incontestável 

como acreditavam os argentinos. A Guerra do Pacífico, como demonstra a carta de 

Balmaceda, foi outro fator que mudou o rumo das negociações, principalmente 

depois que o Peru e a Bolívia convidaram a Argentina para aderir ao Tratado 

Secreto de Aliança Recíproca Defensivo-Ofensiva. O representante chileno estava 

sem muitas opções e precisava garantir que a Argentina não aderisse ao Tratado, 

nem que para isso tivesse que sacrificar parte do território que para os chilenos era 

incontestável: a Patagônia (Oriental).  

 
 

Entre tanto, las manifestaciones populares eran favorables i decididas por el 
Perú i Bolivia.las exijencias de la opinion se diseñaban con energía i se 
producían con abierta franqueza. El gobierno no podía ménos que 
preocuparse de una situacion a la cual quería imprimir direccion tranquila, i 
manifestando sus temores por el pacto de diciembre, me recomendaba que 
abriésemos negociaciones para una transaccion definitiva. Mi posicion era 
difícil, si se considera que mi negativa para negociar podría precipitar el 
rechazo del pacto de diciembre i comprometer la neutralidad; i que, 
aceptando el camino de las negociaciones era menester defender 
resueltamente los derechos de Chile, corriendo el riesgo de que las 
intenciones arjentinas se frustraran, produciendo las mismas malas 
consecuencias. 
La prudencia i el lejítimo deseo de corresponder con lealtad a los propósitos 
de avenimiento proyectados por el gobierno argentino, siempre que se 
produjeran en términos conveniente, aconsejaban, no obstante, oir 
proposiciones de transaccion. 
Creí, sin embargo, que era justo pedir una declaración de neutralidad al 
gobierno argentino, con motivo de la guerra del Pacífico, i el 8 de abril dirijí 
una nota al señor Ministro de Relaciones Esteriores, pidiéndole lo hiciera 
como un homenaje debido al derecho i para fijar la conducta de las 
autoridades de su dependencia, ya que los diarios daban noticias de actos 
que agentes bolivianos ejecutaban en el territorio argentino para servir a la 
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mobilizacion de fuerzas de guerra. Este paso, que produjo alguna 
contrariedad en el gobierno argentino, considerada la susceptibilidad 
exaltada por los últimos acontecimientos del Pacífico, era indispensable 
para el negociador chileno, que deseaba una situacion definida, por motivos 
fáciles de comprender. 
La declaracion de neutralidad en suspenso era un ajente peligroso que 
podía influir mas tarde, en medio de negociaciones que debian sostenerse 
con perfecta i recíproca confianza. La lealtad aconsejaba iniciar la labor con 
testimonios de una amistad verdadera

256
. 

 
 

As condições para que o Chile pudesse negociar o Convênio estavam cada 

vez mais desfavoráveis. A Aliança Defensiva-Ofensiva proposta pelo representante 

boliviano ao governo argentino estimulou o povo a ver os bolivianos e peruanos 

como aliados contra um inimigo em comum, o Chile. Recaía sobre Balmaceda a 

responsabilidade por manter a paz entre as Repúblicas, impedir que a Argentina se 

aliasse aos seus rivais e garantir as melhores condições para que o Convênio fosse 

posto em práticas. As exigências sobre o diplomata chileno eram grandes demais 

em um momento no qual o Chile tinha tão pouco a oferecer e o poder de dissuasão 

eram tão ínfimos.  

Balmaceda estava ciente de que as suas atitudes deveriam ser razoáveis 

para que a Argentina não visse o Chile como um país tão ambicioso a ponto de as 

negociações não serem consideradas, ao mesmo tempo em não podia demonstrar 

fragilidade com a Guerra do Pacífico para que a Argentina não se sentisse 

confortável e livre de retaliação para poder aliar-se aos rivais chilenos. Era 

necessário agir de maneira que a rival não se sentisse frustrada durante os acordos 

e, consequentemente, não desfizesse a neutralidade durante a Guerra do Pacífico. 

Era diante de um contexto de aproximação entre os agentes bolivianos e o 

governo argentino que Balmaceda percebeu que não bastava ter apenas a 

neutralidade virtual da Argentina, era necessário formalizar um acordo que 

garantisse de fato que esta não iria imiscuir-se na Guerra do Pacífico.  

 
 

Pero existía una consideración mui seria, que obraba en mi ánimo i a la cual 
hube de prestarle detenida atencion. El tratado de alianza que Bolivia i el 
Perú habían celebrado en daño de Chile, fue presentado al Congreso 
arjentino en 1874. La Cámara de Diputados lo aprobó por una considerable 
mayoría, no obstante los esfuerzos que hizo el señor do Guillermo Rawson 
para que se rechazara. Este notable estadista, uno de los primeros oradores 
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de la República Arjentina i uno de los espíritus mas sanos i cultivados de 
este país, influyo en el ánimo del Senado, i logró el aplazamiento de pacto 
de alianza en aquella rama del Poder Lejislativo.  
Esa práctica parlamentaria en el Congreso argentino de discutir i resolver en 
cualquier tiempo, los proyectos aplazados i que vuelven a discutirse por 
voluntad de la misma Cámara. De manera que en el Senado podía el 
tratado de alianza volver a la discusion; i, en caso de ser aprobado, solo 
necesitaria la promulgación del Ejecutivo para convertirse en lei de amenza i 
de conflicto con Chile.  
La declaracion de neutralidad seria, segun mi manera de apreciar la 
situacion, para cerrar la puerta a tentativas de facción o de partido de 
pudiesen creer que encontrarían apoyo en los futuros consejos de gobierno; 
i tanto por este motivo como por el de poner término a las esperanzar que 
Bolivia i el Perú pudieran concebir de un estado incierto de cosas, dirijí al 
gobierno la nota indicada

257
.  

 
 

A votação dentro do Congresso argentino quando a Aliança Defensiva-

Ofensiva foi apresentada em 1874 funcionava da seguinte maneira: os Tratados 

internacionais para serem ratificados deveriam ser votados nas duas Casas por 

maioria para que fosse ratificado. A primeira casa a fazer a votação era a Câmara, 

quando o projeto era aceito, deveria ser votado também no Senado. A maioria da 

Câmara votou a favor da Aliança peruana-boliviana, mas no Senado a proposta 

havia sido rejeitada. Apesar disso, nada impedia que o Congresso se reunisse em 

momento oportuno para rever a matéria futuramente e votar a favor. Balmaceda se 

preocupava justamente com a possibilidade de uma votação favorável à Aliança que 

caso se concretizasse obrigaria o Chile a enfrentar três rivais em duas frentes e com 

possibilidade de sair derrotado em suas pretensões tanto no Norte quanto no Sul.  

A extensa nota de Balmaceda demonstra alguns detalhes importantes sobre 

as negociações entre o Chile e a Argentina ao final de década de 1870. Porém, o 

detalhe que mais chama atenção é o uso que o autor faz dela para comprovar que 

Balmaceda não agiu de maneira ingênua durante os encontros com a Chancelaria 

argentina. Por outro lado, prova também que a pressão popular e a imprensa da 

época foram capazes de influenciar nos rumos da decisão política quanto a 

ratificação dos acordos.  

A possibilidade de um desfecho satisfatório e afastado do plano bélico ficava 

cada vez mais distante para a diplomacia chilena. Além de a opinião pública ser a 

favor da união entre Peru, Bolívia e Argentina.Para fazer frente ao Chile na Guerra 
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do Pacífico, internamente, o governo argentino começava a comprar armamentos de 

terra e mar em grande escala. Nesse momento, Balmaceda era avisado tanto pelo 

Ministro de Relações Exteriores quanto pelo presidente Avellaneda de que se havia 

o temor de que seus esforços fossem inúteis, e que a força dos acontecimentos 

tivesse como consequência a guerra contra o Chile258.   

 
 

Em diversas ocasiones manifesté clara i distintamente al señor Ministro de 
Relaciones Esteriores i tambien al señor Presidente de la República, que 
Chile prescindiria en la controvérsia de límites de todo motivo o 
consideracion estraños a la cuestion misma; que el aumento de fuerzas de 
guerra en el Plata no amenguaba nuestros derechos ni debilitaría jamás 
nuestra energía para defenderlos; que nosotros, vencedores o vencidos en 
la guerra del Pacífico, observaríamos la misma digna i respetuosa conducta 
que practicábamos en aquellos momentos; que no podía creer que se 
quebrantara la neutralidad para atacarnos despues de a ver suscrito en 
diciembre, con aplauso universal, un tratado de arbitraje i de paz; que la 
guerra por tierra era de éxito imposible para la República Arjentina, si se 
consideraba que nuestra población es densa, que habita valles cruzados 
por ferrocarriles, con un mar próximo i paralelo a las cordilleras, lo que 
permite movilizar rápidamente grandes masas a los puntos amenazados; 
que la guerra por mar a grandes distancia i en aguas procelosas, sin 
puertos de abrigo, seria siempre incierta e inmensamente costosa; que la 
guerra no seria jamas por jamas solucion de término en la cuestion 
pendiente, pues ni argentino ni chilenos consentirian nunca en recibir la lei 
del vencedor, siendo en todo caso inevitable llegar al arbitraje para fundar 
una paz estable i duradera; que no veia posibilidad de que fuesen a la 
alianza con Bolivia i Perú, desde que no estaba en la conveniencia 
argentina subordinarse al éxito i a las continjencias de una guerra tan 
lejana, con naciones empobrecidas i jeograficamente colocadas en cierta 
impotencia guerrera; que un Estado que vive, crece i prospera, como la 
República Arjentina ,de la emigracion i del trabajo en la paz, no puede 
comprometer livianamente la fuente de producción interna ni su prestijio en 
el exterior que le envían brazos, intelijencias i capitales para el fomento de 
su riqueza; i, por último, que si diaristas, oradores de club o ajitadores de 
facción podían aventurar opiniones individuales, el gobierno de un país, los 
hombres que tienen la responsabilidad de los acontecimientos i el encargo 
de dirijir a la república, conservando intacta la dignidad i la seriedad de un 
pueblo culto, no se lanzarían a la guerra, comprometiendo, sin justificacion 
posible, el honor i la prosperidad de una nación repara ya de sus crisis 
financiera i de los dolores producidos por recientes contiendas civiles

259
.  

 
 

A compra de material bélico pelo governo argentino aumentou as 

preocupações de Balmaceda acerca de um possível enfrentamento entre as duas 

nações. O Chile, como exposto, estava em Guerra com a Bolívia e o Peru, seus 
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navios foram deslocados para o Norte. Duas preocupações surgiam, a primeira 

delas era quanto a Argentina desrespeitar o acordo de não adesão ao Tratado 

Secreto e se unir aos inimigos chilenos na Guerra do Pacífico. A segunda 

preocupação, igualmente relevante, era a possibilidade de questão de limites 

também ser resolvida por via armada. Nesse caso, o Chile seria obrigado a dividir a 

sua marinha em duas frentes de batalha, uma ao Norte e a outra ao Sul.  

Diante de todas essas possibilidades, o representante chileno desconstrói a 

hipótese de que seria viável e simples enfrentar um país como o seu. Por via 

terrestre, não seria possível porque o Chile era mais densamente povoado e contava 

com melhor infraestrutura que a República Argentina; e por via marinha seria 

extremamente caro ter de deslocar a frota de um oceano para o outro, além de 

perigoso navegar pelas agitas águas do Sul do continente. E, em última análise, a 

guerra seria inútil, porque nenhum dos dois povos se submeteria ao vencedor. Por 

outro lado, se a Argentina escolhesse a paz, seria vantajoso porque as suas 

finanças não estariam comprometidas e nem o solo manchado de sangue. A paz 

dependia apenas de se manter atento ao direito, enquanto que a guerra necessitava 

de grandes esforços.  

 
 

Las bases de concessiones recíprocas eran excesivas. Si la Patagonia el 
Estrecho i la Tierra del Fuego resultaban territorios arjentinos, la Arjentina 
cedería a Chile una parte de la región del Estrecho; i si los mismos 
territorios del Estrecho, los patagónicos i de la Tierra del Fuego, resultaban 
chilenos, cederíamos a la Arjentina toda la Patagonia, la boca oriental del 
Estrecho, con una porción de Tierra del Fuego i, por añadidura, las islas de 
los Estados. Basta esponer esta proposición i leer el protocolo 
correspondiente, para comprender que todo era punto inaceptable

260
. 

 
 

 De uma maneira ou de outra, a Argentina seria privilegiada com o 

laudo arbitral segundo essa proposta, já que o Chile perderia o direito à Patagônia 

qualquer que fosse o resultado arbitral. À Argentina, ao contrário, se beneficiaria 

com a totalidade da Patagônia e, se fosse vitoriosa, também teria direito à Terra do 

Fogo e ao Estreito, restando ao Chile apenas uma pequena área em torno da 

colônia de Punta Arenas.  
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Em mais de uma oportunidade, Balmaceda frisava o medo de o Tratado 

Secreto rejeitado no Senado argentino voltar a ser discutido em algum momento 

oportuno, e o Chile ter de lidar com mais um inimigo na Guerra do Pacífico. Além 

disso, o então Ministro chileno ressaltava que todas as tentativas de acordo seja 

para por em prática a arbitragem proposta pelo Tratado Fierro-Sarratea, seja para 

estabelecer um modus vivendi que permitisse que ambos os países estabelecessem 

melhores relações enquanto um acordo definitivo não se concretizava foram 

rejeitados em pelo menos uma das casas do Congresso. O Chile, ressaltava 

Balmaceda, sempre esteve disposto a manter o diálogo e resolver a situação de 

limites de maneira amigável, cordial e segura de seus direitos decorrentes das 

Cédulas Reais, enquanto que a Argentina, ao contrário, sempre via empecilhos em 

cada uma das tentativas de se chegar a um acordo que fosse benéfico para ambas 

as Repúblicas.  

 

4.3.5 Ministro das Relações Exteriores Melquíades Valderrama – Tratado de Limites 

de 1881 

 

As propostas feitas pelo governo argentino entre abril e maio de 1879 

estavam muito aquém das aspirações chilenas, mas mesmo participando da Guerra 

do Pacífico o país não estava disposto a ceder os territórios que eram considerados 

seus. Apesar disso, Melquíades Valderrama estava ciente de que seria impossível 

chegar a uma solução sem sacrificar os direitos territoriais chilenos. 

 
  

Por su parte, el gobierno de Chile, que solo había perseguido la aprobación 
del tratado Fierro-Sarratea, ajustado algunos meses antes de la guerra con 
el Perú i Bolivia, no se sentía inclinado a celebrar, depues que aquella se 
estalló, arreglos que lo separasen de la línea de conducta que antes se 
había trazado i que pudieran interpretarse como signo de debilidad o de 
temor a nuevos conflictos

261
. 

 
 

Depois que a Guerra do Pacífico começou, o governo chileno chegou à 

conclusão que seria mais prudente suspender qualquer tipo de negociação com a 

Argentina. A decisão foi acertada, pois assim que o Chile saiu vitorioso da Guerra, 
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os termos argentinos quanto à negociação passaram a ser bem mais razoáveis e 

benéficos ao Chile que os acordos anteriores à guerra. A partir daí, as negociações 

passaram a ser mais rápidas e resolutivas. Já em 23 de julho de 1881 foi assinado o 

Tratado de 1881 e o protocolo Lastarria-Uriburu de 20 de agosto de 1888 

responsável por nomear os peritos e as comissões ajudantes 262 

O autor explica que o principal problema que continha o Tratado Echeverría-

Irigóyen, firmado em 1881 estava em seu artigo primeiro que dizia: 

 
 

El límite entre Chile i la República Arjentina es, de norte a sur, hasta el 
paralelo 52 de latitud, la cordillera de los Andes. La línea fronteriza correrá 
en esa estension por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras Que 
Dividan Las Aguas I Pasará Por Entre Las Vertientes Que Se Desprenden A 
Un Lado I Otro. Las dificultades que pudieran suscitarse por la existencia de 
ciertos valles formados por la bifurcación de la cordillera i en que no sea 
clara La Línea Divisoria De Las Aguas serán resueltas amistosamente por 
dos peritos, nombrados uno de cada parte. En caso de no arribar éstos a un 
acuerdo, será llamado a dicidirlas un tercer perito designado por ambos 
gobiernos. De las operaciones que se practiquen se levantará un acta en 
doble ejemplar, firmada por los dos peritos en los puntos en que hubiesesn 
estado de acuerdo i además por el tercer perito en los puntos resueltos por 
éste. Esta acta producirá firme i valedera, sin necesidad de otras 
formalidades o trámites. Un ejemplar del acta será elevado a cada uno de 
los Gobiernos

263
.  

 
 

O problema contido no artigo primeiro do Tratado de 1881 era a falta de 

congruência entre as vertentes das águas e os cumes mais elevados. Essa regra já 

havia sido empregada com sucesso na divisão de limites territoriais de países 

europeus, não pode ser aplicada da mesma maneira no caso chileno-argentino. Isso 

porque nem sempre havia coincidência entre esses dois requisitos.  

Para que o Tratado de 1881 fosse posto em prática era necessário que a 

linha divisória passasse pelos cumes que dividem as águas e passar entre as 

vertentes que se desprendem de um lado pra o outro na Cordilheira. Caso apenas 

um dos requisitos fosse atendido, não seria possível por em prática o estipulado pelo 

Tratado.  
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..no se llegaría a establecer la verdadera línea divisoria convenida por los 

dos gobierno, es decir, la del divortia aquarum, que en sentir de todos los 
tratadistas es la que debe servir de frontera a los países divididos por 
montañas o cordilleras

264
.   

 
 

Mendoza explica que a falta de coincidência entre os requisitos estipulados 

foi fator preponderante para que os comissionados argentinos e os engenheiros 

chilenos não pudessem dar início ao trabalho de fixação dos pontos limítrofes entre 

um país e outro. Desde então quase nada foi feito para não se correr o risco de 

comprometer as relações do Chile com a Argentina.  

 
 

Todo esto no admite la mas insignificante discusion, es de toda lógica i 
guarda conformidad con los pactos análogos de muchas naciones de 
Europa i América. Sin embargo, los peritos argentinos lo han puesto en 
duda i, con tal motivo, han reducido a mandato irrisorio lo que se estableció 
solemnemente en el tratado de 1881, convenio cuyos antecedentes 
comprueban hasta la evidencia que la línea pactada es la del divortia 
aquarum, sujetándose a la condicion de pasar por las altas cumbres que 
dividan las aguas

265
.  

 
 

O autor demonstra que apesar de o princípio do divortium aquarum ser 

amplamente utilizado no Direito Internacional Público para resolver questões de 

limites, o método não foi bem aceito pelos comissionados argentinos impedindo de 

se colocar em prática o artigo primeiro do Tratado de 1881. Dentre os argumentos 

usados para a que não se colocasse em prática o artigo estavam:  

1) a falta coincidência entre os cumes mais altos e a divisória das águas – 

em alguns pontos, a Cordilheira se adentrava ao território do rio Gallegos, nos 

pampas, se esse quesito fosse levado em consideração, a argentina perderia entre 

cinco ou seis mil léguas266; 

2) o entendimento de que a Cordilheira é um muro divisório que separa 

territórios arcifínios (territórios que possuem limites naturais) e que por si só fixa as 

fronteiras. Para o autor, esse entendimento era equivocado, a regra imposta pelo 
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artigo primeiro tratava criteriosamente dos pontos mais altos que dividem as águas e 

não da cordilheira em si como um muro natural que dividiria as duas nações267; 

3) algumas correntes de água se dividiam do lado pacificamente 

argentino, nesse caso, se traçasse a linha fronteiriça nessas áreas, a Argentina 

perderia parte de seu território268 

Como se nota, para Rodríguez Mendoza, o governo argentino embaraçava a 

execução do Tratado, porque estava mais preocupado em discutir se os requisitos 

impostos pelo artigo primeiro o prejudicariam ou o fariam perder território. Ao Chile, 

ao contrário, só se importava em cumprir o compromisso imposto, independente das 

consequências que o acarretassem. ¿La República Arjentina desea la paz o sueña 

en las victorias de una próxima guerra?269 

A notícia de que os peritos argentinos viam dificuldades em executar o 

Tratado de 1881 chegou à imprensa argentina e movimentou a opinião pública que 

passou a ser contra que se pusesse em prática o estabelecimento da fronteira sob o 

critério do divortium aquarum. Dessa forma, com tantos fatores contra a 

exequibilidade do Tratado, Rodríguez Mendoza acreditava que a única maneira de a 

fronteira ser definitivamente definida era por meio da arbitragem estipulada em 

tantos outras Tratados firmados entre o Chile e a Argentina como o de 1856, o 

Fierro-Sarratea – que embora não ratificado pela Argentina previa esse instrumento 

– e, finalmente, o próprio Tratado de 1881.  

 

4.4 Alegações finais 

 

A questão de limites suscitou nos autores diversas interpretações acerca da 

maneira como a definição da fronteira deveria ser resolvida e como deveria ser o 

desempenho dos representantes chilenos. Duas correntes majoritárias se 

sobressaíram. Uma defendia a indubitavelmente os títulos jurídicos herdados da 

Coroa; a outra preferia que as Conferências (Pan-) Americanas criassem as regras 

gerais para solucionar não só a questão de limites que envolvia o Chile e a 
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Argentina por quase meio século, como também os problemas de limites que 

envolviam todas as outras nações americanas herdeiras do Império espanhol.  

Em comum entre todos os autores apenas a crença de que o Chile possuía 

títulos que validavam os seus direitos sobre o extremo Sul do continente, a 

disposição do governo chileno em resolver a questão de maneira amigável e a 

constante disposição argentina em negar os direitos chilenos. 

Os autores coincidiam em outros aspectos também. Morla Vicuña e 

Rodríguez Mendoza defendiam a atuação de Lastarria na Argentina, para eles, as 

reivindicações do Ministro chileno não eram inconcebíveis: submeter a Patagônia à 

arbitragem. Já Morla Vicuña e Matta tinham como ponto em comum entenderem que 

a parte sul da Patagônia era legitimamente chilena porque a Cédula de 1778 dizia 

que o rio Negro e o Colorado passavam dentro do território chileno. 

Além desses pontos específicos de convergência, os autores possuíam 

opiniões enfoques diferentes a respeito da questão de limites enfrentada pelos 

governos chileno e argentino. As Cédulas Reais que eram as protagonistas na 

construção da defesa sobre a posse da Patagônia têm a sua importância relativizada 

a medida em que as negociações avançam. Fica evidente para Matta que se basear 

somente nelas perduraria as divergências. Já para Rodríguez Mendoza, muito 

embora ele não pusesse em dúvida o utipossidetis e a legitimidade chilena sobre a 

Patagônia, reconhecia que o contexto não era o mais favorável para que se 

impusesse contra as exigências argentinas.  

Do ponto de vista de Rodríguez Mendoza, pode-se dizer que por mais que 

as Cédulas estivessem a favor do Chile e que o desempenho dos Diplomatas 

chilenos fosse inquestionável, a história não os favoreceu. A Argentina que estava 

envolta a inúmeras questões territoriais havia aprendido que ficar dependente de um 

laudo arbitral era contar com a sorte. Assim, a soma de fatores como a Guerra do 

Pacífico, o Tratado Secreto, a experiência da perda do Chaco e a mobilização 

popular pelos jornais permitiram que a Argentina conduzisse o jogo diplomático a 

seu favor. Ao Chile, restava se defender da melhor maneira possível. Isso incluía 

ceder a Patagônia para garantir a neutralidade da rival na Guerra do Pacífico. 

Ao fim, o desfecho da contenda não foi nem se baseando exclusivamente 

nas Cédulas Reais como alegava Morla Vicuña, nem tampouco o Congresso 

Hispano-americano foi o responsável por solucionar a questão como pretendia 
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Matta. A arbitragem foi a via escolhida para definir os limites depois que a Patagônia 

já havia sido completamente anexada à República Argentina e já não se havia mais 

o risco de perdê-la em função de um laudo desfavorável.  
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5 CONCLUSÃO 

  

A questão de limites protagonizada por chilenos e argentinos ao longo de 

todo o século XIX e resolvida apenas no século XX é derivada de duas causas 

principais: a emissão de títulos coloniais imprecisos e a eleição do uti possidetis juris 

como maneira de resolução da controvérsia. As Cédulas Reais emitidas, sobretudo, 

durante o reinado dos Bourbons eram imprecisas e visavam a maior ocupação 

territorial por colonos submetidos à Coroa espanhola, uma forma de combater a 

cobiça estrangeira por pontos estratégicos e por territórios ainda não ocupados 

pelos colonizadores. Esse método pôde ser considerado bem sucedido, ao levar-se 

em consideração apenas o fato de ter sido capaz de manter a maior parte das 

colônias sob jurisdição espanhola. Mas, do ponto de vista interno fracassou, pois a 

organização territorial não era tão precisa assim e culminou em desentendimentos 

após o processo de independência.  

As Cédulas Reais não só organizavam o território vinculado a cada um dos 

Reinos como também designavam atividades de vigilância contra estrangeiros e 

catequização de indígenas. Para que essas atividades fossem cumpridas com êxito, 

mais de um Reino era designado para as mesmas atividades. Outras vezes, a Coroa 

designava um Reino para exercer tais atividades em território que estava sob outra 

jurisdição. Sem contar os desprendimentos, as anexações e os territórios sem a 

devida precisão geográfica, como foram os casos de Tucumán e Cuyo. Todos esses 

fatores contribuíram para que as Repúblicas recém independentes não soubessem 

precisar os próprios limites de territoriais.  

A Patagônia, alvo das disputas durante o século XIX, fazia parte do domínio 

espanhol, mas não chegou a ser colonizada por nenhuma das colônias herdeiras 

desse Império e, por isso era retratada como res nullius em diversos mapas 

europeus. Mas, tanto para o governo chileno quanto para o governo argentino era 

inquestionável que a Patagônia lhe pertencia. Os motivos para essa crença 

derivavam das Cédulas Reais confusas e que designavam ordens para ambos os 

Reinos nas regiões disputadas. Ao longo do período colonial tanto o Vice Reino do 

Rio da Prata quanto o Reino do Chile receberam ordens para estabelecer 

assentamentos, catequizar indígenas e vigiar o litoral nas regiões disputadas. Essas 

Ordens Reais foram utilizadas no futuro para conferir a maior quantidade de direitos 
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territoriais, muito embora, a maioria não se referisse à posse da terra, mas sim a 

questões puramente administrativas.  

Mesmo envoltas em revoluções civis e, no caso chileno, participando de 

conflitos contra a tentativa de recolonização espanhola, os países se dedicaram a 

construir aquilo que ficaria conhecido como as teses fundacionais. Assim, 

renomados historiadores e intelectuais foram incumbidos de catalogar a maior 

quantidade de Cédulas Reais que conferissem direitos aos litigantes. O fundamento 

para essa busca era o uti possidetis juris, princípio que norteou a distribuição 

territorial entre as colônias espanholas. Em teoria, bastaria encontrar esses 

documentos e o problema estaria resolvido. Na prática, os títulos eram mencionados 

com frequência, mas nunca foram utilizados de fato para dar fim aos litígios.  

Até a assinatura do Tratado de 1856, motivado pelos desentendimentos 

gerados em virtude da fundação da colônia de Punta Arenas pelos chilenos em 

1843, a busca por tais documentos foi acirrada, mas aos poucos, foi-se 

abandonando o critério. A justificativa para isso era simples: os títulos não eram tão 

inquestionáveis assim como se supunha. No decorrer da história, fatos 

supervenientes foram mais importantes em determinar como aconteceria a divisão 

territorial, sobretudo, a partir da década de 1870, quando as tensões se acirraram.  

Se no plano material, o uti possidetis juris teve de ser abandonado por ter se 

mostrado pouco resolutivo, do ponto de vista formal, a crença sobre se ter mais 

direitos territoriais do que na verdade se tinha, perdurou em ambos os Estados.Do 

lado chileno, acreditava-se na teoria do Chile Fantástico. E, do lado argentino, na 

teria da Argentina Bioceânica.  Essas teorias levavam em consideração apenas as 

Cédulas Reais que lhes eram favoráveis e desconsideravam todas as outras que 

lhes eram desfavoráveis. Tais teorias não morreram assim que a opção por utilizar o 

uti possidetis juris como método de solução de controvérsia deixou de ser 

considerado, tampouco morreu quando os Pactos de Maio foram assinados em 

1902. Permaneceram vivas até hoje no imaginário popular e são frequentemente 

reavivadas em momentos oportunos, como no caso da “Doutrina de Segurança 

Nacional” durante a ditadura. 

A forma como a hitória da questão de limites foi recontada variou de acordo 

com a nacionalidade do autor e a sua nacionalidade. Cada um dos autores narrou os 

eventos do passado de maneira a defender o seu país, mas quanto mais 
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contemporâneos do período da ditadura militar, maiores eram as críticas feitas 

contra as atuações decepcionantes de seus representantes e atuação ambiciosa do 

rival. Alguns feitos eram maximizados, enquanto outros eram oportumanente 

omitidos.  O envolvimento em guerras com outras nações, por exemplo, eram 

usados para justificar o atraso na ocupação territorial, sem levar em consideração 

que o outro país também passava por problemas internos e se envolvia em guerras 

também. Outro fator que chama a atenção era a maneira como Etchepareborda 

descrevia o potencial argentino em enfrentar o Chile, mais uma vez o autor não 

levava em consideração o investimento do país andino em material bélico e na 

compra de navios.  

Por outro lado, autores mais contemporâneos do período de 

redemocratização como Ferrer Fouga, Bergallo e Abuter, apesar de fazerem críticas 

a atuação diplomática e governamental de seus países, conseguem fazer uma 

análise muito mais ponderada e razoável sobre os eventos do passado. Bergallo, 

por exemplo, apesar de ver com desconfiança as atitudes chilenas, ponderou que se 

não fosse a atuação da marinha do Chile denunciando os avanços estrangeiros 

sobre a Patagônia, como no caso dos Incidentes Jeanne Amelie e Devonshire era 

provável que hoje a Patagônia não pertenceria a nenhuma das Repúblicas. Abuter e 

Ferrer Fouga, por sua vez, apesar de desaprovarem a conduta dos diplomatas 

argentinos, ponderam que a solução pacífica obtida pelo Tratado de 1881 e, logo 

depois, pela arbitragem, foi o melhor caminho encontrado pelas duas nações para 

se evitar a Guerra.  

Os autores que escreveram durante o século XIX, por sua vez, demonstram 

que não havia unanimidade no Chile a respeito de como a questão de limites deveria 

ser resolvida. A partir da leitura dos livros de Morla Vicuña e Manuel Antonio Matta é 

possível compreender como os diplomatas e Ministros das Relações exteriores eram 

mais alinhados com o uti possidetis ou com o Pan-americanismo pensavam.   

Morla Vicuna se destacava no Chile por ter defendido o uso irrestrito das 

Cédulas Reais, já Manuel Antonio Matta acreditava que persistir no uso o uti 

possidetis seria o melhor maneira de prolongar as negociações e não chegar à 

solução alguma. O autor, influenciado pelos Congressos Pan-americanos, estava 

correto, nesse aspecto. Quando o Tratado de 1881 foi assinado, o uti possidetis já 

havia deixado de ser uma questão. Por outro lado, errou ao acreditar que a solução 
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para o conflito deveria vir dos Congressos Pan-americanos já que a arbitragem 

instituída desde o Tratado de 1856 não seria capaz de resolver a questão.  

Algumas críticas elaboradas por Morla Vicuña no século XIX até hoje são 

usadas como argumento para demonstrar as boas ações chilenas e a falta de 

compromisso argentina para cumprir o Tratado de 1856. O autor alega que o Chile 

jamais se aproveitou da Guerra do Paraguai para impor à Argentina o que era mais 

interessante ao Chile. Além disso, denunciava que a Argentina nunca havia 

respeitado o status quo estipulado nos tratados e fundou colônias em áreas em 

disputa.  

Tanto o americanismo presente nas falas de Manuel Antonio Matta quanto a 

crença de que o uti possidetis juris derivado das Cédulas Reais presente nos 

argumentos de Morla Vicuña influenciaram os tomadores de decisão de ambos os 

países em diversas oportunidades. Lastarria, por exemplo, influenciado pelo 

americanismo, acreditava que a troca de territórios entre a Argentina e o Chile seria 

uma maneira mais adequada de se chegar à solução da disputa que a opção pela 

via bélica. Por outro lado, na década de 1870 os representantes chilenos e 

argentinos ainda argumentavam que seus títulos eram mais fortes que os do rival, 

apesar de o uti possidetis não ter resolvido a questão.  

A história da questão de limites além de todas as peculiaridades derivadas 

das Cédulas Reais, contou com os desentendimentos dos seus próprios 

negociadores. Não só porque cada um queria o máximo de território para si, como 

também porque o entendimento sobre o que era a Patagônia não era único. Somado 

a isso, o Tratado de 1856 era vago quanto a determinação do seu alcance. Como o 

que era considerado a Patagônia variava de país para país. O Tratado que havia 

sido motivado pela fundação da colônia de Punta Arenas era usado pelo Chile para 

submeter a totalidade da Patagônia à arbitragem, enquanto que para os argentinos, 

o Tratado se referia apenas ao Estreito de Magalhães e à Terra do Fogo. Assim, às 

vezes que o Chile reivindicava que toda a Patagônia deveria ser submetida à 

arbitragem, os Tratados negociados não eram ratificados pelo governo argentino, 

pois se alegava que o Tratado de 1856 não deveria fazia referência à Patagônia. 

Por razões estratégicas, a Argentina acreditava que o Chile não deveria ter 

acesso ao Atlântico, uma forma de rejeitar a teoria do Chile Fantástico e diminuir a 

zona de influência do país em uma época em que o comércio era majoritariamente 
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feita através deste oceano. O Chile, por sua vez, também negava o acesso da 

Argentina ao Pacífico e reduzia as chances de o país transandino concretizar o ideal 

da  Argentina Bioceânica. Em suma, toda vez que havia possibilidade de um Tratado 

ser votado que versava sobre conceder espaços que possibilitassem o acesso ao 

mar, eram rejeitados ou pelo chefe do executivo ou por uma das casas do 

Congresso.  

Outros dois motivos que levaram a solução ser postergada até 1902 foram: a 

crença de que os direitos derivados das Cédulas Reais eram inquestionáveis e o 

interesse estratégico em algumas regiões. O Chile possuía elevado interesse 

estratégico sobre o estreito de Magalhães, ao mesmo tempo em que acreditava 

possuir títulos inquestionáveis sobre a região. Em 1874, Tejedor e Blest Gana 

haviam chegado a um acordo que submeteria às regiões em disputa à arbitragem, 

mas Câmara chilena rejeitou a proposta, por receio de perder um território que já 

possuía certo domínio. O mesmo aconteceu com a Argentina que rejeitou a proposta 

de Tejedor e negou ao Chile o direito de discutir o domínio sobre a Patagônia. Para 

a Argentina, os seus direitos sobre a Patagônia oriental estavam claros, assim como 

para o Chile eram inquestionáveis os seus direitos sobre o estreito e a Terra do 

Fogo. Todas as tentativas de acordo que esbarravam nesses assuntos não eram 

aprovadas no Congresso.  

Embora a questão de limites tivesse passado por momentos nos quais a via 

bélica parecia ser a única solução, um confronto de fato que envolvesse os militares 

de ambas as nações jamais aconteceu ao longo dos quase cem anos de 

negociação. Muitos fatores contribuíram para que eventos violentos não 

acontecessem. Bergallo e Ferrer Fouga explicam que apesar de a Argentina ter 

investido na compra de material bélico nos últimos anos da década de 1870, o seu 

poder naval era insuficiente quando comparado ao chileno, mesmo com este último 

envolvido na Guerra do Pacífico. Rodriguez Mendonza também salientava a 

impossibilidade de haver uma guerra tanto por mar quanto por terra. Para a 

Argentina seria impossível contornar o continente sem o apoio de um entreposto 

para fazer o abastecimento, já que a navegação pelo estreito seria inviabilizada 

pelos chilenos. Por terra, a realidade tampouco seria diferente. A argentina não 

possuía recursos financeiros para armar e guarnecer toda a sua tropa, além de o 
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lado ocidental da Patagônia contar com melhor infraestrutura e ser mais povoado, o 

que dificultaria o avanço militar argentino. 

Além das questões materiais que impediam a execução do conflito armado, 

os governos chileno e argentino se viram diante de um jogo de alianças e contra 

alianças que frearam o escalonamento da tensão. Diversos autores, tais como 

Ferrer Fouga, Bergallo, Villafañe e Rodríguez Mendoza identificaram que a 

aproximação da Bolívia e do Peru com a Argentina levou o Chile a se a aproximar do 

Império brasileiro. Apesar de essa aproximação ter sido apenas virtual, foi relevante 

o suficiente para que os países envolvidos no Tratado de Aliança Recíproca 

reconsiderassem a aproximação. Embora o Império estivesse em notório declínio, 

permanecia vivo na memória dos dirigentes peruanos, bolivianos e, sobretudo, 

argentinos o poder de destruição que o uma guerra com o Brasil poderia causar. 

Todos eles tinham muito a perder caso uma aliança chileno-brasileira se 

consolidasse. Em teoria, o risco de perder a Patagônia se tornaria mais tangível, ao 

mesmo tempo em que para o Peru e a Bolívia, a entrada no Brasil na Guerra do 

Pacífico aumentaria ainda mais a violência do conflito e as chances de derrota.  

Apesar de nenhuma das Alianças ter se concretizado, para os setores 

populares argentinos, era certo que o Chile sairia derrotado da Guerra do Pacífico. 

Enfraquecido, seria o momento ideal para a Argentina tomar não só a Patagônia 

como reivindicar para si o estreito de Magalhães e a Terra do Fogo. Foi diante de 

um contexto no qual o Chile que Bernardo de Irigoyen e Francisco Borja Escheverría 

assinaram o Tratado de Limites de 1881 no qual a fronteira entre os dois países 

seria a Cordilheira dos Andes.  
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