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INTRODUÇÃO 
 

A eclosão dos conflitos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) não envolveu apenas 

países beligerantes, mas se estendeu a todos continentes do mundo, de modo a compelir um 

posicionamento dos mesmos frente à Grande Guerra e ao sistema de alianças. Com base em 

documentos oficiais produzidos pela diplomacia chilena, relacionando política externa, relações 

internacionais e o quadro peculiar de cada república no cone sul latino, a problemática norteadora 

da pesquisa resume-se em investigar e compreender a neutralidade adotada pelo Chile.  

 

DESENVOLVIMENTO: 
 

No período inaugural da Primeira Guerra Mundial, a República do Chile, através do governo 

de Ramón Barros Luco, declarou neutralidade por meio de uma doutrina pan-americana - 

igualmente a todos os países do continente americano. Nessa perspectiva, busca-se compreender 

os diversos discursos e argumentos sobre a adoção da neutralidade, ora pela investida da 

construção da identidade nacional e preocupação diplomática com pressões externas e internas, 

bem como em função das relações com os países beligerantes – as relações comerciais com a 

Inglaterra e Estados Unidos, tal como as simpatias germanófilas presentes em território chileno -, 

os quais refletiram no estabelecimento de decisões contemporâneas diplomáticas daquele 

período.  



 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

 
O posicionamento neutro chileno frente à Primeira Guerra denota que o Chile teria posto 

seus olhos no exterior, tanto por sua produção econômica, quanto por problemas diplomáticos 

pendentes, tornando-se fundamental a imagem e o posicionamento que se projetava aos outros 

continentes.  Assim, a construção de sua identidade nacional, influenciada também por pressões 

externas, estende-se aos reflexos que outros lugares do mundo refletiram no Chile, sobretudo aos 

modelos culturais europeus existentes no país. 
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