
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 

 

 

 

Maj Inf JORGE GABRIEL PÉREZ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rio de Janeiro 

2020

Argentina e as chaves geopolíticas do Conflito das 

Malvinas: rumo a uma Estratégia viável para o Século 

XXI 

 

) 



i 
 

Maj Inf JORGE GABRIEL PÉREZ 

 

 

 

 

 

ARGENTINA E AS CHAVES GEOPOLÍTICAS DO 

CONFLITO DAS MALVINAS: RUMO A UMA ESTRATÉGIA 

VIÁVEL PARA O SÉCULO XXI  

 

 

 

Trabalho de Dissertação apresentado na 

Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército – Instituto Meira Mattos, como 

requisito para a obtenção do título de Mestre 

em Ciências Militares com ênfase em Defesa 

Nacional. 

 

 

Orientador: Coronel Doutor Carlos Eduardo Franco Azevedo 

 

 

Rio de Janeiro 

2020



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P438a   Pérez, Jorge Gabriel 
 

Argentina e as chaves geopolíticas do Conflito das Malvinas: rumo a uma Estratégia viável 

para o Século XXI. /Jorge Gabriel Pérez.一2020. 

98 f. :  il. ; 30 cm. 
 

Orientação: Dr Carlos Eduardo Franco Azevedo 

Dissertação (Mestrado em Ciências Militares) 一Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército, Rio de Janeiro, 2020. 
Bibliografia: f. 83-88. 

 
1. MALVINAS. 2. GEOESTRATÉGIA  3. RECURSOS NATURAIS 4. PODER NAVAL  5. 
ANTÁRTICA.   I. Título. 

 
CDD 355.4 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, a quem devo tudo o 
que eu sou na vida; a minha esposa 
Romina e as minhas filhas Abril e 
Guadalupe, pela paciente 
companhia de tantos anos. 

 

 



 

v 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Ao Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Militares/Instituto 
Meira Mattos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na figura de seu 
chefe, coronel De Francicis, pelo apoio e empenho, sempre buscando atender a 
todas as demandas apresentadas. 
 
 
Ao Coronel. Dr Franco Azevedo, pela franqueza e transparência com as quais 
conduziu a orientação deste processo. Minha gratidão pela confiança depositada, 
por sua disponibilidade, orientação segura e auxílio oportuno, que permitiram a 
finalização deste trabalho. 
 
 
Aos professores do Instituto Meira Mattos, pelo seu entendimento da difícil missão 
de conciliar o Curso de Comando e Estado Maior com o Stricto Sensu. 
 
 
A cada um dos entrevistados, que generosamente contribuíram com seus 
conhecimentos, experiência profissional e sugestões para o aprimoramento desta 
pesquisa. 
  



 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Soldados: temos perdido a batalha 

depois de tanta luta. A vitória nos traiu, 

passando nas mãos de nossos inimigos, 

no meio de nosso triunfo. Soldados! Não 

importa, a bandeira da Pátria ainda está 

em nossas mãos” (General Manuel 

Belgrano). 

  



 

vii 
 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa qualitativa e exploratória é desvelar, a partir do estado da 
arte alcançado no Século XXI, os principais elementos de análise da geoestratégia 
argentina no Conflito das Malvinas, através do prisma geopolítico dos recursos 
naturais. O trabalho, foi pensado a partir de uma estrutura, constituída pelos atores 
envolvidos e os interesses desses atores, mas tendo como protagonista á República 
Argentina. Nessa perspectiva, e depois de realizada uma rigorosa exploração e 
análise bibliográfica, complementada pela análise de conteúdo feita nas entrevistas 
realizadas a seis especialistas na matéria, foram identificados alguns elementos 
centrais da geoestratégia argentina com validade perene, entre eles, alguns 
vinculados aos Recursos Naturais no cenário de conflito desde o final do Século XIX. 
No entanto, a modificação nas relações de identificação, na manobra estratégica 
escolhida por Argentina e na intensidade das opções estratégicas, impediu que 
estes elementos essenciais se projetassem ao longo do tempo de maneira 
consistente na geoestratégia que a Argentina manteve no conflito, aspecto que tem 
afetado os interesses argentinos, não só os presentes no Atlântico Sul, mas 
também, eventualmente, os futuros na Antártica 

Palavras-chave: Malvinas, Geoestratégia, Recursos Naturais, Poder Naval, 
Antártica. 
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ABSTRACT 

The objective of this qualitative and exploratory research is to identify, based on the 
state of the art reached in the 21st century, the main elements of analysis of 
argentine geostrategy in theMalvinas ´conflict, through the geopolitical prism of 
natural resources. The research was conceived from a structure, constituted by the 
actors involved and the interests of these actors, but having as protagonist the 
Argentine Republic. In this perspective, and after conducting a rigorous exploration 
and bibliographic analysis, complemented by the content analysis carried out in the 
interviews performed with six experts in the field, some central elements of Argentine 
geostrategy with perennial validity were identified, among them, some linked to 
Natural Resources in the conflict scenario since the end of the 19th century. 
However, the change in the identification relationships, in the strategic maneuver 
chosen by Argentina and in the intensity of the strategic options, prevented these 
essential elements from projecting over time in a consistent manner in the 
geostrategy that Argentina maintained in the conflict. This, has affected the interests 
of Argentina, not only those presents in the South Atlantic, but also, eventually, the 
future ones in the Antarctica 

Keywords: Malvinas. Geoestrategy. Naturals Resources. Navy Power. Antarctic  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O “Conflito das Malvinas” refere-se, de maneira geral, a três arquipélagos: 

Malvinas, Sandwich do Sur e Geórgia do Sul. Apenas o primeiro deles tem 

população no seu território. Trata-se de uma disputa territorial entre o Reino Unido 

da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e a República Argentina. 
 

Bolinaga (2012, p. 1) argumenta que o problema é incorretamente reduzido a 

uma disputa de quinze quilômetros quadrados de terra. Este erro conceitual leva 

inexoravelmente a um erro estratégico que se traduz em um alto custo para a 

República Argentina. Sob os auspícios da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (que foi realizada em Montego Bay, no ano 1982)1, o valor dos 

recursos naturais e dos espaços oceânicos não só assumem uma importância 

estratégica, mas também representam uma contribuição essencial para os 

interesses nacionais, a partir do desenvolvimento econômico que fornecem. 
 

Uma das emendas introduzidas na Constituição Nacional da República 

Argentina em 1994, ratifica a "legítima e imprescritível" soberania argentina sobre as 

Ilhas Malvinas, a Geórgia do Sul, a Sandwich do Sul e os correspondentes espaços 

marinhos e insulares, como parte integrante do território nacional. A recuperação 

desses territórios e o pleno exercício da soberania, respeitando o modo de vida de 

seus habitantes e de acordo com os princípios do Direito Internacional, constituem 

um objetivo permanente e irrevogável do povo argentino.2 
 

A presença colonial britânica nas Malvinas é um lembrete permanente para a 

Argentina ocupar, conhecer, explorar e desenvolver essa porção do Atlântico Sul 

Ocidental de maneira pacífica, mas firme e ativa, afirma Koutoudjian (2011, p. 71). O 

autor acrescenta que o interesse estratégico do Estado e da Nação Argentina deve 

ser recuperar totalmente sua soberania no Atlântico Sul Ocidental.  
 

Terríbile (2018a, p. 97), afirma que tem sido do interesse do Estado argentino 

privilegiar certos objetivos que podem ser enquadrados sob uma perspectiva 

                                                             

1 Também chamada CONVEMAR, CDM ou CNUDM é considerado um dos mais importantes 

tratados multilaterais da história, desde a aprovação da Carta das Nações Unidas, sendo 

qualificada como a Constituição dos oceanos. 

2  Constituição da República Argentina de 1994, primeira disposição transitória. 
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geoestratégica: a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade, o aumento 

das exportações, o aumento do PIB, e o desenvolvimento da indústria pesqueira 

(propiciando ocupação, ativando portos regionais e reforçando a presença no mar). 

No entanto, esses objetivos nem sempre são compatíveis, especialmente em 

situações de crises nacionais, e não podem ser alcançados simultaneamente. O 

autor acrescenta que essas situações criaram grandes dificuldades na adoção de 

políticas e estratégias coerentes e efetivas para o uso e proteção sustentável dos 

recursos e, em consequência, do desenvolvimento do Poder Naval como garante 

deles. 
 

Koutoudjian (2011, p. 72) afirma que esse deve ser um dever estratégico, tendo 

em conta que, no gigantesco cenário geopolítico do século XXI, o Mar Argentino é 

uma das mais preciosas pérolas do Planeta. 
 

Mas, no cenário que tentará ser construído, encontrar-se-ão outros atores, 

além da Argentina e Grã-Bretanha.  Battaleme e Paz et al. (2011, p. 103) expressam 

que cada país, dependendo de sua localização geográfica, seus vizinhos, suas 

necessidades e suas possibilidades, considerará um determinado recurso como 

estratégico. Isto não significa diminuir a preponderância que alguns recursos têm 

sobre os outros devido ao impacto que eles têm no sistema internacional, no 

entanto, em uma dimensão local, certos recursos podem ser centrais para a 

coexistência ou sobrevivência regional. 

Battaleme et al (2011, p. 104) acrescentam que pensar em recursos 

estratégicos, tem a implicância de fazê-lo com base em elementos relacionados, que 

formam um quadro constituído pelos atores envolvidos, os interesses desses atores, 

que lhes dão um sentido de acordo com suas necessidades; juntamente com os 

objetivos de, não apenas dos países que os representam, mas também da própria 

agenda corporativa sobre a qual os negócios dos recursos envolvidos interagem. 

Considerações sobre a relevância de um recurso permitem ver que, onde quer que 

esteja localizado, haverá uma competição, seja para manter esse recurso disponível, 

seja por causa da intenção de obter os benefícios de seu controle e exploração.  

Em suma, trata-se de observar os desafios que se apresentam à Argentina e 

aos atores presentes no Atlântico Sul, à luz dos recursos naturais, com o conflito das 

Malvinas latente e com o referencial teórico de Klare (2003; 2008), que postula que 
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as guerras futuro estarão, quase exclusivamente, relacionadas à disputa por 

recursos naturais. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

¿Quais são os elementos de análise, considerados essenciais, da 

geoestratégia argentina para fazer frente aos desafios que o Conflito das 

Malvinas apresenta no Século XXI, sob a perspectiva da Geopolítica de 

Recursos Naturais? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Conforme explica Vergara (1998, p. 25), “se o problema é uma questão a 

investigar, o objetivo é um resultado a alcançar. O objetivo final, se alcançado, dá 

resposta ao problema. Objetivos intermediários são metas de cujo atingimento 

depende o alcance do objetivo final”. Desta forma, estabeleceu-se, para o presente 

trabalho, os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo Principal 
 

Desvelar, a partir do estado da arte alcançado no século XXI, os principais 

elementos de análise da geoestratégia argentina no Conflito das Malvinas, através 

do prisma geopolítico dos recursos naturais. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

No intuito de auxiliar na consecução do objetivo geral, foram delineados 

objetivos específicos, à luz de um encadeamento lógico, conforme a sequência 

abaixo. 

- Objetivo Específico 1: Analisar, desde o pensamento geopolítico clássico, a 

geoestratégia argentina no Conflito das Malvinas durante o Século XX.  

- Objetivo Específico 2: Inferir como a situação estratégica dos recursos 

naturais no Mar Argentino, Malvinas e no setor antártico reivindicado pela Argentina 

tem influenciado no Conflito no Século XXI. 
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- Objetivo Específico 3: Identificar os principais elementos de análise da 

geoestratégia argentina, para atender às demandas derivadas dos interesses do 

país no Atlântico Sul. 

1.3 SUPOSIÇÃO 

Partiu-se da suposição que elementos essenciais como a Soberania e os 

derivados dos Recursos Naturais (como a pesca ou o petróleo) estiveram sempre 

presentes na geoestratégia argentina desenvolvida no conflito das Malvinas. 

Assumiu-se também a existência de outros elementos centrais na geoestratégia, 

como o Poder Terrestre e o Poder Naval, bem como outros que, eventualmente, 

puderam ter influenciando nas opções estratégicas adotadas pela Argentina no 

conflito com a Grã-Bretanha, como por exemplo, a situação da Antártica. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A Presente pesquisa abrange, desde o ponto de vista temporal, a descrição 

do estado da arte da Geoestratégia Argentina desde 1880 até o ano 2019, em 

relação ao Conflito das Malvinas. 
 

Para isso, foi preciso realizar a descrição conceitual de termos relacionados 

ao tema e necessários para a concepção do objeto de estudo, e a identificação e 

analise daqueles elementos condicionantes essenciais para enquadrar a situação 

atual.  

Devimos, necessariamente, começar a olhar para o início do século XX, onde 

estão os primeiros vestígios do pensamento geopolítico argentino, para lograr juntar 

inteligentemente esses conceitos e realidades com a perspectiva da  Geopolítica dos 

Recursos Naturais na atualidade, com foco no desenvolvimento do Poder Naval; na 

intenção de estabelecer um ponto de partida para delinear um cenário no Atlântico 

Sul Ocidental, com a presença da questão Malvinas, e a sua incidência no marco 

nacional (Argentina) e regional, até o final do Tratado da Antártica, balizando o 

caminho a ser percorrido. 
 

Do ponto de vista geográfico, como foi mencionado no parágrafo anterior, o 

estudo esteve delimitado ao Mar Argentino, com foco especial no espaço próximo as 

Ilhas Malvinas. Por Mar Argentino entendemos ao espaço reconhecido pela ONU, 

incluindo a aprovação da prorrogação do mesmo, oficializado em 17 de março de 



 

5 
 

2017, a partir de uma apresentação feita pelo governo argentino, entre os anos 2009 

e 20163. 

Em relação ao Mar Argentino, Koutoudjian (2011), escreve: 
 

É o glacis defensivo do centro-sul da Argentina, especialmente o principal 

núcleo geoeconômico e político do país, localizado no estuário do Prata e 

na grande península da Patagônia. O mar da Argentina, no sudoeste do 

Atlântico, é o elo de projeção em direção à Antártica. Além disso, no centro 

geográfico de nosso mar, estão localizadas as Ilhas Malvinas, com sua 

extensão jurídico-administrativa em direção às Ilhas Geórgia do Sul e 

Sandwich do Sul, que constituem o principal problema geopolítico 

estratégico da República Argentina (p.25, tradução nossa). 

Figura 1 – Mar Argentino atual. 

 

Fonte: Altieri (2015, p. 14) 

 

                                                             

3 O resumo da apresentação está disponível ao público e pode ser encontrado no site da ONU 

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_rev/ARG_PR_Resumen_Ejecutivo_S

P.pdf 
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 No que se refere à bibliografia e documentos a analisar, os mesmos foram 

prioritariamente, mas não exclusivamente, aqueles que fornecem uma visão sul-

americana atual da questão de estudo, com base na visão que a região tem sobre o 

Atlântico Sul, seus recursos naturais, o conflito nas Malvinas e a situação do 

continente antártico.  

No entanto, para a construção teórica geral que sustentou a investigação, as 

delimitações geográficas e temporais foram excluídas, desde que puderam fornecer 

ferramentas válidas para o desenvolvimento da pesquisa. 

Por fim, realizada sobre os recursos naturais da região, com o objetivo 

específico de auxiliar na questão de estudo da presente investigação, por ser um 

aspecto amplo e abrangente, esteve focada nos hidrocarbonetos, de importância 

atual e inquestionável em conflitos passados e principalmente nos presentes 

(KLARE, 2003), e na riqueza pesqueira do Atlântico Sul Ocidental, menos difundida, 

mas de crescente importância estratégica (TERRÍBILE, 2015 e 2018). 
 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

A presente investigação tem a intenção de desvelar e reunir os atuais 

aspectos essenciais da Geoestratégia de Defesa Argentina em relação ao conflito 

nas Malvinas, que possam ser extraídos da exploração e análise de fontes abertas, 

bem como da opinião de especialistas qualificados, aspecto que permita estabelecer 

um ponto de partida para um estudo prospectivo que, no futuro próximo, permita 

assistência e orientação aos estrategistas nos desafios que surgirão na resolução ou 

tratamento do conflito acima mencionado. 
 

Além disso, busca-se ajudar, ainda mais, na conscientização da 

importância estratégica da região acima mencionada, em termos de recursos 

naturais, principalmente os abordados na pesquisa (hidrocarbonetos e riqueza 

pesqueira), embora o espectro seja muito maior ainda. Isso, com a intenção de 

contribuir para a análise estratégica e a consequente Geoestratégia da Defesa 

Argentina e regional futura, que deverá, necessariamente, calibrar-se de novo  ante 

os eventos que já ocorrem (necessidade de recursos naturais no mundo), que 

acontecerão (discussão pela Antártica), e mesmo ante os eventos que nem se sabe 

que sucederão, mas de qualquer forma, a contribuição deste trabalho para a plena 

consciência territorial na região, ajudará a desenvolver melhores respostas aos 
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movimentos do tabuleiro estratégico, diante desses assuntos que serão faróis que 

atrairão aos  atores envolvidos e os seus interesses. 

1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 
 

Esta dissertação será estruturada no formato monográfico, no âmbito de 

quatro capítulos, elaborados progressivamente e de forma encadeada, com o intuito 

de prover sinergia à investigação e, assim, alcançar os objetivos propostos. Neste 

sentido, os capítulos foram estruturados conforme o descrito abaixo.  

Introdução 

Nesta parte, referido à introdução à pesquisa, serão apresentados a questão 

de estudo, o objetivo principal e os objetivos secundários identificados para serem 

atingidos, a delimitação do estudo, a relevância e a estrutura de pesquisa.  

Capítulo 1: Introdução:  

Na Introdução, são apresentados os fundamentos da pesquisa: a questão de 

estudo, o objetivo principal e os objetivos secundários identificados para serem 

atingidos, a delimitação do estudo, a relevância e a estrutura de pesquisa.  
 

Capítulo 2: Referencial Teórico. 

Neste capítulo procurou-se abordar todo o referencial teórico que dará 

fundamento acadêmico à pesquisa. Assim, foram analisados inicialmente os 

conceitos e definições referentes ao: Conflito, Estratégia, Atores, Geopolítica de 

Recursos Naturais, Geoestratégia, Poder Naval, Conceitos Geopolíticos Clássicos e 

Pensamento Geopolítico Argentino. Esse contexto permite posicionar ao leitor no 

ambiente aonde foi desenvolvida a pesquisa.  

Capítulo 3: Metodologia 

No que se refere à metodologia, foi explicado o caminho percorrido para o 

desenvolvimento da pesquisa: o tipo de pesquisa, a coleta e tratamento dos dados, 

o esquema geral da investigação, e os aspectos mais importantes do Método de 

Decisão Estratégica (CAL, et al. 2016; FRISCHKNECT e LANZARINI, 2015), 

fechando neste capítulo a tríade necessária para a sustentação da investigação.  

Capítulo 4: O conflito das Malvinas e a geoestratégia argentina do Século XX 

O objetivo desse capítulo foi analisar, desde o pensamento geopolítico 

clássico, a geoestratégia argentina no Conflito das Malvinas durante o Século XX. 

Empregando-se a exploração bibliográfica e análise documental, procurou-se 
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entender a situação estratégica da Argentina conforme foram passando os anos, 

governos e visões políticas. 

Os conteúdos tratados foram os seguintes: breve história do conflito, análise 

dos atores envolvidos, políticas e estratégias desenvolvidas desde finais do Século 

XIX até o ano 1989 (à luz do pensamento geopolítico clássico argentino), 

desenvolvimento do Poder Naval no período analisado, conclusões parciais. 

Capítulo 5: Os Recursos Naturais no Atlântico Sul Ocidental e o conflito das 

Malvinas no Século XXI. 

 O objetivo desse capítulo foi inferir como a situação estratégica dos recursos 

naturais no Mar Argentino, Malvinas e no setor antártico reivindicado pela Argentina 

tem influenciado no Conflito. 

O que se pretendeu neste capítulo foi, a partir da exploração bibliográfica, 

apresentar a situação atual dos mencionados recursos naturais na região, para que 

possa servir de guia e melhor entendimento da abordagem geopolítica adotada e da 

possível influência que possa ter na evolução do conflito em geral.  
 

Os conteúdos desenvolvidos são os seguintes: estratégia evidenciada pela 

Argentina em relação à questão das Malvinas, desde os anos 90 até os dias atuais; 

situação do petróleo e gás na região do conflito, bem como da riqueza pesqueira no 

Atlântico Sul Ocidental, influência dos recursos naturais no conflito e as conclusões 

parciais. 
 

Capítulo 6: Os elementos essenciais da Geoestratégia Argentina nas 

Malvinas. 

 O objetivo do capítulo foi identificar os principais elementos de análise da 

geoestratégia argentina, para atender às demandas derivadas dos interesses 

argentinos no Atlântico Sul. 
 

A intenção para este capítulo foi, a partir do método dedutivo, e empregando 

o Método de Decisão Estratégica (FRISCHKNECHT, LANZARINI, 2015; CAL, DI 

TELLA, et al., 2016), estabelecer os elementos essenciais que tem aparecido (e 

ainda aparecem) na geoestratégia argentina, em relação coma Questão das 

Malvinas e o cenário marítimo e insular em que o conflito ocorre. 
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A partir dos dados que surgiram na investigação, foi neste capítulo que foram 

exploradas as entrevistas aos especialistas, para preencher os espaços vazios com 

a informação relevante por eles aportada, bem como robustecer o resultado final da 

pesquisa. 
 

Para alcançar este último objetivo, que, de certa forma, tem a contribuição 

mais importante para o objetivo geral estabelecido, foram abordados os seguintes 

conteúdos: elementos essenciais mais importantes levantados na pesquisa, 

identificados por período estratégico, relações de identificação da Argentina com 

Grã-Bretanha, opções estratégicas inferidas e produtos resultantes da análise. 

Conclusões: Nesta seção final da pesquisa, foram abordadas as 

considerações finais, com base nos aspectos relevantes elencados nos Capítulos 3 

e 4, bem como nos elementos essenciais que foram especificados no Capítulo 5. 

Para atingir no padrão desejado, foram levantadas considerações sobre: (1) a 

relevância da situação dos recursos naturais no Atlântico Sul Ocidental, (2) a 

influência do Poder Naval na possível evolução do conflito; (3) considerações finais 

sobre os elementos essenciais levantados e sobre a presença deles ao longo dos 

anos, a sua presença manifesta nas opções estratégicas levantadas, e a influência 

que tiveram sobre os mesmos e sobre a geoestratégia geral do país (no conflito das 

Malvinas), as questões políticas, econômicas e ideológicas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para dar um marco geral teórico, serão abordados neste capítulo os conceitos 

considerados como indispensáveis para entender desde que ponto de vista e sob 

quais referentes conceituais a pesquisa foi abordada, bem como os aspectos 

metodológicos centrais que nortearam a mesma. 

 

2.1 CONFLITO 

Neste trabalho, a definição do termo conflito foi baseado na interpretação que 

Schelling (1960, p. 16 e 17) faz sobre o mesmo. O autor afirma que as várias teorias 

de conflito podem ser classificadas em dois grandes grupos: de um lado, aqueles 

que consideram o conflito como uma condição patológica e tentam investigar suas 

causas e estabelecer o tratamento, e, por outro, aqueles que aceitam o conflito 

como uma situação normal entre os seres humanos e estudam o comportamento a 

que ele dá origem. 

Schelling (1960), acrescenta que deste último grupo podem ser distinguidos, 

por um lado, aqueles que analisam em toda a sua complexidade os atores 

envolvidos no conflito, tanto em relação ao seu comportamento "racional" e 

"irracional", consciente e inconsciente, e seus cálculos e motivações.  Por outro, 

aquelas teorias que aderem a um tipo de comportamento mais racional, consciente e 

elaborado. De modo geral, a última visão conflita como uma espécie de competição 

na qual todos os participantes tentam "vencer". De acordo com isso, significa estar 

na presença de uma ação bem-sucedida, que procura um comportamento certo, 

para vencer em uma competição. 

Segundo Schelling (1960, p.28), o conflito é, portanto, misto e múltiplo. Em 

todas as áreas, políticas, econômicas e militares, o conflito que surge na prática é de 

associação precária ou antagonismo incompleto e entre vários atores. A história de 

todas as guerras confirma isso inquestionavelmente. 

Do ponto de vista teórico, abordaremos o conflito sob a perspectiva daqueles 

que consideram que é uma situação normal nas relações humanas e, portanto, entre 

Estados. Assim, esta abordagem de Schelling e Beaufre (1963 p. 13), leva à ideia de 

que o conflito é um choque de vontades, e não tanto um choque de forças, segundo 

o paradigma de Clausewitz (1832). 
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Para a análise de todo o trabalho, o Método de Decisão Estratégica adotado 

na Escola de Guerra Naval da Argentina será utilizado como guia. O mesmo, que 

está baseado na Teoria dos Jogos (MYERSON, 1991), visa operacionalizar o modo 

de adoção de decisões em situações de conflito, segundo a ideia de Schelling.  

Nesse método, Cal et al. (2016, p. 51) expressam que, por causa do 

significado confrontante da palavra conflito, tão enraizado nas sociedades, prefere-

se substituir o termo por "Questão Estratégica", para que não se torne uma barreira 

para entender, transmitir e aceitar a metodologia. 

A questão estratégica é a modelagem sintética da situação estratégica atual, 

sua avaliação, sua provável evolução e sua comparação com a situação desejada 

anterior, se houver. 

Cal et al. (2016) argumentam que: 

A questão estratégica é um conjunto de atores com interesses que os ligam 

através de relações de identificação, poder e força, em um cenário, com 

certas regras do jogo. É a afirmação do problema estratégico, a 

interpretação da situação em termos das vontades dos participantes. A 

questão estratégica resulta dos valores que os atores atribuem aos objetos, 

que assim se tornam interesses. Como os objetos são interdependentes, 

também são os interesses que configuram o enredo que relaciona os atores 

por identificação, poder e força (p.126, tradução nossa). 

 

2.2 ESTRATÉGIA E GRANDE ESTRATÉGIA 

 

O significado da palavra Estratégia teve uma evolução constante, de acordo 

com as mudanças de cada época. Serão apresentadas algumas definições 

consideradas válidas para esta pesquisa, até chegar à abordagem que esteja mais 

em consonância com a presente investigação. 

Corbacho (2011, p. 27), escreve que a Estratégia, no máximo nível de 

condução, também chamada de Estratégia Nacional, é a arte de controlar e usar os 

recursos de uma nação - ou coalizão de nações - incluindo suas forças armadas, a 

fim de efetivamente promover seus interesses vitais e protegê-los dos inimigos 

atuais, potenciais ou simplesmente presumidos.  
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Paul Kennedy (1991), quem define à Estratégia desenvolvida por um país 

como “Grande Estratégia”, afirma que: 

O ponto crucial da grande estratégia está na política, isto é, na capacidade 

dos líderes da nação de agrupar todos os elementos militares e não 

militares para preservação e expansão em longo prazo dos melhores 

interesses da nação (p. 5, tradução nossa). 

Em consonância com essa posição, Barlett, Holman e Somes (2004, p. 19) 

afirmaram que a Grande Estratégia deve produzir um conceito claro de como os 

instrumentos econômicos, diplomáticos e militares do Poder Nacional serão 

utilizados para alcançar os objetivos das políticas nacionais.  

Mais perto do conceito orientador de Estratégia para este trabalho, Beaufre 

(1963, p. 13) escreve que a essência da Estratégia está no jogo abstrato resultante 

da oposição de duas vontades. Entramos na ideia central da Estratégia Total: 

É a arte que permite, independentemente de qualquer técnica, dominar os 

problemas colocados por todos os duelos, permitindo precisamente usar as 

técnicas com a máxima eficiência. É, então, a arte da dialética das forças, 

ou mais exatamente, a arte da dialética das vontades que usam a força para 

resolver seu conflito. (p.13, tradução nossa). 

 

Gray (2015, p 10), acredita que o conceito de Estratégia foi melhorado ao longo 

do tempo. Assim, é definido como a realização dos fins políticos desejados, através 

da escolha de modos estratégicos apropriados, utilizando em grande medida meios 

militares disponíveis ou acessíveis. Porém, ele também separa a Grande Estratégia 

desta ideia. Refere-se ao conjunto de meios e objetivos militares, econômicos e 

políticos com os quais o Estado tenta garantir sua segurança. 

Segundo Cal et al. (2016), a Estratégia refere-se à questão estratégica 

(conflito) como a rede de relações entre os interesses dos atores envolvidos. 

Envolve uma interação entre vontades que se comunicam entre si, buscando maior 

liberdade de ação e reduzindo a incerteza existente.  Ela se desenvolve no mundo 

das ideias que se transformam em ação. É aplicada quando é necessário escolher 

um caminho em face de condições de alta complexidade e escassez de 

informações, para que ele conduza o protagonista com sucesso para uma situação 

futura onde seus interesses são favorecidos. 
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A Estratégia é comunicação, porque este é o único instrumento conhecido para 

estabelecer significados comuns para a condução de questões estratégicas. O 

sistema estratégico, político ou de comunicação é uma forma de aprendizagem que 

progride, experimentando interna e externamente (Cal, et al. p. 10) 

Em resumo, quando na presente pesquisa se fale sobre Estratégia, será feito 

através da compreensão do conceito como o processo que um ator elabora para 

conduzir a questão estratégica a fim de alcançar maior liberdade de ação e trazê-la 

para termos mais aceitáveis. Isso implica trabalhar dialeticamente com os outros 

atores, utilizando a comunicação para influenciá-los, para que eles reajam em favor 

de seus próprios interesses. 

O conceito de Estratégia Total de Beaufre (1963) e a já mencionada definição 

de Grande Estratégia de Gray (2015) devem juntar-se de forma inteligente e 

permanente para o entendimento da presente pesquisa. 

Também a ideia de Di Tella (1989, p.218) será de muita utilidade neste 

trabalho. Define a Estratégia como uma programação de longo prazo no uso de 

todos os elementos e instrumentos políticos, econômicos, sociais e militares para a 

condução de um conflito. Acrescenta que é um plano geral, no qual os principais 

objetivos são estabelecidos e os recursos atribuídos para sua consecução. À tática, 

por outro lado, corresponde a planos específicos, às medidas que são tomadas 

dependendo dos objetivos imediatos ou de curto prazo para alcançar os objetivos 

estratégicos indicados. A estratégia, então, constitui o caminho a ser percorrido para 

alcançar a visão sobre o desenvolvimento nacional em conexão com o sistema 

internacional. 

Em qualquer um dos significados anteriores, a Estratégia é e deve sempre 

estar subordinada à política. A mesma ordena os assuntos centrais do Estado e 

suas prioridades. Das conclusões da política, surgem as opções estratégicas e 

também a origem das diferentes prioridades. O diagnóstico político-estratégico é a 

chave para a ação (BEAUFRE, 1978, p.54). 

2.3 ATORES INTERNACIONAIS E INTERESSES 
 

De acordo com Frischknecht & Lanzarini (2015, p. 31), um ator é qualquer 

pessoa ou grupo com interesse no cenário de conflito. Todo ator é representado por 

sua racionalidade (interesses) e sua motivação. 
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Os atores em um conflito podem ser de tipos muito diferentes: indivíduos, 

grupos, entidades, empresas, estados-nação, organizações internacionais etc. Eles 

podem ser vistos como ativos passivos ou potenciais, e também como protagonistas 

ou antagonistas (HARE, 1985). 

Um ator é sempre considerado monolítico, ou seja, suas políticas internas e 

os grupos que nele interagem não são analisados. Os interesses que lhe são 

atribuídos são, claramente, resultado de sua política interna, que resulta uma 

fotografia para estudar a estratégia externa (FRISCHKNECHT; LANZARINI, 2015, p. 

32). 

Os interesses não são assim sem uma vontade que atribui valores aos 

objetos. Essa vontade vem dos atores. Os interesses do conflito são o resultado da 

dialética das vontades (BEAUFRE, 1963). 

Segundo Cal et al., (2016), os atores representam as vontades que interagem 

no conflito. Os atores são os assuntos dos interesses. O seguinte raciocínio pode, 

então, ser feito: 

-Atores definem interesses. 

-Conflito é uma estrutura de interesses. 

-Em seguida, os atores definem o conflito. 

Frischknecht & Lanzarini (2015) afirmam que não há ator neutro. Cada um é 

necessariamente adversário de alguém.  

Quem fala mentiras: quem conta a história, quem guarda as lembranças e 

descarta o esquecimento está necessariamente de um lado ou de outro na 

dialética de quem é o relator. Ele está em conflito, ele tem interesses. 

Portanto, em todos os casos, precisamos falar com um discurso ancorado 

em interesses, sempre descentralizado em relação a uma verdade objetiva 

utópica (p.32, tradução nossa). 

 

Consequentemente, temos de identificar o relator que teoriza sobre o conflito. 

Um protagonista, que decide interpretar a situação como um enredo de atores. Para 

o desenvolvimento desta pesquisa, o protagonista será a República Argentina.  

Para Frischknecht & Lanzarini (2015, p. 32), um ator tem um objetivo a ser 

alcançado e meios para atingir esse fim. Se uma entidade não possui interesses, 
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não é um ator, porque sem meios seus fins não importam e sem fins, seus meios 

são erráticos. Sem interesse, não há ator. 

Um interesse, diz Kant (1785, p. 34), é aquilo pelo qual a razão se torna 

prática, ou seja, a causa que determina a vontade. A vontade é expressa atribuindo 

valores aos objetos. Esses objetos com valor constituem os interesses de cada ator.  

Um interesse é tal quando um ator atribui valor a um objeto. Então, um ator é 

caracterizado pelos objetos e valores que moldam seus interesses. Assim, a 

dependência entre os objetos cria dependências entre os interesses, que dão origem 

às relações de cooperação ou competência entre os atores, que moldam o conflito. 

Se os objetos fossem independentes, não haveria conflito. As dependências entre 

seus interesses são justamente aquelas que reduzem a liberdade dos atores. Se os 

interesses não fossem dependentes, nenhuma estratégia seria necessária porque 

cada ator gerenciaria sua própria ação. A dependência não é apenas causal, de 

objetos, mas intencional, de valores (LUTTWAK, 1987). 

Um conjunto de interesses de vários atores, relacionados aos do protagonista, 

define o cenário do conflito, também chamado de "tema", "rede", "domínio", 

"questão", em inglês "issue" ou "net" (KNOKE, 1990). 

Os atores têm racionalidade e motivação (CAL et al., 2016, p.68). A 

racionalidade é a estrutura de interesses de cada ator, no contexto do conflito em 

que esteja participando. A motivação é a função das variáveis de determinação, 

aversão ao risco e empatia. Conhecer a motivação do oponente é uma importante 

vantagem estratégica, pois reduz a incerteza da dialética, e permite a muito 

importante antecipação estratégica. O próprio Sun Tzu escreveu nos tempos 

antigos: 

Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o 

resultado de cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o 

inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não 

conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas... (Sun 

Tzu, 2016, p. 11, tradução nossa). 

À definição de ator em geral, adicionaremos a de ator internacional, de grande 

importância para facilitar a análise da questão estratégica das Malvinas no Século 

XXI. Segundo Dias (2010, p. 61), a principal característica da sociedade 
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contemporânea é a ausência de um poder político centralizado, coercitivo e capaz 

de fazer valer as regras estabelecidas. Na sociedade internacional, as normas são 

aceitas, permitindo certa ordem mundial, em função da governança global exercida 

pela atuação das Organizações Intergovernamentais, principalmente a ONU. Nesse 

contexto, o autor define ator internacional da seguinte maneira: 

Aquela unidade cujo comportamento ou ação incide sobre a vida 

internacional. Essa definição inclui atores tão diversos como: os 

participantes de todos os tipos de jogos internacionais e suas respectivas 

associações.... Há uma enorme variedade e pluralidade de atores, e todos 

têm como característica geral que a ação que realizam ultrapassa, em 

significado e importância, as fronteiras nacionais, ou seja, e identificada pela 

sua transnacionalidade (p. 61, tradução nossa). 

 

Também é interessante o que Dias detalha como novos atores, agindo de 

acordo com os Estados, desfrutando de relativa autonomia em relação a ele (Dias, 

2010, p.62). Assim, encontramos organizações não-governamentais, empresas 

transnacionais, organizações religiosas, opinião pública, mídia e até os mesmos 

indivíduos, com grande influência. Esse conceito de ator mais amplo permitirá uma 

análise mais profunda e atual do conflito das Malvinas e a sua dinâmica particular, 

sob o prisma da Geopolítica dos Recursos Naturais. 

2.4 CONCEITOS GEOPOLÍTICOS CLÁSSICOS 
 

Dois dos maiores pensadores geopolíticos do Século XX, Spykman e 

Mackinder (FETTWEIS, 2015, p.236) compartilham pilares teóricos semelhantes: a 

influência do determinismo geográfico e a rivalidade histórica entre “oceanismo”  

(Poder Naval) versus “continentalismo” (Poder Terrestre). 
 

Em relação ao determinismo geográfico, Spykman afirma que “a geografia é o 

fator mais importante na política externa dos estados, porque é o mais permanente” 

(SPYKMAN, 1942, p.41). O fator geográfico, além de ser o mais permanente, 

interfere outras questões relevantes. Essas questões são detalhadas por Spykman 

(1942):  
 

O tamanho do domínio nacional afeta a força relativa de um estado na luta 

pelo poder. Os recursos naturais influenciam a densidade populacional e a 

estrutura econômica que define a vulnerabilidade ao bloqueio. A localização 
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com referência ao Equador e aos oceanos e massas terrestres determina a 

proximidade do centro de poder, áreas de conflito e rotas de comunicação; 

e a localização com referência aos vizinhos imediatos define a posição em 

relação aos inimigos em potencial e aos problemas básicos da segurança 

territorial. […] Todas as descrições da posição de poder de um estado 

devem, portanto, começar com uma análise de sua geografia (p. 41 e 42, 

tradução nossa) 
 

Quanto à oposição entre “oceanismo” e “continentalismo”, aspecto que 

também será abordado neste capítulo no pensamento geopolítico argentino, 

Spykman analisa o passado para confirmar essa rivalidade. Segundo Spykman 

(1942, p. 182), um dos padrões básicos na política do Velho Mundo durante o 

Século XIX foi a oposição entre o Poder Naval Britânico que opera ao longo da rota 

marítima circunferencial e o Poder Terrestre Russo, bem como a sua busca 

permanente para romper aquele anel dominado pela Grã-Bretanha.  
 

Entretanto, com a Segunda Guerra Mundial como pano de fundo, Spykman, 

diferentemente de Mackinder, dá grande importância ao poder aéreo, caracterizando 

as guerras modernas como guerras tridimensionais. (SPYKMAN, 1942, p. 161). 
 

Tendo em vista que a Eurásia é a maior massa de terra presente no 

hemisfério norte e que abrigou a maior parte dos conflitos ocorridos na Segunda 

Guerra Mundial, essa região era crucial no jogo geopolítico para Spykman.  
 

Através da Figura 2, consegue-se visualizar as regiões que norteiam a teoria 

do Rimland de Spykman. Spykman distingue essas áreas através de suas 

realidades geopolíticas, muito influenciadas pelas suas características geográficas. 

Essas regiões são destacadas como “a terra - coração do Norte (”Heartland”), a 

zona tampão circundante, os mares marginais e os continentes periféricos da África 

e da Austrália ” (SPYKMAN, 1942, p.180).  
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Figura 2: Regiões da Teoria de Spykman 

Fonte: Spykman (1942, p.180)  
 

O heartland euroasiático é a área central da massa continental, “zona interna 

em torno da qual os outros estão agrupados é o núcleo central do coração da 

Eurásia” (SPYKMAN, 1942, p.180). 

Para Spykman, assim como para Mackinder, a força centrípeta do heartland 

sempre buscou se expandir e buscar saída para “águas quentes”. Entretanto, 

segundo Spykman “Na atual fase da história mundial, a tendência está na direção 

oposta. É a zona da fronteira que está invadindo o coração. Na Europa, a Alemanha 

está se movendo para o leste e na Ásia, o Japão está se movendo para o oeste” 

(SPYKMAN, 1942, p.183). O denominado Rimland, na concepção de Spykman, 

compreende as zonas marginais da Europa, Oriente Médio, subcontinente indiano e 

Extremo Oriente, entre o “anel desértico e montanhoso que circundava a planície 

siberiana e, por outro lado, com o semicírculo marítimo que contornava o continente 

eurasiano” (MELLO, 1999, p.120), assim como “a área de contato entre o litoral da 

Eurásia e o cordão de mares marginais que a cercam” (TOSTA, 1984, p.79) e 

constituindo-se como “a via expressa marítima do tráfego comercial e militar da Ilha 

Mundial, conectando África e Oriente Médio ao Leste Asiático”. (KAPLAN, 2013, 

p.104). 

Ao fim da faixa terrestre da Eurásia, Spykman identifica a região dos mares 

marginais, que unem as potências marítimas, insulares ou costeiras, uma vez que 
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para Spykman “os oceanos não são barreiras; são rotas para os impulsos do poder 

marítimo e também para as estradas do comércio” (SPYKMAN, 1942, p.165). 

 

Quanto aos “outlying continents” da Austrália e da África, Spykman não dá 

tanto valor estratégico. Para ele, esses continentes são muito afastados um dos 

outros e “o resto dos dois continentes do sul é separado de suas costas do norte por 

amplos cinturões do deserto” (SPYKMAN, 1942, p.181 e 182). 

 

Através da formulação desses conceitos (Heartland, Rimland, mares 

marginais e continentes distantes), Spykman partiu das ideias de Mackinder, mas 

modificou sua tese central: contrapondo a ideia de Mackinder de que o país ou 

aliança que governasse o Heartland teria mais condições de controlar o mundo, 

Spykman acredita que o país ou aliança que governasse o Rimland – região das 

fímbrias marítimas ou região costeira que permite um poder anfíbio (terrestre e 

marítimo)  teria mais chance de controlar o mundo (FIORI, 2007, p.1). 
 

O primeiro grande fator que justifica essa mudança está o baixo 

desenvolvimento da região do Heartland eurasiático.  O segundo fator que contribuiu 

para a mudança de perspectiva de Spykman foi a identificação de que quase todas 

as grandes civilizações se desenvolveram na região do Rimland. Outro fator decisivo 

para favorecer a importância do Rimland frente ao Heartland foi a importância dada 

por Spykman para os oceanos, não tanto em relação à força do poder naval, mas, 

principalmente, pelo fato de os oceanos conectarem todos os países litorâneos e, 

assim, representarem grande parte do comércio mundial. Sendo assim, “o poder de 

controlar uma rota é o poder de negá-la a outros” (SPYKMAN, 1942, p.103). A 

importância dos mares e desse controle naval está bem descrita por Spykman 

(1942) no trecho abaixo  
 

Embora o poder de negar o uso de uma rota terrestre seja aceito como o 

resultado natural e óbvio da soberania territorial, o poder de negar uma rota 

marítima é sentido como uma negação da liberdade dos mares e algo a ser 

ressentido, mesmo que sem obstáculos ao comércio pacífico. O poder de 

controlar uma rota marítima ou um mar interior ou marginal, como o 

Mediterrâneo ou o Mar do Norte, torna-se o poder de negar aos estados do 

litoral seu acesso aos oceanos. (p.103, tradução nossa). 
 

Em uma primeira interpretação, para Spykman, América Latina não está 

nesse anel continental, e, portanto, não é peça fundamental da estratégia de 
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domínio global do autor. Porém, a partir do conceito geopolítico de “círculos 

concêntricos”, pode-se dizer que a base da expansão estadunidense no mundo foi o 

domínio de aquilo que Spykman chamou de “O Mediterrâneo Americano” (Carmona, 

2012), a área geográfica do Caribe expandida para o norte de América do Sul. 

Assim, para o autor, o primeiro perímetro de segurança nacional dos Estados 

Unidos, se alargaria até norte da América do Sul. 

Já um segundo círculo concêntrico, mais alargado, abrangeria o conjunto do 

hemisférico americano, incluindo a Américo do Sul, aparecendo abaixo das barreiras 

naturais representadas pela parte norte da Cordilheira dos Andes e pela densa 

floresta amazônica (CARMONA, 2012, p.62). 
 

Figura 3: O mundo latino, segundo Spykman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Díaz (2016, p.5) 
 

Para Spykman, qualquer ameaça à hegemonia norte-americana na América 

Latina teria que vir do Sul (DÍAZ, 2016):  

 

Os países localizados fora da nossa zona de supremacia imediata, ou seja, 

os grandes Estados da América do Sul (Argentina, Brasil e Chile) podem 

tentar neutralizar nosso poder por meio de ações comuns ou pelo uso de 

influência de fora do hemisfério ... uma ameaça à hegemonia dos EUA 

nesta região do hemisfério (a região do ABC) terá que ser respondida pela 

guerra (p.5, tradução nossa) 
 

 



 

21 
 

Spykman desenvolveu a Teoria do "Perímetro de Segurança", como primeira 

e última linha de defesa da hegemonia mundial dos Estados Unidos.  O referido 

perímetro iria do estreito de Bering ao Havaí; daí para as Ilhas Galápagos (Equador), 

Ilha de Páscoa (Chile) e depois de cruzar o Canal de Magalhães até as Malvinas. 

Das Malvinas, sobe para as Ilhas dos Açores (Portugal), no Atlântico Central e se 

projeta para a Islândia, retornando pelo norte polar ao Estreito de Bering. Para 

Spykman, a América Latina devia tornar-se uma área de contenção para rivais 

extracontinentais por meio de acordos pan-americanos de mercado e defesa (Fiori, 

2009). 

2.5 GEOPOLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 

 

Os recursos naturais são matérias-primas, materiais ou componentes que 

ocorrem naturalmente no meio ambiente. É possível dividi-los basicamente em 

renováveis e não renováveis. O primeiro termo refere-se à capacidade natural de 

regenerá-los sem que a ação humana afete gravemente sua disponibilidade, 

levando em consideração que a taxa de recuperação de alguns recursos é mais 

lenta que a de outros, limitando seu uso de alguma maneira. Recursos naturais não 

renováveis são aqueles cujo processo de formação pode durar até milhares de anos; 

sua quantidade é fixa e a taxa de consumo, superior à taxa de reposição (TRUCCO, 

2017, p.13) 

Aguayo (1991), citando ao francês Olivier Dollfus, escreve: 

Os recursos naturais de um determinado espaço só adquirem valor 

dependendo de uma sociedade, época e técnicas de produção igualmente 

determinadas; mesmo que, por sua vez, sejam relativos, tanto em relação a 

um modo de produção quanto à conjuntura de uma época (p. 189, tradução 

nossa). 

 

O autor acrescenta que é preciso destacar os critérios geopolíticos altamente 

dinâmicos, com os quais os recursos naturais e estratégicos devem ser vistos e 

contemplados, bem como as profundas mudanças que desencadeiam as 

necessidades econômicas e tecnológicas e, consequentemente, as políticas das 

duas sociedades cujos territórios são eles abrigam, bem como todas as sociedades 

externas com ambições particularmente interessadas neles. 
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Então, o conceito de recurso natural (e recurso estratégico) é muito mais 

amplo e mais variável no tempo e no espaço do que normalmente imaginamos. 

Abrangendo, fontes minerais muito diversas, bem como combustíveis dessa origem, 

através das concentrações de recursos bióticos: flora, fauna, logicamente, 

assentamentos humanos e seus respectivos graus de organização e 

desenvolvimento, bem como, naturalmente, a posição, conformação, localização, 

distribuição e ponderação estatística-geográfica de terras, águas e territórios 

insulares disponíveis para as diversas comunidades, onde essas sociedades estão 

localizadas (AGUAYO, 1991, p.190). 

Klare (2003), em relação aos recursos, afirma:  

Enquanto a água, o petróleo e o gás natural alimentam a mais intensa 

competição, outros conflitos são incubados em relação à minerais, pedras 

preciosas e madeira serrada, especialmente nos países em 

desenvolvimento que não possuem muito mais fontes internas de riqueza. 

Facções étnicas e políticas que tentam aproveitar um recurso lucrativo, 

numa mina de cobre muito produtiva, por exemplo, um campo de diamantes 

ou numa plantação de madeira, é frequentemente arrastada para lutas 

intestinais sangrentas que se prolongam por várias gerações. À medida que 

a demanda por esse tipo de recursos aumenta e muitos países pobres 

deslizam-se pela encosta do endividamento. A intensidade do conflito em 

torno daquelas áreas disputadas só pode aumentar (p. 15, tradução nossa) 

Klare (2003, p. 24) afirma que a desde que a Guerra Fria terminou, as 

questões relacionadas a recursos recuperaram seu lugar central no planejamento 

militar americano. Em vista do que se poderia argumentar, quando se destaca hoje a 

questão da segurança de recursos, é uma forma de voltar ao ambiente estratégico 

que prevaleceu durante a primeira metade do século XX. O autor acrescenta que, 

quando a Armada Americana alega a segurança das "linhas de comunicação 

marítima" nos Estados Unidos (referindo-se especificamente às linhas comerciais 

intercontinentais), seu argumento geralmente deriva do apresentado pelo Almirante 

Mahan no final do século XIX. No entanto, a abordagem atual representa mais do 

que apenas um retorno ao passado; acima de tudo, reflete a crescente importância 

da energia industrial e as dimensões econômicas da segurança.  
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Klare (2003) apresenta três fatores relacionados às controvérsias na área de 

recursos naturais: aumento da demanda, maior escassez e competição e tensão 

para dominar os recursos. 

Observando o que acontece com relação aos dois primeiros fatores 

selecionados por Klare, ou seja, aqueles referentes ao aumento da demanda e à 

crescente escassez, será possível avaliar o que acontece em termos da dinâmica 

dos recursos em geral e do que refere-se a implicações conflitantes no futuro na 

região, alertando que cada fator também reforçará a tendência desestabilizadora dos 

outros, à medida que o consumo de recursos aumentar, a escassez também 

aumentará mais rapidamente e os governos estarão sujeitos a mais pressão para 

resolver o problema a qualquer custo (KLARE, 2003, p.23) 

Hoje, segundo Blackwill e Harris (2016, p. 49), sete ferramentas econômicas 

são, pelo menos em teoria, adequadas para aplicação geopolítica: política comercial, 

política de investimentos, sanções econômicas e financeiras, cibernética, ajuda, 

política financeira e monetária e energia e commodities.  

Os autores mencionados, ao falar sobre políticas nacionais de energia e 

commodities, expressam que a tendência de empregá-los no sentido geopolítico não 

é nova. O gás russo na Europa é um exemplo claro, bem como as implicações da 

crise ucraniana de 2014 ou o papel central da China em toda a Ásia em relação aos 

recursos. Afirmam que os Estados empregam energia e commodities para ajudar-se 

com todos os tipos de necessidades geopolíticas e que a escassez de recursos da 

China é um fator crucial da política global na era pós-Guerra Fria (BLACKWILL; 

HARRIS, 2016, p. 85 e 86). 

O que sustenta os parágrafos anteriores é o conceito de poder. As duas 

suposições que expressam Agnew e Corbridge (2003, p. 3), comuns à maioria 

perspectivas geopolíticas são, em primeiro lugar, que o poder é uma capacidade 

invariável de fazer que outras pessoas (Estados) façam a própria vontade, resultante 

de vantagens de localização geográfica, população e recursos naturais; e em 

segundo lugar, um atributo de estados territoriais que tentam monopolizá-lo em 

concorrência com outros estados. Cada uma dessas suposições é problemática.  

Nesse contexto geral, a importância do Atlântico Sul é destacada por Costa 

(2012, p.16). Segundo o autor, o elemento de maior significado geopolítico do 
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Atlântico Sul é o fato de que nas suas duas bordas continentais estão localizadas as 

jazidas de petróleo e gás consideradas pelos especialistas como das mais 

promissoras do mundo. 

Para Giusiano (2014, p. 2), as atuais mudanças vertiginosas do sistema 

internacional, determinam que a região do Atlântico Sul apresente uma relevância 

em termos diferentes, mais amplos e complexos, de natureza geopolítica e que 

modificam o cenário estratégico diplomático no futuro. Nesse sentido, e possível ver 

que a relativa marginalidade a que a região do Atlântico Sul foi submetida 

historicamente pelas potências centrais, uma vez que para elas representava 

apenas a possibilidade militar estratégica de controlar uma passagem bi oceânica, 

foi modificada pela mudança no contexto internacional. 

Para Terríbile (2018b, p. 2) o Atlântico Sul, no final da segunda década do 

século XXI, consolida-se como um espaço de crescente importância estratégica, 

caracterizado por um baixo nível de conflito (entre Estados bem como os derivados 

das ações de atores transnacionais), que o diferencia de outros cenários marítimos 

globais, como Oceano Índico, Mar Mediterrâneo e alguns setores do Oceano 

Pacífico. 

Segundo o autor, o Atlântico Sul apresenta-se como uma área de interesse, 

não apenas para os Estados costeiros, mas também para os atores extras regionais 

da mais alta ordem (Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Estados 

Unidos e, cada vez com mais presença, China e Rússia). No entanto, para Terríbile 

(2015, 2018b), não apenas os Estados têm interesse na área. As empresas privadas 

associadas ao comércio, à exploração de recursos, à pesquisa e inovação científica 

e tecnológica e à prestação de serviços de segurança e defesa atuam ao lado deles 

(e até, em alguns casos, de forma independente). Juntamente com eles, outros 

atores, como organizações não-governamentais ligadas à proteção ambiental, 

atores ligados ao tráfico de drogas e à pirataria marítima e organizações 

internacionais com competências na área, se reúnem para criar uma rede na qual os 

atores regionais e extras regionais interagem, públicos e privados, legais e ilegais, 

formando relações complexas que podem ser abordadas sob várias perspectivas: 

econômica, militar, científico-tecnológicas e estratégico-políticas. 

Desde o ponto de vista econômico e dos recursos naturais, o Atlântico Sul 

configura-se como uma fonte de recursos vitais e como uma importante rota 
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comercial de alimentos e matérias-primas globalmente. Cerca de um quinto do 

comércio mundial viaja por esse espaço; da mesma forma, cerca de um quarto das 

reservas mundiais de petróleo bruto estaria em suas águas; enquanto, em termos de 

produção de peixes, seus pesqueiros contribuiriam com 11,5% da pesca em todo o 

mundo. Além disso, 52% das exportações mundiais de soja, 75% das exportações 

de farelo de proteína e 80% das exportações de óleo de soja atravessam suas 

águas da costa leste da América, principalmente Argentina, Brasil e Uruguai, com 

destino à Europa e Ásia. Da mesma forma, e embora sua magnitude seja 

desconhecida, os fundos desse Oceano constituiriam uma grande reserva de 

minerais considerados estratégicos e até vitais (manganês, cobalto, níquel, cobre) 

para as principais economias mundiais (TERRÍBILE, 2018, p. 3).  

Para Formento et.al. (2017 p. 5), a relevância das Malvinas e o Atlântico Sul 

desde o ponto de vista econômico é indubitável. Primeiro, em relação aos recursos 

de hidrocarbonetos. A presença de óleo nas águas adjacentes às Malvinas começou 

a ser usadas pelos habitantes das Ilhas Malvinas, que em 2008 licitaram dezenove 

áreas e concederam licenças de exploração offshore a empresas como Shell, 

Amerada Hess, Rockhopper Exploration, Lasmo, Falklands Oils & Gas, International 

Petroleoum Corporation e Desire Petroleum, entre outros. A área em que a 

perfuração está sendo desenvolvida está prestes a começar a produzir petróleo, de 

pelo menos vinte ou trinta outras áreas com alto potencial de hidrocarboneto na 

bacia norte, e existem outras mais três bacias.  

Para os autores, outro elemento a destacar no aspecto econômico são os 

recursos pesqueiros. As áreas circundantes das Malvinas e as ilhas do Atlântico Sul 

têm recursos pesqueiros de importância mundial: lulas, merluza, krill, algas, 

moluscos, cetáceos, abadejos e bacalhau são algumas das possibilidades de 

extração nas águas próximas às ilhas. 

Formento et.al. (2017) agregam que, um último recurso econômico a ser 

destacado passa pelos nódulos polimetálicos, pois no fundo do mar também há 

presença de recursos metálicos de manganês, cobalto, cobre, ferro, níquel, silício 

ferroso, cromo e outros metais, alguns considerados estratégicos e pode adquirir 

relevância no futuro. 
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2.6 GEOESTRATÉGIA 
 

Como já foi abordado, a Estratégia pode ser definida como a dialética das 

inteligências que usam a força para resolver seus conflitos em um ambiente 

conflituoso. Na sua relação com o espaço geográfico, a estratégia é fortemente 

afetada pela geografia, uma vez que a influência dos oceanos, do espaço aéreo e do 

cenário terrestre precede de forma importante a cultura estratégica dos militares, 

com consequências em suas lógicas de pensamento. Este último gerou culturas 

estratégicas diferenciadas de acordo com o cenário em que as forças armadas 

historicamente gravitaram e desenvolveram (espaço marítimo, terrestre e aéreo). 

Este aspecto começou a mudar consideravelmente desde a Segunda Guerra 

Mundial, com a expansão dos teatros de guerra e do desenvolvimento tecnológico 

(REYES, 2012, p.38). 

Nesse sentido, a geopolítica é o estudo das relações entre as políticas dos 

Estados e suas geografias. No entanto, uma nova ciência parece destinada a 

unificar o pensamento estratégico e a geopolítica: a Geoestratégia, chamada a 

incorporar a inter-relação entre as dimensões tradicionais (terra, mar, ar e espaço) e 

o ciberespaço, onde as distâncias, tempos de reação e formas de combate não são 

iguais. A geoestratégia pode ser entendida como uma estratégia baseada na 

exploração sistemática das possibilidades oferecidas pelos grandes espaços em 

termos de extensão, forma, topografia e recursos de todos os tipos (BÉGARIE, 

1988). 

A Geoestratégia deu assim um passo em direção ao conflito aberto. Foi usada 

para elucidar os graus de eficácia dos meios terrestres, navais ou aéreos para 

reverter as áreas de influência, não por causa da sucessão pacífica de situações 

propícias, mas pelo poder das armas, sentando-se no palco da surpresa em um 

momento favorável. (BAQUER, 2010, p. 20). 

O autor mencionado acrescenta que a Geopolítica diz o que deve ser 

conquistado ou preservado; a Geoestratégia diz se isso é possível e como, de que 

maneira, com que meios. 

Para Reyes (2012, p.39), uma interpenetração entre ambas as disciplinas, 

Geopolítica e Geoestratégia, se apresenta como fundamental, e uma Estratégia 

Nacional de Segurança e Defesa parece um instrumento adequado para realizar 

isso. 
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Como pode ser visto, os conceitos de geopolítica e geoestratégia não são 

facilmente separáveis. A confusão entre os dois denuncia seu parentesco e seus 

relacionamentos íntimos. Eles (os termos) são usados de forma intercambiável 

(CELÉRIER, 1955, p. 89). 

Segundo Baquer (2010, p.26), a geopolítica sempre tentará determinar quais 

são os propósitos (ou objetivos) da vontade do Estado ou de coalizões ou alianças 

para resolver seus conflitos. A Geoestratégia estudará quais são as maneiras mais 

apropriadas de obter os melhores resultados, através do uso racional dos meios 

disponíveis, mesmo que sejam incluídos meios militares. A Geoestratégia 

estabelece, não tanto o volume ou a qualidade técnica dos recursos materiais e dos 

meios pessoais, como as formas de proceder que devem ser consideradas mais 

eficazes para satisfazer os fins que ela nunca estabelece porque são dados pela 

Geopolítica. 

A Geoestratégia é uma arte sobre maneiras de operar. Esta é a primeira 

condição que se precisa cumprir para legitimar-se como uma ciência. A escolha do 

modo correto de operação que, em uma situação específica, deve ser realizada por 

um ator peculiar, que marca o momento culminante que não deve ocorrer por pura 

intuição, mas por raciocínio claro e lúcido. Toda geoestratégia resulta em uma 

escolha do modo correto de operação cuja responsabilidade será depositada em um 

ator principal que será chamado o grande estrategista de seu próprio lado. Para 

diagnosticar um presente e prever um futuro, como no caso desta pesquisa, cada 

ator principal tem vários atores secundários ao seu lado. Aqueles que não 

respondem ao desenho escolhido para o conjunto de atores aliados. A avaliação 

geral da situação deve ter um possível fracionamento em situações particulares. 

Essa circunstância será mais séria nas coalizões ocasionais de vários estados 

soberanos do que nas firmas alianças já consolidadas em uma época como a da 

Guerra Fria (BAQUER, 2010, p. 27). 
 

Celérier (1955) tenta aclarar o conceito:  

De qualquer forma, a geografia comanda, ou condiciona em grande medida, 

quando colocamos um problema em termos de conflito bélico, potencial ou 

real. Nesse sentido, tem que encaminhar-se e programar-se as 

necessidades do aparato e organização militar. As características 

geográficas de um teatro determinam não apenas a possíveis soluções 

estratégicas, mas mesmo a própria constituição das forças chamadas para 
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operar nele, que serão organizadas, armadas e usadas de acordo com as 

circunstâncias (p. 64, tradução nossa) 

 

Desse modo, a Geoestratégia não apenas projeta os mandatos da 

Geopolítica, mas também coincide com os fundamentos da estratégia clássica no 

nível da chamada "Grande Estratégia" (MESTRE, 1978, p.51). 

No pensamento de Baquer (2010, p. 3), a Estratégia preenche uma esfera de 

conhecimento que não coincide com a da geopolítica, mesmo tornando-se 

geoestratégia. Estratégia, Geopolítica e Geoestratégia têm comportamentos 

diferentes na história das ideias. Há uma evolução do pensamento estratégico, uma 

evolução do pensamento geopolítico e uma evolução do pensamento 

geoestratégico. O que acontece é que, enquanto a Estratégia é uma ciência muito 

antiga, já formada na Antiguidade Clássica, a Geopolítica não é tal até o final do 

Século XIX e a Geoestratégia só tem início nos alvores do Século XX. 

Segundo o autor, a geopolítica do final do Século XIX, baseada em uma 

inspiração geográfica, procurou ordenar os resultados históricos da impressão do 

Estado no espaço terrestre. Era (ou queria ser) uma ciência determinística que 

tendia a sublinhar o que permanece e é duradouro, por exemplo, a delimitação das 

fronteiras, separando-se de aspectos conjunturais, como um programa do governo. 

(Baquer, 2010, p. 19). 

É o mesmo Baquer (2010), que se aproxima à definição de Geoestratégia, 

norteando esta pesquisa: 

 

No âmbito dos estudos geoestratégicos, apenas foram contempladas as 

realidades concretas do potencial militar da soberania política em presença 

e contato. Até das coalizões com mais ou menos apoio a outros potenciais 

físicos, humanos ou econômicos, os estudos geoestratégicos foram 

direcionados para ditar os pontos de aplicação do esforço das Forças 

Armadas em uma guerra aberta. 

A escolha oportuna do momento para operar com unidades militares, a 

precisão da medida da intensidade do esforço, as previsões de duração das 

reuniões armadas etc. Eles fizeram da geoestratégia uma verdadeira 

ciência do Estado. O fato de ter pronto o potencial da guerra e pressionar o 

inimigo em potencial, mostrando forças nas áreas geográficas onde os 

interesses disputados estavam localizados. Ou dissuadir o suposto inimigo 

para que não se empregue completamente, porque será inútil, tornou-se 

uma Estratégia (2010, p.19). 
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2.7 PODER NAVAL 
 

Carvalho (1982), ao explicar a importância histórica do mar, escreve:  

 

.... Ocupa cerca de 71 % da superfície da Terra, resultando a sua 

importância e o seu significado estratégico da associação desta realidade 

às circunstâncias de tomar possível o estabelecimento de comunicações 

relativamente fáceis, desimpedidas e baratas entre regiões não contíguas e 

distantes, e de conter no seu seio inestimáveis recursos económicos de 

natureza biológica, mineral e energética...  (p.123). 

 

O autor acrescenta que o Poder Marítimo é essencial para um país, e pode 

ser definido como uma integração das manifestações do poder nacional onde o mar 

é um meio fundamental de ação. Agrega que são classicamente reconhecidos como 

fatores do Poder Marítimo de um país os seguintes: a Geografia, principalmente a 

posição relativa de um país com respeito a outros países, sua maior ou menor 

facilidade de acesso ao mar, configuração territorial (forma, expressão e 

continuidade), os portos, bases e pontos de apoio, e as características da sua 

fronteira marítima; a Demografia, quanto ao grau de concentração da população na 

orla marítima e ao relacionamento das suas atividades com o mar; a Economia, 

principalmente no que concerne a capacidade industrial, científica, tecnológica e 

financeira dedicada ao desenvolvimento e a  proteção dos Interesses Marítimos, 

entendidos como predisposição e sensibilidade existentes na população e nas elites 

dirigentes para entender e utilizar o mar; as Marinhas civil e militar e seus graus de 

desenvolvimento, por comparação com as potencialidades geoestratégicas e 

econômicas próprias; e os demais meios militares e militarizados pensados para 

atuar no mar (CARVALHO, 1982, p. 126). 

No tocante ao poder Naval de um país, Carvalho diz que tem a ver com a sua 

capacidade em unidades navais de superfície, sub-superfície e aéreas orgânicas. 

Ainda, citando ao inglês Roskill, afirma que:  
 

...as componentes do Poder Naval são: o Elemento de Força (instrumento 

de guerra) do qual depende o grau de controle do mar de que um país é 

capaz; o Elemento de Segurança, constituído pelas bases e pontos de 

apoio navais; e o Elemento de Transporte, das Marinhas de Guerra, 

complementadas pelas Marinhas civis...O Poder Naval, que visa a defesa 

dos Interesses Marítimos de um país, e a interferência com os dos seus 

antagonistas em caso de conflito, deve em primeiro lugar estar em 
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correspondência com o seu grau de dependência relativamente ao mar (nos 

aspectos de segurança do território, transportes, recursos econômicos, etc.) 

e, em última análise, com o Poder Naval dos seus mais prováveis 

antagonistas e suas possíveis intenções (p. 126 e 127). 
 

Para Corbett (2005), a importância das condições geográficas de um pais era 

central para a determinação do sucesso de uma estratégia naval:  
 

Um elemento óbvio de força é que, quando as condições geográficas são 

favoráveis, podemos usar a nossa marinha para restringir a quantidade de 

força com que o nosso exército terá de lidar. Podemos de fato trazer nossa 

frota para restabelecer o equilíbrio negativo da nossa força de terra (p.73, 

tradução nossa). 
 

 

Segundo Battaleme (2013), o rearranjo do poder mundial se reflete 

diretamente na projeção e exercício do poder sobre um determinado espaço e se 

manifesta principalmente na competição pelo acesso a grandes espaços comuns. A 

localização geográfica dos jogadores geoestratégicos ativos é um fator fundamental.  

Nesse sentido, para Altieri (2015), o mar representa hoje, não apenas um dos 

espaços comuns mais dinâmicos, mas é a área em que o sistema é reproduzido por 

meio do intercâmbio de comunicações e comércio e, portanto, onde estão 

manifestadas de forma mais visível as disputas de controle, especificamente no que 

se refere à projeção de poder e à capacidade de negar ou não o acesso ao 

adversário. 

Dentro dessa estrutura, a autora define Poder Naval, considerando as 

conceituações de Till (2015) e Mahan (1890); como a capacidade de uma marinha 

para exercer o controle do mar, entendido como a capacidade de garantir a 

liberdade de movimento nesse espaço e usá-lo para seus propósitos, enquanto nega 

seu uso ao adversário, entendendo que esse poder é medido em relação ao poder 

naval de outras marinhas. 

A importância geoestratégica do espaço marítimo abrange um grande número 

de elementos fundamentais para a conformação do poder nacional: além do controle 

e acesso aos seus recursos - minerais, hidrocarbonetos, polimetálicos e pesqueiros, 

entre outros. O posicionamento desde o oceano favorece o controle das rotas 

comerciais e oferece a possibilidade de projetar poder em direção a solo firme, ou 

seja, o continente (ALTIERI, 2018, p.200). 
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O britânico Geoffrey Till (2007, p 40) considera que há quatro atributos que 

definem o mar como um cenário estratégico: como meio de informação e expansão 

de ideias, como meio de transporte e intercâmbio, como fonte de recursos e como 

meio de dominação. Essas características são o que fazem do mar um elemento 

central das relações internacionais no Século XXI, tanto em termos de comércio 

internacional quanto na eterna luta pelo poder mundial. 

O Poder Naval nunca é absoluto (ALTIERI, 2018, p. 200), mas é medido em 

termos relativos aos das outras marinhas. Till (2007), argumenta que o verdadeiro 

poder é ter a capacidade de exercer o "controle do mar" pelo tempo e no local 

determinados para cumprir os propósitos próprios A outra opção estratégica de 

"controle do mar" é a capacidade de "negar o mar", o que significa impedir que um 

oponente use uma área do mar para seus propósitos. 

Nesse sentido, as funções clássicas do poder naval são: garantir o controle 

do mar, projetar o poder na paz e na guerra, atacar e defender o comércio marítimo 

(direta e indiretamente) e manter ordem no mar (ALTIERI, 2018). 

Bertotto (2014, p. 124) afirma que foi Mahan quem postulou pela primeira vez 

que a posse e o controle dos oceanos eram essenciais para controlar os recursos 

naturais do mundo e dominar a Terra. O controle do mar é alcançado através da 

manutenção da força naval necessária, tanto em quantidade quanto em qualidade, 

para controlar o mar em áreas de interesse vital para a nação (ALTIERI, 2018, 

p.201). 

Porém, o Poder Naval não é apenas o exercício do controle do mar (embora 

isso, obviamente, seja um pré-requisito). É também a capacidade de influenciar o 

comportamento de outras pessoas ou coisas através do que é ou não é feito desde 

o mar. A projeção do poder naval envolve o uso das forças armadas do mar para 

influenciar os eventos em terra. Seu alcance varia de invasões a um território em 

uma extremidade do espectro, a pequenas incursões de assédio e a capacidade de 

bloquear, na outra. Nesse sentido, ele se mistura às formas mais coercitivas de 

diplomacia naval (TILL, 2007, p.26). 

A diplomacia naval, outro conceito importante para a pesquisa, é a 

possibilidade de usar as marinhas para fins políticos definidos pela política externa 

sem a intenção ou necessidade de desencadear um conflito armado (ALTIERI, 2018, 

p. 201). Segundo Till (2007, p.363), abrange todas as formas de influência do poder 
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marítimo na política externa de um Estado, sem alcançar o uso da força naval. Pode 

atuar como "coação" ou "dissuasão". 
 

2.8 ARGENTINA: O PENSAMENTO GEOPOLÍTICO E GEOESTRATÉGICO 
 

Considera-se importante passar da visão geral para o referencial teórico 

argentino, nos aspectos que serão abordados, a fim de focar com precisão na 

questão do estudo: a Geoestratégia Argentina no Conflito do Atlântico Sul. 

Segundo Oyarzábal (2009)4, até o final do século XIX, o Mar Argentino e sua 

importância como fator econômico, geopolítico e estratégico não tinham uma 

consideração significativa no pensamento dos estadistas do país. Para o autor, 

Segundo Storni, que se iniciava na profissão naval justamente naquele momento, 

reconhecia que mesmo no século XX a consciência marítima não estava 

suficientemente consolidada no espírito dos argentinos. Por esse motivo, e por sua 

própria iniciativa, aborda e aprofunda o conhecimento do mar em bases científicas.  

Segundo Storni nasceu em 1876 e se formou na Escola Naval Argentina em 

1894. Uma das suas influencias intelectuais mais importantes foi, sem dúvida, Alfred 

Mahan. Para Ruschi (2009, p.102), a “revolução mahaniana” significou, para os 

Estados Unidos o ponto em que há um abandono definitivo da política “continental”. 

Sua luta contra os índios e contra o México sempre foi uma luta terrestre, o que lhe 

garantiu expansão territorial e conformação de um grande espaço que une as costas 

do Pacífico com as do Atlântico. Com Alfred Mahan surgindo como o principal autor 

intelectual, os Estados Unidos se abrem para o mar. 

Para Tripolone (2015, p.140), Storni compartilhava com Mahan a ideia da 

necessidade do poder naval como base da defesa nacional e como um método 

eficaz de proteção e promoção do comércio mundial. Porém, rejeitava 

expressamente o expansionismo, na mesma linha de pensamento que Jorge Atencio 

(1965). 

De acordo com Tripolone (2015) e Martins (2016a), outra fonte importante 

para Storni foi o pensamento de Friedrich Ratzel. Do livro Der Erde und das Leben 

(RATZEL, 1902), o vice-almirante argentino resgata a visão da predominância e 

influência do mar sobre a população e a superioridade das visões dos povos que 

                                                             

4Escrito detalhado no preâmbulo do livro de Segundo Storni “Intereses Argentinos en el Mar” (2009) 
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veem o mar como um horizonte e não permanecem apegados à terra (STORNI, 

2009, p. 44 e 59-60). 

O pensamento de Storni teve uma grande influência a partir do século XX. Até 

o final do século XIX, a visão da Marinha Argentina estava orientada, sobretudo, 

para os rios. A importância que o Rio da Prata e o Paraná tiveram para a economia 

e a política argentina durante o período de consolidação nacional fez que a maioria 

dos esforços estivessem direcionados à consolidação da navegação fluvial por meio 

de uma frota e portos adequados. Porém, isso começou a mudar no final do século 

XIX, em grande parte devido à consolidação da soberania nacional nas costas da 

Patagônia e ao crescimento do comércio internacional. No entanto, foi somente com 

a publicação do livro “Interesses argentinos no mar” em 1916 que esse novo objetivo 

foi traduzido em uma teoria geopolítica e uma visão global e abrangente da relação 

que a Argentina deveria ter com o mar (DE MARCO, 2010, p.117- 121). 

O núcleo central da mencionada obra de Storni é encontrado na crença de 

que a Argentina era uma nação insular e, portanto, marítima. A sua localização 

geográfica, cercada pelo mar e “a distância média que separa essa quase ilha do 

centro de gravidade da civilização (Europa), de rota totalmente marítima. ” (STORNI, 

2009, p.28 e 29), apoiavam o argumento de Storni, que postulava que o destino da 

Nação Argentina era o mar. Para Tripolone (2015), mais uma vez, a influência de 

Mahan é evidente, uma vez que o Almirante norte-americano também falou do 

caráter insular dos Estados Unidos. 

Segundo Molina Pico (2016), a abordagem de Storni estava enquadrada em 

seu próprio esquema de estratégia naval e geopolítica. Em sua análise, a Argentina 

não podia ser outra coisa senão uma nação marítima que dependesse do comércio 

marítimo em tudo. Embora, também com essa visão determinística, Storni 

classificava, já naquela época, à Nação Argentina como um povo não marítimo, 

sugerindo medidas corretas para compensar essa falta de orientação para o mar. 

(MOLINA PICO, 2016, p.7). 

Para Storni (2009), o poder naval devia repousar sobre três pilares 

fundamentais: produção, transporte e mercados próprios. Além disso, segundo 

Oyarzábal (2009), apelava naquele momento à promoção da pesca. Também 

enfatizava que os interesses argentinos não estariam garantidos se o pais não fosse 

capaz de defender o tráfego nas costas da América do Sul, Pacífico e Atlântico. A 
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visão estratégica concentrava-se na defesa do território centrado no Rio da Prata e 

na capacidade de projetar a força naval no Atlântico e no Pacífico em defesa do 

principal interesse do país: o comércio internacional. 

Para Delamer et al. (2011a, p. 18), o pensamento de Storni é um apelo 

ardente ao desenvolvimento marítimo do país, onde continua a destacar a 

necessidade de um componente militar para proteger adequadamente a marinha 

mercante, as costas, portos e a atividade pesqueira, elementos que ele considera 

vitais para o progresso da Nação Argentina.  

Segundo Figueroa (2012), Storni sempre demonstrou grande interesse em 

tudo relacionado ao enorme patrimônio que concentra o mar argentino. Sensível ao 

paradigma naval da época (seguindo os postulados de Mahan) analisou a 

importância do mar como fonte de riqueza, meio de comunicação e fator de poder na 

trajetória das nações. Assim, marcou um salto qualitativo de importância em termos 

da concepção geoestratégica do país: durante o século XIX e o início do século XX, 

a sociedade argentina olhou para os pampas e montanhas, dando as costas para o 

mar e ignorando a importância e a contribuição vital que o mesmo poderia dar ao 

desenvolvimento do país. Foi Storni, precisamente, quem provocou a necessidade 

de consolidar a consciência marítima nas mentes dos argentinos através de análises 

e aprofundamentos científicos. 

Para Deciancio (2017, p. 187), o almirante Storni está entre os principais 

expoentes da geopolítica argentina.  A partir de estudos publicados como   “Trabajos 

Hidrográficos y límite argentino en el Canal de Beagle” (1905), “Projecto de régimen 

de Mar Territorial” (1911) e “El  Mar Territorial (1926)”, lançou as bases para futuras 

pesquisas. Por exemplo, em “El Mar Territorial”, Storni levantou a necessidade de 

um mar territorial de 20 quilômetros e uma área adjacente de 200 quilômetros 

náuticos com exercício limitado de soberania, diretrizes que foram posteriormente 

incluídas na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (1982). Por 

outro lado, em 1916, em uma conferência no Jornal “La Prensa”, com o patrocínio do 

Instituto Popular de Conferências, ele delineou os postulados de seu trabalho mais 

destacado: Interesses argentinos no mar (editado sem modificações em 1952). 

Storni conseguiu delinear o senso nacional de desenvolvimento marítimo e o 

senso tecnológico da indústria naval argentina nos tempos em que o país exercia 

sua primazia na região (QUINTANA BINIMELIS, 2005). Reconhecendo a influência 
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do Almirante Mahan e do geógrafo alemão Ratzel (STORNI, 2016, p. 26) postulou a 

relevância que o mar adquire para a Argentina, tomando consciência de sua 

insularidade, uma característica que, Storni(1916) afirma que:  

 

“É um dos principais determinantes de nossa gênese e desenvolvimento 

histórico, e […] continuará sendo um dos determinantes mais poderosos em 

todas as manifestações da vida externa argentina no futuro. A posição 

marítima argentina prevaleceu sobre a continental; desde o início. Desde a 

primeira, tudo deve ser esperado, em vez de olhar para os vizinhos, com os 

quais os esforços devem ser unidos, mas de quem podemos receber 

pouco”( p. 29, tradução nossa). 
 

Em uma segunda conferência, também ditada em 1916, Storni discutiu sobre 

a importância de desenvolver uma política naval que respondesse ao interesse 

nacional da Argentina, com base em sua condição de insularidade e projeção 

atlântica. A política naval era, “acima de tudo, uma ação do governo; mas é 

essencial que ele tenha coragem e continuidade, que seus objetivos se enraízem em 

toda a nação, que sejam uma ideia clara, uma convicção das classes dominantes e 

uma aspiração constante de todo o povo argentino” (STORNI, 1916, p. 67). Tinha 

que basear-se em três “colunas” fundamentais: produção, transporte próprio e 

mercados, que permitiriam o progresso no desenvolvimento de uma frota que 

tornaria a Argentina uma potência marítima (DECIANCIO, 2017, p.188). 

O trabalho de Storni lançou as bases e tornou-se o antecedente mais claro do 

surgimento do pensamento geopolítico argentino, fundamentado em uma 

perspectiva realista das relações entre os Estados. A partir da década de 1940, 

esses estudos adquiriram uma dinâmica singular, com uma perspectiva de análise 

intimamente ligada à estratégia nacional (COLACRAI, 1992) e fortemente associada 

aos Institutos Superiores das Forças Armadas.  

A partir desse momento, continuaram produzindo-se e reproduzindo-se muitos 

dos postulados que serviram de base às políticas territoriais do Estado argentino 

influenciando direta ou indiretamente as políticas governamentais (QUINTANA 

BINIMELIS, 2005). 

Para Escudé (2008), o problema da territorialidade observa-se constante nos 

estudos internacionais argentinos desde o período colonial. O mito sobre a perda de 

território fez manter o interesse pela geografia e o papel dos políticos diante desse 

fenômeno e funcionou como antecedente de uma concepção geopolítica, 
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preocupada com a organização interna do Estado e sua delimitação de fronteiras. 

No entanto, foi apenas no final da década de 1940 que uma abordagem geopolítica 

argentina começou a se desenvolver. Essa abordagem estava ligada, 

principalmente, às Forças Armadas, de onde se avançaram não apenas na tradução 

e distribuição de textos fundamentais, mas também nas primeiras reflexões sobre a 

geopolítica argentina (JASSON; PERLINGER, 1948; ISOLA; BERRA, 1950). 

As intenções expansionistas e o avanço militar do Brasil sempre preocuparam 

os militares argentinos e aumentaram o interesse nos estudos geopolíticos. Em 

1941, a tradução e divulgação nos círculos militares argentinos do livro Projeção 

Continental do Brasil (escrito no ano 1938), de Mario Travassos, demonstraram o 

avanço dos intelectuais brasileiros no conhecimento e aplicação da nova disciplina e 

levantou preocupações sobre conhecer os fundamentos dessa teoria (ATENCIO, 

1965, p. 122).  

Foi nas instituições militares que a geopolítica como ciência (e sua aplicação 

na Argentina) começou a ser pontualmente investigada, a partir da tradução feita na 

Escola de Guerra Naval de uma das obras fundamentais da geopolítica alemã, 

intitulada “Introdução à geopolítica”, de Richard Henning e Leo Körholz (1944). Para 

Atencio (1965), esta publicação preencheu o espaço vazio da teoria e, assim, 

atendeu à necessidade decorrente do trabalho de Travassos.  Segundo o autor, foi 

um dos poucos livros em espanhol que permitiram a iniciação metódica no estudo da 

geopolítica. 

Nesse mesmo ano, apareceu a primeira publicação sobre geopolítica na 

América do Sul, “A República Argentina no panorama geopolítico do mundo”, de 

Ricardo De Labougle, que concebeu a geopolítica de uma maneira única, 

considerando o lugar específico que correspondia a cada nação no concerto 

internacional. Assim, a geopolítica devia ser vista como o uso inteligente do território, 

com o objetivo de buscar sua harmonização e preparar sua coesão, aproveitando ao 

máximo seus recursos. A primeira coisa que um estudante de geopolítica nacional 

deveria estudar era a posição da nação no sistema internacional e depois observar o 

espaço e seus recursos naturais (DE LABOUGLE, 1944). 

Em 1948, Jorge Jasson e Luis Perlinger publicaram a obra Geopolítica: 

origem, evolução, principais fundamentos, política de poder. Depois de analisar os 

principais fundamentos da geopolítica argentina a partir do estudo do espaço, 
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posição, clima, geomorfologia, hidrografia, economia e o mar; eles propuseram 

muitos dos postulados do realismo clássico e do papel da política de poder. Os 

autores entenderam o poder como potencialidade, e política de poder como “as 

relações internacionais de um Estado quando, para atingir seus fins, utiliza seu 

potencial, das diferentes forças que o compõem, de maneira coercitiva” (JASSON; 

PERLINGER, 1948, p. 194). Desta maneira, o poder era visto como a capacidade 

integral de lutar pela subsistência. O estadista deveria buscar um aumento constante 

no poder e, se com esse aumento, não conseguisse alcançar a supremacia do 

poder, devia procurar atingir o que chamavam de equilíbrio de poder: “O equilíbrio 

de poder não significa colocar em jogo um poder de magnitude igual ao do 

oponente, mas a capacidade de neutralizar o poder do ou dos possíveis adversários” 

(JASSON; PERLINGER, 1948, p. 197).  

Assim, a supremacia ou equilíbrio de poder poderia ser alcançado direta ou 

indiretamente. No primeiro caso, podia obter-se aumentando o poderio do Estado; 

no segundo caso, empregando opções tais como alianças, pactos, tratados ou bem; 

diminuindo a situação de poder do possível adversário. Essa perspectiva repousava 

em muitos dos postulados apontados por Nicholas Spykman, na Estratégia da 

América na Política Mundial (SPYKMAN, 1942). 

Outro trabalho destacado foi “Introdução à Geopolítica Argentina” (1950), de 

Emilio Isola e Ángel Carlos Berra (alunos de Jorge Atencio). Os autores analisaram 

extensivamente as características do território argentino e seus recursos naturais, a 

fim de reunir os principais antecedentes que permitiram valorizar a influência do 

ambiente geográfico no desenvolvimento do país sob uma perspectiva interna, 

levando em conta as particularidades do território argentino, baseados na convicção 

de que as teorias geopolíticas de países estrangeiros não podiam ser aplicadas 

diretamente no país (ISOLA; BERRA, 1950, p. 13).  

Para Quintana Binimelis (2015), a geopolítica foi crescendo lentamente como 

campo de estudo na Argentina, para abranger múltiplos temas e desenvolvimentos 

complexos, sempre focados principalmente em questões como o controle da bacia 

do Prata, a ameaça sempre latente em relação ao Brasil, as formas de integrar o 

território nacional e as projeções possíveis em direção à Antártica e às ilhas do 

Atlântico Sul. Foi assim que a geopolítica argentina se concentrou no 

desenvolvimento de uma concepção que entendia a Argentina como um país bi 
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continental (América e Antártica) bi oceânico (Atlântico e Pacífico), que ganharia 

mais força na década de 1970 com o regime militar iniciado em 1976. 

Outra figura central do pensamento geopolítico argentino, à metade do Século 

XX, é o Coronel Jorge Atencio. Para ele, a geopolítica é: 

 

 “A ciência que estuda a influência de fatores geográficos na vida e na 

evolução dos estados, a fim de tirar conclusões políticas. Orienta o estadista 

na condução da política externa e interna do Estado e orienta os militares 

na preparação da Defesa Nacional e na conduta estratégica, facilitando a 

previsão do futuro, considerando a permanência relativa da realidade 

geográfica, permite deduzir o caminho, de acordo com essa realidade, em 

que os objetivos podem ser alcançados e, consequentemente, as medidas 

de gestão política e as estratégias adequadas (Atencio, 1965, p.17, 

tradução nossa). 
 

Atencio (1965), em seu trabalho mais relevante (Qué es la geopolítica) 

analisou, de uma perspectiva geral, os fatores geográficos que mais influenciam a 

vida política dos Estados, mas de uma maneira mais distante da visão alemã que 

tinha prevalecido nos anos anteriores. O autor também revisou teoricamente e 

conceitualmente os estudos sobre geopolítica realizada até aquele momento no país 

e forneceu uma estrutura explicativa para sua aplicação ao caso argentino. Jorge 

Atencio considerou a geopolítica como uma ciência política baseada na realidade 

geográfica e apontou sua relevância na determinação da política externa. Assim, ele 

rejeitou a visão determinística fornecida pelas doutrinas geopolíticas mais ortodoxas 

e observou que as características geográficas de um país deviam ser levadas em 

consideração pelos responsáveis das relações internacionais, mas sem 

superestimar suas influências a ponto de obscurecerem o critério da apreciação de 

outros fatores. 

No pensamento de Atencio (1965), o amor à liberdade, o respeito à soberania 

e a consciência geográfica das características convenientes do país (Argentina), 

que constituem a herança física, induzem ao país a estar satisfeito com a sua terra, 

a não ter aspirações territoriais fora das fronteiras e a “repudiar tudo ideia 

expansionista” (p.286). 

O autor enfatizou os fatores históricos e geográficos que deram forma ao 

país, com base em uma concepção anti-expansionista que resgatou a tradição 

pacifista e a aderência às normas do direito internacional, uma vez que o país havia 
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se submetido às normas “que governam a convivência interestatal” e, ao mesmo 

tempo, “fez delas a base de nossa política externa ” (ATENCIO, 1965, p. 163).  Em 

outras palavras, a política externa foi inspirada nas realidades geográficas do país e 

nas normas do direito internacional, de acordo com o proposto pelas teorias 

espaciais. A partir de posição que sustentava o país em seu espaço geográfico, 

Atencio (1965) afirmou que: 

“Devemos seguir uma política que visa valorizar nossa herança espacial e 

preservar a soberania intangível sobre nossas jurisdições terrestre, marítima 

e aérea, defendendo, como únicas ambições espaciais, o reconhecimento 

de nossos direitos à posse das Ilhas Malvinas e a delimitação definitiva do 

setor antártico argentino” (p. 165, tradução nossa). 
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3. METODOLOGIA 

Esta Capítulo apresenta a metodologia aplicada à tentativa de responder o 

problema delineado na pesquisa, identificando as atitudes necessárias empregadas 

para atingir os objetivos elencados. Para isso, a sequência para a explicação e a 

seguinte: Tipo de Pesquisa, Estrutura da Pesquisa, Coleta de Dados, Tratamento 

dos Dados e o Método de Decisão Estratégica. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

  Para cumprir com os objetivos fixados, e de acordo com a estrutura da 

pesquisa já apresentada, a abordagem metodológica do trabalho foi qualitativa e, 

utilizando a taxonomia de Vergara, essencialmente exploratória (fim), documental e 

bibliográfica (meios) (Vergara, 2008, p. 44 e 45), levando em consideração o objetivo 

geral de desvelar os principais elementos de análise da geoestratégia argentina no 

Conflito das Malvinas, através do prisma geopolítico dos recursos naturais. 
 

Porém, cada capítulo, em forma específica, precisou de um enfoque 

particular, em função do conteúdo a desenvolver, conforme ao que será explicado a 

seguir. 

3.2 ESTRUTURA DA PESQUISA E METODOLOGIA 
 

Do ponto de vista metodológico, as seguintes considerações gerais foram 

levantadas sobre a estrutura da pesquisa: 

- Introdução, Segundo Capítulo (Marco Teórico) e Terceiro Capítulo 

(Metodologia): Neste caso, a abordagem foi eminentemente qualitativa 

contemplando como premissas a subjetividade, a descoberta, a valoração do 

entorno, procurando-se entender os fenômenos, privilegiando a história e a análise 

dos documentos, empregando como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica, 

a qual se baseia na análise de material já publicado.  

Particularmente, no momento de apresentar o Método de Decisão 

Estratégica (Metodologia), o Capítulo 3 tornou-se explicativo, para o melhor 

entendimento do restante da pesquisa, principalmente do Capítulo 6. 

- Quarto Capítulo (O Conflito das Malvinas e a Geoestratégia Argentina no 

Século XX): Neste capítulo procurou-se efetuar uma aproximação histórica para 

entender, a partir da situação do país (em grande parte do século analisado), qual foi 
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a abordagem argentina em relação à Questão das Malvinas, com o passar dos anos, 

os governos, as políticas e as necessidades integrais do país, inclusive as 

econômicas.  
 

 Para isso foi conduzida inicialmente uma pesquisa exploratória como primeira 

aproximação com problema a ser estudado. Isso permitiu contextualizar a situação 

da República Argentina, começar a identificar seus interesses em geral, e 

particularmente em relação à Grã-Bretanha, avaliar como esses interesses estavam 

condicionados, tanto por questões estruturais, quanto pela conjuntura nacional e 

mundial.  
 

 De maneira complementar, neste mesmo capítulo, foi executada uma 

pesquisa explicativa, na intenção de expor como os interesses que se identificaram, 

foram incorporados em estratégias nacionais para vincular fins e meios, no intuito de 

conduzir efetivamente a manobra estratégica dentro do conflito. 
 

- Quinto Capítulo (Os Recursos Naturais no Atlântico e o Conflito das 

Malvinas no Século XXI): Este capítulo está dividido em duas partes. Na primeira 

parte, a pesquisa exploratória continuou acompanhando o período histórico 1989-

2019, com o intuito de continuar a coleta de dados para identificar os elementos 

essenciais da geoestratégia argentina no conflito. A mencionada coleta esteve 

baseada na exploração bibliográfica, complementada pela realização de entrevistas 

com seis especialistas. Já na segunda parte do capítulo, o mesmo tornou-se 

também explicativo, depois de ter focado a pesquisa nos recursos naturais na região 

de conflito, principalmente em relação à pesca e hidrocarbonetos, bem como a 

importância da Antártica na concepção da Geopolítica dos Recursos Naturais. 
 

 - Sexto Capítulo (Os elementos essenciais da geoestratégia argentina no 

Conflito das Malvinas desde 1880 até 2019): finalmente neste capítulo, que teve o 

objetivo de concretizar o resultado da pesquisa, a metodologia a empregar foi, 

essencialmente, exploratória e analítica, na procura de desvelar aqueles objetos ou 

elementos essenciais da geoestratégia argentina, que surgiram ao longo da 

pesquisa.  

Para identificar os elementos essenciais da Geoestratégia argentina, e as 

consequentes opções estratégicas adotadas, o Método de Decisão Estratégica 

(utilizado, entre outros lugares, na Escola de Guerra Naval Argentina) foi empregado 
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para estruturar o pensamento (em geral), e os quadros resultantes do Capítulo (em 

particular). 
 

2.3 COLETA DE DADOS 
 

Os dados foram coletados por meio de: 

- Pesquisa bibliográfica em livros, revistas especializadas, teses e dissertações 

com dados pertinentes ao assunto de estudo. Além disso, foram levantadas as 

diretrizes e regulamentações que foram ditadas pelos distintos órgãos do Estado 

Argentino (principalmente o Ministério da Defesa). 
 

- Pesquisa documental: foram levantados dados apenas de fontes abertas, tais 

como documentos oficiais e públicos, por exemplo: mensagens de lei, decretos, 

portarias e outros documentos oficiais argentinos, brasileiros e britânicos, 

relacionados à questão de estudo. 
 

- Principalmente no Capítulo 6, foram empregadas entrevistas como ferramenta 

metodológica para a pesquisa. Os dados foram coletados a partir da realização das 

mesmas, remotamente, através da plataforma Skype.   

Os entrevistados foram selecionados com base no critério de relevância para a 

pesquisa, de acordo com a indicação de informantes (principalmente da Escola de 

Guerra Naval Argentina). Assim, a escolha foi focada nas suas características e / ou 

funções e amplo conhecimento sobre o tema, bem como a sua experiência 

profissional, na procura de preencher lacunas de informação decorrentes da 

categorização dos dados que surgiram após a exploração bibliográfica inicial  

(VERGARA, 2008, 2012; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2014). Em função disso, os 

entrevistados escolhidos foram os seguintes: 

- Entrevistado 1 (E1): Licenciado em Geografia. Especialista argentino em 

geopolítica, geoestratégia naval e assuntos do Mar Argentino e Atlântico Sul 

Ocidental. 

- Entrevistado 2 (E2): Especialista argentino em geopolítica de recursos 

naturais, principalmente em questões relacionadas a hidrocarbonetos e bacias off-

shore. 
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- Entrevistado 3 (E3): Oficial, na ativa, da Marinha de Guerra Argentina. Doutor 

em Relações Internacionais. Especialista em assuntos pesqueiros no Atlântico Sul 

Ocidental. 

- Entrevistado 4 (E4): Graduado em Geografia. Mestre e Doutor em Integração 

da América Latina (Universidade de São Paulo). Especialista em geopolítica e 

pensadores geopolíticos da Argentina. 

- Entrevistado 5 (E5): Oficial da reserva da Marinha de Guerra Argentina. 

Mestre em Estudos Estratégicos. Especialista em questões do Atlântico Sul e 

Estratégia Naval. 

- Entrevistado 6 (E6): Diplomata argentino. Especialista na Questão das 

Malvinas. 

As entrevistas foram constituídas a partir de uma caracterização do perfil do 

entrevistado; seguido de uma pergunta aberta (MC CRACKEN, 1988), com intuito de 

dar oportunidade de o entrevistado discorrer sobre o tema e, com isso, dar início ao 

levantamento das principais categorias a priori. As perguntas do tipo “Grand Tour” 

permitiram ao entrevistado contar a sua própria história com seus próprios termos, 

com a mínima interferência do entrevistador, mas com interação necessária, a fim de 

angariar a confiança e a empatia dos participantes.  

Em seguida, perto de dez questões pré-planejadas (MC CRACKEN, 1988) 

foram preparadas por cada entrevistado, as quais seguiram um fio condutor geral, 

mas algumas delas foram específicas, levando em consideração o perfil, 

conhecimento e experiência do entrevistado. Foi deixado, ainda, espaço para 

perguntas flutuantes, caso este pesquisador necessitasse aprofundar uma questão 

abordada pelo entrevistado 
 

Como pode ser visto no Apêndice A,essas questões pré-planejadas buscavam, 

estritamente, ajudar a reforçar, com dados de especialistas, as categorias 

estabelecidas (ver Quadro 1, p. 45). 

Com a autorização dos entrevistados, as entrevistas foram gravadas para 

facilitar o tratamento dos dados. Da mesma maneira, foi garantido o anonimato para 

cada um deles. O entrevistado E4 não apresentou problemas em divulgar seu nome, 

e até ofereceu que sua entrevista pudesse fazer parte de um apêndice da presente 

investigação. No entanto, optou-se por manter o anonimato de todos os 

entrevistados. 
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2.4 TRATAMENTO DOS DADOS 
 

- Para os dados obtidos através do método de pesquisa bibliográfica e 

documental: foi empregada a técnica de análise documental, entendida como um 

conjunto de procedimentos realizados com a finalidade de expressar o conteúdo de 

textos ou documentos e facilitar a recuperação de informações (CUNHA, 1989). 

Resultou de grande guia para o uso dessa técnica, o que o professor 

espanhol López Yepes (1981) escreveu sobre a análise documental: 
 

Consiste em um conjunto de operações que permitem desvendar as 

informações no documento. O resultado dessa metamorfose que o 

documento sofre nas mãos do documentalista, culmina quando a 

informação divulgada é disseminada e se torna uma fonte seletiva de 

informação. Em seguida, a mensagens tornam-se mensagens documentais, 

informações atualizadas (p.116, tradução nossa). 

 

A aplicação desta técnica permitiu modificar a forma do conteúdo original, 

transformando-o. Finalmente, um processo de síntese metódico levará à preparação 

do próprio documento secundário (MOLINA, 1991, p.61). 

A sequência proposta por García (1993, p.14) foi seguida para ordenar o 

processo.  

Assim, primeiramente, foi feita uma descrição bibliográfica. Em forma geral, 

descrever significa detalhar as qualidades e elementos fundamentais de uma pessoa 

ou objeto. Por descrição bibliográfica entende-se a operação responsável por coletar 

do documento os elementos que permitem sua identificação em uma categoria. É, 

portanto, a análise realizada pelo analista sobre os documentos, a fim de sintetizar e 

condensar todos esses elementos, aparentes e convencionais, a fim de empregá-

los, posteriormente (GARCÍA, 1993, p.14). Assim, foi possível estabelecer, 

inicialmente, palavras ou conceitos que puderam ser identificados na maioria dos 

textos analisados. 

Posteriormente, a partir da identificação descrita, realizou-se a catalogação. 

Entende-se por catalogação aquela operação que completa os dados obtidos 

através da descrição bibliográfica. O processo de catalogação foi concentrado em 

duas fases fundamentais: a primeira, permitiu determinar e especificar o ponto de 

acesso e a forma do cabeçalho, a fim de identificar de forma completa cada unidade 

documental. Assim, é possível diferenciá-la das demais; é descritiva e responde à 
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necessidade de identificar, do ponto de vista intrínseco e extrínseco, qualquer 

documento. A segunda fase, relacionado à tarefa de fazer o catálogo (o produto final 

da catalogação), teve como objetivo sistematizar o conjunto bibliográfico para 

proporcionar unidade e coerência (GARCÍA, 1993, p.15). Com base nas mesmas, foi 

possível fazer uma categorização detalhada dos dados obtidos, para dar ordem ao 

tratamento meticuloso dos mesmos. 

As categorias e subcategorias levantadas, detalhadas no Quadro 1, 

permitiram determinar linhas gerais ou vetores para os quais as entrevistas que 

foram realizadas deviam ser direcionadas, o que possibilitou triangular dados que 

emergiram de outras fontes, e fortalecer os existentes na pesquisa, decorrentes da 

exploração bibliográfica.  Ao mesmo tempo, esses vetores com a necessidade de 

preencher lacunas de informação, geraram um perfil necessário dos entrevistados, 

que resultou no que foi descrito em 2.3. 
 

Quadro 1: Determinação das categorias/subcategorias para o tratamento dos dados 

na pesquisa 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS PALAVRAS CHAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação Estratégica do 

Conflito das Malvinas 

Interesses dos atores 

Dependências 

Liberdade de Ação  

Petróleo e gás 

Riqueza pesqueira 

Controle do mar 

Antártica 

Tratado da 
Antártica 

Soberania 

Kelpers 

Dialética de vontades 
Comunicação 

Estratégica 

 

Persuasão 

Dissuasão 

Opções Estratégicas 

Guerra (das 
Malvinas) 

Paz 

Negociação 

Coalizões 

Cooperação  

    Confrontação 

Diplomacia 

Resolução 1514 
da ONU 

Resolução 2065 
ONU 

Autodeterminação 
dos kelpers 

 

Soberania 
compartilhada 

(1974) 

"Sedução" aos 
kelpers 

MERCOSUL 

UNASUL 

 

 
Zona Econômica Exclusiva 

Delimitação 

Superposição   

CLPC (ONU) 

FICZ/FOCZ 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS PALAVRAS CHAVE 

 

 

 

 

Posição Geográfica 

(espaço geográfico do  

conflito) 

Configuração territorial 

 

Mar Argentino 

 

Plataforma 

continental 

Aceso ao mar/ Portos 

 

Rodovias/ferrovias 

Infraestrutura 
portuária 

Portos de águas 
profundas 

Projeção ao Continente 
Antártico 

Bases e pontos 
de apoio 

(britânicas) 

Passagem bi 
oceânica 

Reivindicações 
argentino-
britânicas 

Tratado antártico 

 

 

 

 

 

Pensamento 

Geopolítico Argentino 

Almirante Storni 

Pensamento 
Oceânico 

Anti-
expansionismo 

Influências de 
Mahan e Ratzel 

Malvinas 

Evolução do Poder 
Naval 

Coronel Atencio 

Malvinas 
(soberania) 

Anti-
expansionismo 

Território Antártico 
(delimitação) 

Desenvolvimento 
da Patagônia 

Juan E. Guglialmelli 

Argentina 
peninsular 

Aspirações 
argentinas (na 

Antártica e 
Malvinas) 

Duas Faces 
(terrestre/marítima) 

Juan D. Perón 
Continentalismo 

Pacto ABC 

Recursos 
(alimentares, 

naturais) 

 

 

 

 

Geoeconomia/recursos 

naturais 

Petróleo 

 

Relatório 
Shackleton (1976) 

Bacias Offshore 

Sea Lion 

Acordos argentino-
britânicos 

Off Shore 

Brent (preço) 

Pesca 

 

Acordo do 
"Gallinero" 

PIB das Malvinas 

Depredação 

Pesca ilegal 

Comissão de 
Pesca do Atlântico 

Sul 

Minerais 
Nódulos poli 

metálicos 

 

Antártica 
Água doce 

Minerais 

 

Gás 

Petróleo 

 
Capacidade para defender os 

Tecnologia 
aplicada ao 

Pesca ilegal 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS PALAVRAS CHAVE 

 

 

 

 

 

 

Poder Naval 

 

 

 

interesses no mar controle oceânico 

 

Contrabando 

Marinha mercante 
Quantidade da 

frota 
Antiguidade da 

frota 

Marinha de Guerra 
Quantidade/ 

Antiguidade da 
frota 

 

Adestramento das 
tropas 

Controle do Mar 

Navegar (fazer 
presença) 

 Explorar 
(recursos) 

Pesquisar (melhor 
conhecimento 
oceanográfico) 

Conservar 

Apoiar (indústria 
naval/marinha 

mercante/portos, 
Antártica/SAR) 

Proteger 
(interesses 
nacionais) 

Projeção de Poder 
Capacidade 

Médios 
disponíveis 

Porta-aviões 

Fonte: o autor (2020). 
 

- Para os dados obtidos por intermédio das entrevistas: a partir da 

categorização dos dados detalhada no Quadro 3, foi utilizada, em primeiro lugar, a 

técnica de análise de conteúdo, desde que se considera que a mesma é uma boa 

ferramenta para o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito ou 

escrito a respeito de um determinado tema ou assunto (VERGARA, 2012, p.7). 

Desse modo, inferiu-se que o emprego dessa técnica podia ser de grande ajuda 

para desvelar aspectos essenciais expressos pelos entrevistados. A técnica 

contribuiu substancialmente para dar solução ao problema de pesquisa. 
 

Bardin (2011, p. 50), argumenta que a análise de conteúdo tem como principal 

objetivo desvelar “mensagens obscuras que exigem uma interpretação, mensagens 

com um duplo sentido cuja significação profunda só pode surgir depois de uma 

observação cuidadosa ou de uma intuição carismática”. E agrega, “por detrás do 

discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que 

convém desvendar”. 

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo compreende três etapas 

básicas: (a) pré-análise; (b) exploração do material; (c) tratamento dos dados e 

interpretação. A pré-análise refere-se à seleção do material e à definição dos 

procedimentos a serem seguidos. A exploração do material tem a ver com a 
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implementação destes procedimentos. Por fim, o tratamento e a interpretação, 

referem-se à geração de inferências e dos resultados da investigação. Nesta última 

fase, suposições poderão ser confirmadas ou não (VERGARA, 2012, p. 10). 

Especificamente para a última etapa, foi utilizado como auxiliar o software 

“Bear File Converter”, de forma a poder converter os áudios das entrevistas em texto 

e facilitar sua análise e tratamento detalhado. 

Foi central para a organização deste procedimento, a definição das categorias 

detalhadas no Quadro 3, conforme aos propósitos da pesquisa (TESCH, 1990). 

Segundo Bardin (2011), categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 

grupo de elementos sob um título genérico em base aos caracteres comuns destes 

elementos.  

Assim, categorizar implica isolar elementos para, em seguida, agrupá-los. As 

categorias devem ser (a) exaustivas, isto é permitir a inclusão de praticamente todos 

os elementos, embora não sempre seja possível; (b) mutuamente exclusivas, ou 

seja, cada elemento só poderá ser incluído em uma categoria; (c) objetivas, o que 

implica definir com precisão a fim de evitar dívidas na distribuição dos elementos; (d) 

pertinentes, isto é, adequadas ao objetivo da pesquisa (Vergara, 2012, p.10). 

Como técnica complementar, foi realizada uma triangulação de dados e 

fontes (VERGARA, 2012, p.245), a partir dos diferentes informantes (entrevistados), 

o que possibilitou obter esses dados a partir de perspectivas distintas. Isto, 

proporcionou maior confiabilidade às análises realizadas. 

A estratégia da triangulação tem origem nas ciências militares, onde se 

utilizam dados obtidos por meio de diversos instrumentos para, através da 

integração dos mesmos, descobrir a localização de um objeto indescritível. Nelas, os 

princípios fundamentais da geometria possibilitam aumentar a precisão do resultado 

pelo incremento do número de fontes utilizadas. Nas ciências sociais, ou mesmo 

princípio, pode-se usar, de maneira menos literal, através da abordagem do 

problema de pesquisa por meio de diversos pontos de vista, metodologias distintas, 

formas de coleta de dados, ou até mesmo pelo emprego de diversos pesquisadores 

para o estudo de um mesmo fenômeno (AZEVEDO et al, 2013; ABDALLA et al, 

2018). 

Acredita-se, conforme ao argumentado por Patton (2002), que esse 

procedimento (triangulação), pode contribuir para a validade e confiabilidade no 
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tratamento dos dados, a partir da convergência que é produzida. Neste casso, 

dentro da triangulação de dados proposta por Denzin (1978), as variantes nos 

indivíduos, com visões distintas sobre a mesma questão, permitirão compreender 

melhor os diferentes aspectos de uma realidade e evitar os “enviesamentos” de uma 

metodologia única” (AZEVEDO et al., 2013, p.3). 
 

3.5 O MÉTODO DE DECISÃO ESTRATÉGICA 

A análise da Questão das Malvinas, nos aspectos relacionados a esta 

pesquisa, será baseada no Método de Decisão Estratégica, utilizado, entre outros 

locais, na Escola de Guerra Naval Argentina, apoiado por autores como 

Frischknecht e Lanzarini (2015) e CAL et al. (2016). 

Segundo Frischknecht e Lanzarini (2015, p. 2), para passar das ideias à ação, 

a decisão passa por três níveis: concepção, desenho e escolha, as quais são tão 

indispensáveis quanto às três pernas de um tripé. Sem concepção, as ideias não 

existem; sem desenho, ideias e ações não são coordenadas; sem escolha, a ação 

não é executada.  

Para o autor, a concepção é a essência da gestão estratégica, o desenho é a 

essência da condução das operações, bem como a escolha é central na condução 

tática. 

É a condução estratégica que estabelece os objetivos nacionais e orienta às 

nações nos conflitos. Schelling (1960), e Beaufre (1963), reivindicaram o critério de 

Clausewitz (1832) para diferenciar teoricamente a Estratégia da Tática. A primeira se 

refere ao conflito, ao choque de vontades; a segunda, ao combate, ao confronto de 

forças. 

Desses conceitos, agora universais, que vinculam estratégia e conflito, 

emergem quatro características que o distinguem claramente, da tática: 

racionalidade interdependente, liberdade de ação, dialética de vontades e incerteza. 

Como toda condução, a Condução Estratégica é racional porque relaciona fins 

com meios. Mas, para se referir ao conflito, é preciso levar em consideração também 

a racionalidade de aliados e oponentes, o que leva a uma racionalidade 

interdependente (SCHELLING, 1960). 

Da racionalidade interdependente surge a necessidade de liberdade de ação, 

finalidade universal da estratégia (CAL, et al. 2016, p. 12), a saber: 
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-A liberdade de ação se consegue reduzindo as interdependências entre fins e 

meios, próprios e alheios; 

- As interdependências são reduzidas pela adaptação dos próprios fins e meios 

aos opostos e vice-versa; 

- A adaptação de fins e meios, próprios e opostos, é alcançada quando eles 

são representados em visões congruentes do conflito; 

- Se as visões são congruentes, conduzem a manobras compatíveis que dão 

aos atores mais liberdade de ação. 

A liberdade de ação não resulta tanto da operação sobre as coisas, mas sim da 

influência sobre as mentes, bem chamada de "dialética das vontades" pelo General 

Beaufre (1963). 

Segundo Frischknecht e Lanzarini (2015, p. 2), as visões do conflito nas 

mentes dos atores só podem ser modificadas influenciando-os. Não há como 

influenciar a mente sem comunicação, que, com a caneta ou com a espada, é o 

diálogo que os atores tentam modificar. Assim, a dialética das vontades é a 

comunicação ou interação, ou seja, a troca de mensagens. A comunicação é a 

essência da gestão estratégica que, portanto, vai além do militar para se tornar 

aplicável em qualquer campo. 

Por fim, o autor destaca que o caráter dialético da condução estratégica é a 

causa de sua incerteza, que a configura mais como uma aposta no futuro do que 

como previsão ou cálculo. Conforme explicado, a dialética das vontades atua a partir 

e sobre as mentes dos atores. Como o conteúdo da mente humana não pode ser 

lido, ele só pode ser inferido da ação dos atores. Nesse sentido, a condução 

estratégica segue um método de tentativa e erro que deve contrastar 

permanentemente suas hipóteses com a realidade dos fatos (FRISCHKNECHT; 

LANZARINI, 2015, p. 4). 
 

3.5.1 Trama do conflito 

O conflito ocorre quando um ator não consegue atingir seus fins 

simplesmente formulando um plano que ignora os interesses de outros atores. As 

cadeias de fins (interesses) são aquelas que determinam a rede de coincidências ou 

discrepâncias que, por sua vez, configura a rede de relações entre os atores. A 

trama do conflito é o conjunto de relações de identificação, poder e força que unem 

os atores em função de seus interesses (CAL, et al. 2016, p. 76). 
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Quando nesta pesquisa for feita referência à Relação de Identificação, 

entender-se-á a relação de cooperação ou competência entre dois atores a partir da 

coincidência ou discrepância de seus fins (interesses). Frischknecht e Lanzarini 

(2015) argumentam que a cooperação ou competência consegue observar-se na 

coincidência ou discrepância dos interesses da hierarquia superior (os fins). 

Como explica Clausewitz (1832), a classificação dos valores em meios e fins 

é arbitrária e relativa. Os fins são simplesmente os valores considerados prioritários 

sobre os meios, mas estes costumam prevalecer sobre os primeiros, como, por 

exemplo, no aforismo “primum vivere, deinde philosophare” (primeiro viver, depois 

filosofar). Portanto, todo fim é sempre, por sua vez, um meio para um fim posterior. 
 

3.5.2 Os objetos ou elementos essenciais 

Os interesses, sejam eles meios ou fins, são objetos que podem ser 

transformados em objetivos ou recursos. É por isso que eles devem ser capazes de 

algum efeito ou ter a capacidade de produzi-lo, o que deverá ser combinado nos 

esforços. O efeito e a capacidade podem variar entre preservar, adquirir, aumentar, 

produzir, ceder, danificar ou destruir. Portanto, expressou-se que interesses são 

elementos ou objetos aos quais algum valor foi atribuído. (CAL, TELLA, et al., 2016; 

FRISCHKNECHT e LANZARINI, 2015). 

Os autores argumentam que esses elementos podem ser individualizados por 

um significado acordado, que surge da atribuição de um nome e três variáveis, que 

só podem assumir uma constante pré-estabelecida, a saber. 
 

Quadro 2: Variáveis e constantes que definem um objeto ou elemento essencial 

 

Variável 

Constante 

(valor atribuído 

à variável) 

 

Observações 

Classe 

Ideal 
Pertencendo ou relacionando-se com ideias, que não existe exceto 

em pensamento. Característica de um objeto que não tem 

existência material. 

Real Que tem existência física, verdadeira e efetiva. É capaz de ser 

medido, pesado e / ou armazenado 

Âmbito 

Político 
Contexto ideal configurado pelas questões e problemas de 

atividades e disciplinas fundamentalmente relacionadas à política. 

Econômico 

Contexto ideal configurado pelas questões e problemas das 

atividades e disciplinas fundamentalmente relacionadas à 

economia. 
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Variável 

Constante 

(valor atribuído 

à variável) 

 

Observações 

Militar 

Contexto ideal configurado pelas questões e problemas de 

atividades e disciplinas principalmente relacionadas às Forças 

Armadas. 

Espaço 

Foro 
Tipo de espaço em que as ideias são discutidas, discutidas, 

debatidas e acordadas. É um espaço típico de objetos ideais 

Mercado 

Site público (real ou ideal), destinado em caráter permanente, ou 

em dias designados, à venda, compra ou troca de bens ou serviços; 

conjunto de operações comerciais que afetam determinado setor de 

bens. É um espaço de objetos ideais e reais. 

Território 

Porção do espaço terrestre, marítimo, aéreo ou exterior à terra, que 

geralmente pertence a uma nação, região, província, etc., ou que 

está em disputa. Espaço típico para objetos reais. 

Fonte: Cal et al. (2016, p. 63). 
 

 

3.5.3 Manobra e opções estratégicas 

As manobras buscam principalmente alterar os interesses legitimando ou 

desacreditando meios e fins, próprios ou de terceiros.Para Clausewitz (1832), a arte 

da estratégia é impor mais ou conceder menos do que os recursos permitem, porque 

a manobra não se dirige apenas ao assunto ou questao, mas à vontade que lhe dá 

vida. 

Em última análise, todas as manobras se resumem a dois modos gerais: 

acomodação, que busca cooperação, e imposição, que enfrenta a competição. 

Aqueles que preferem a cooperação são frequentemente chamados de "pombos" e 

aqueles que preferem a competição, "falcões". (SNYDER; DIESING, 1977). 

Definidos os interesses como custos e benefícios, próprios e alheios, o 

seguinte passo é escolher a opção com a qual os interesses de um ator serão 

relacionados ou trocados com os interesses de outro ator, dentro de uma manobra 

estratégica, o que define o nível de conflito. As opções são uma panóplia de 

manobras teóricas ordenadas de baixa a alta intensidade dentro do que também é 

frequentemente chamado de "espectro do conflito". Primeiro, existem as opções 

cooperativas e depois as competitivas. Dentro de cada um, o nível de conflito 

aumenta quando se passa da troca de fins para a troca de meios (FRISCHKNECHT 

e LANZARINI, 2015, p. 58). 
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Para os autores mencionados, a política é uma troca de interesses. O nível de 

conflito é, portanto, dado pela identificação entre os atores e os interesses que são 

trocados, conforme resumido no Quadro 3. 
 

Quadro 3: Opções Estratégicas 

Identificação Interesses Opções 

Cooperação 

FINS-FINS 1.ENTENDIMENTO 

FINS-MEIOS 2.PREFERÊNCIA 

MEIOS-FINS 3.PROMESSA 

MEIOS-MEIOS 4.COMERCIO 

Competição  

FINS-FINS 5.DEBATE 

FINS-MEIOS 6.DIVERSÃO 

MEIOS-FINS 7.COACÃO 

MEIOS-MEIOS 8.ATO DE FORÇA 

Fonte: Frischknecht e Lanzarini (2015, p. 58). 
 

 

3.5.3.1 Explicação conceitual das Opções Estratégicas 
 

Uma vez que os interesses são definidos, é preciso a tratar a opção pela qual 

os interesses de um ator serão relacionados ou trocados com os de outro, definindo 

assim o nível de conflito. As opções são uma panóplia de manobras teóricas 

ordenadas de baixa a alta intensidade dentro do que também é frequentemente 

chamado de "espectro do conflito". Primeiro, existem as opções cooperativas e 

depois as competitivas. Dentro de cada um, o nível de conflito aumenta quando se 

passa da troca de fins para a troca de meios (FRISCHKNECHT, LANZARINI, 2015, 

58). 

Deutsch (1963) argumentava que a política é uma troca de interesses. O nível 

do conflito é, portanto, dado pela identificação entre os atores e os interesses que 

são trocados (ver Quadro 2). 

As opções servem para regular a escalada, que é a regulação do nível de 

conflito. A escalada inaceitável é a escalada de um oponente para que o 

protagonista não tenha atitude ou aptidão para retribuir. Na prática, as opções se 

misturam em proporções variáveis. Assim, o nível de conflito e escalada são 

percebidos em virtude da opção mais competitiva ou menos cooperativa que é 

introduzida (CAL et al., 2016). 
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Segundo Frischknecht e Lanzarini (2015, p. 59), a Opção Estratégica é, 

portanto, a decisão central da manobra, porque define o seu nível na escala de 

cooperação / competição, que é a pròpria interpretação estratégica da intensidade 

do conflito. A escolha da opção para definir o nível de conflito é crítica porque 

depende da retaliação do inimigo para fazer com que o conflito se torne uma espiral. 

Segundo Frischknecht e Lanzarini (2015) e Cal et al. (2016), as Opções 

Estratégicas podem ser explicadas, em forma sintética, da seguinte maneira: 
 

- Entendimento: é a opção cooperativa que busca a coincidência de fins. 

- Preferência: é a opção cooperativa que adapta os próprios fins aos meios do 

oponente. 

- Promessa: é a opção cooperativa que anuncia um benefício para os fins 

alheios com os próprios meios. 

- Comércio: é a opção cooperativa que dá meios em troca de outros meios. 

- Debate: é a opção competitiva que relaciona os fins dos atores. 

- Diversão: é a opção competitiva que distrai os meios do oponente com os 

próprios fins (também conhecida como “engano”, segundo Frischknecht e 

Lanzarini (2015, p. 63). 

- Coação: é a opção competitiva que anuncia um custo para os fins alheios 

com o emprego próprios meios. 

- Ato de Força (Guerra): a opção competitiva que relaciona os próprios meios 

com os meios do inimigo. Indica o nível mais alto de um conflito. 
 

A opção predominante na manobra define, portanto, o nível de conflito. A 

ordem de 1 a 8 no Quadro 2 indica, em forma crescente, a escalada do conflito. 

As primeiras seis opções correspondem à paz no espectro tradicional do 

conflito; a Coação caracteriza a crise e o Ato de Força, a guerra (FRISCHKNECHT e 

LANZARINI, 2015, p. 61; CAL, TELLA, et al., 2016, p. 198). 
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4. O CONFLITO DAS MALVINAS E A GEOESTRATÉGIA ARGENTINA NO 

SÉCULO XX: DESDE A GEOPOLÍTICA CLÁSSICA À GEOPOLÍTICA DE 

RECURSOS NATURAIS 

 

No chamado período de Geopolítica Clássica, existia uma preponderância no 

Estado, ou seja, havia uma forte referência ao território nacional, a uma soberania 

sobre esse território e a uma economia de contratos sociais que, basicamente, 

estavam limitados a essa territorialidade (MOREIRA, 2008, p. 21)  
 

Agnew e Corbridge (2003) estabelecem que o período dominante da 

geopolítica clássica é um longo período da história da humanidade que começa em 

1815, com o fim das guerras napoleônicas e termina em 1990, após a finalização da 

Guerra Fria. Para os autores mencionados, a primeira parte desse período, foi o 

concerto europeu ou ordem geopolítica britânica (1815-1875), a segunda foi 

qualificada de ordem geopolítica de rivalidade interimperial (1875-1945); e a terceira 

foi representada pela ordem geopolítica da Guerra Fria (1945-1990).  
 

Para os autores, em primeiro lugar, as relações internacionais e, 

consequentemente, a geopolítica, foram marcadas principalmente por preocupações 

com a segurança, mais precisamente pelas ameaças militares colocadas por outros 

Estados. Esses estudos clássicos são claramente apresentados por projetos de 

alianças e domínios e pelo território diretamente disponível e controlado, matéria-

prima utilizável, etc. A geopolítica, para os autores clássicos, era como uma coleção 

de limitadores geográficos que direcionavam as atividades dos Estados. Por 

exemplo, as tensões geográficas fixas do mundo, como a distribuição de continentes 

e oceanos, ou processos fixos de expansão territorial e econômica relacionados à 

força militar, eram vistos como condições determinantes ou fortalecedoras de 

possibilidades estratégicas e dos limites particulares dos Estados.  

4.1 APROXIMAÇÃO GEOGRÁFICA E HISTÓRICA AO CONFLITO 
 

As Ilhas Malvinas são um arquipélago de quase 12.000 km2, localizado a 300 

milhas da costa argentina (um pouco ao norte do Estreito de Magalhães), constituído 

por duas ilhas principais e muitas ilhas menores. Rio Gallegos, capital da província 

de Santa Cruz, fica na mesma latitude, aproximadamente a 760 km de distância 

desta cidade. O ponto mais próximo da costa argentina é o Cabo de San Juan de 

Salvamento, na Ilha dos Estados, a 346 km de Cabo Belgrano, na costa sudoeste da 
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Gran Malvina. As maiores ilhas são chamadas Soledad, a oriental, e Gran Malvina, a 

ocidental. Elas são separadas pelo estreito de San Carlos. Existem 15 (quinze) ilhas 

maiores, 100 (cem) ilhas as menores e quase 200 (duzentas), se contadas as 

ilhotas. 

Figura 4: Localização das ilhas Malvinas em relação à República Argentina 

 

Fonte: Cavlak, Porto e Noronha (2017, p. 11) 

As Malvinas estão ligadas ao continente sul-americano por uma cavidade 

subaquática não superior a 200 metros de profundidade; portanto, do ponto de vista 

geológico, há contiguidade entre elas e o resto do nosso território, localizadas na 

plataforma subaquática (DELGADO, 2012, p. 10). 

O arquipélago das Ilhas Malvinas foi descoberto por marinheiros da esquadra 

de Hernando de Magallanes, para alguns historiadores Esteban Gómez ou De Vera, 

capitães desta expedição que não seguiram seu líder e teriam se dirigido para o 

Cabo da Boa Esperança (África) encontrando o arquipélago a caminho. Gómez 

chegou ao mesmo em 1520, segundo consta na "Carta Mundial", composta em 1529 

pelo Cosmógrafo Maior da Casa de Contratação de Sevilha, Diego Rivera. O 

historiador Enrique de Gandía atribui a descoberta a Duarte Barboza, enviado de 

Magalhães em busca de Gómez. De qualquer forma, a descoberta está 

suficientemente documentada. (DELGADO, 2012, p. 22). 

Ilha dos Estados 
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Os ingleses atribuem a descoberta dessas terras a Drake (1577), Davis 

(1592) e Hawkins (1593), não havendo evidência documental desses fatos. Só em 

1690 o corsário inglês Strong explorou o estreito de San Carlos, chamando-o de 

Falkland Sound. Portanto, segundo Delgado (2012), o Reino Unido não pode invocar 

a descoberta do arquipélago. 

Um século antes, o holandês Sebaldo de Weest avistou essas ilhas (por volta 

de 1600) e as chamou de "Sebaldinas". Naquela época, o arquipélago também era 

visitado pelos marinheiros do Porto de Saint-Maló, cujo nome "malouines" vinha de 

"iles malouines" (que espanhóis e argentinos transformaram em "Malvinas"), que se 

tornaram, com o tempo, em seus primeiros ocupantes. Desde 1764, o grande 

navegador francês Louis Antonie de Bougamville fundou, em nome de seu rei, um 

estabelecimento chamado Port Louis na Ilha Soledad. Em 1766 (dois anos depois), 

a Inglaterra ocupa a área que os franceses chamavam de Porto das Croisades, na 

pequena Ilha de Trinidad, sendo denominada, a partir de aquele momento, Port 

Egmont. (DELGADO, 2012; RETORTILLO, 2018).  
 

 Com o fim da Guerra dos Sete Anos5, a Inglaterra, em plena expansão como 

potência mundial, e após mais de setenta anos de claro declínio da potência 

espanhola, não estava disposta a continuar aceitando condições que lhes eram 

enormemente desvantajosas em termos de comércio. Escolhe cuidadosamente 

durante este século três objetivos do vasto império espanhol na América nos quais 

fundar uma colônia: Cartagena das Índias, o estuário da Prata (Buenos Aires) e as 

Ilhas Malvinas (RETORTILLO, 2018, p. 45) 

Depois de tentar sem sucesso nos dois primeiros lugares, a escolha desta ilha 

também obedeceu a critérios puramente talassocráticos, comerciais e imperialistas, 

como expressou em 1740 o navegador George Anson, afirmando que, “mesmo em 

tempos de paz, sua posse seria de grande importância para esta nação e em 

tempos de guerra nos tornaria os senhores dos mares” (RETORTILLO, 2018, p. 47). 

Diante o acontecido, a coroa espanhola reivindicou a França pelo 

estabelecimento fundado pelos marinheiros de Saint-Maló, mantendo seu direito de 

                                                             

5 A Guerra dos Sete Anos foi uma série de conflitos internacionais que ocorreram na Europa, entre 
1756 e 1763, entre a França, a Monarquia dos Habsburgo e seus aliados (Saxônia, Império 
Russo, Império Sueco e Espanha), de um lado, e a Inglaterra, Portugal, o Reino da Prússia e 
Reino de Hanôver, de outro. 
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domínio sobre as Ilhas Malvinas, pois o arquipélago era uma dependência do 

continente americano, cuja região patagônica lhe pertencia. O soberano francês, 

Luís XV, reconheceu a lei da Espanha e ordenou a Louis Antonie de Bougamville a 

restituição das ilhas. Assim, o navegador francês entrega formalmente a posse ao 

capitão do navio Ruiz Puente, que a recebe em nome de Felipe III e ocupa a Ilha 

Soledad. Dessa forma, a coroa espanhola não apenas substitui a França na posse 

efetiva e permanente dessas terras, mas também adquire o caráter de primeiro 

ocupante com reconhecimento francês. (DELGADO, 2012, p. 22).6 

Mais tarde, o governador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, por 

ordem da metrópole, expulsou os ingleses em 1770, situação que estava preste a 

causar uma guerra entre Espanha e Inglaterra. A disputa foi resolvida por meio de 

um acordo diplomático secreto que se materializou em uma restituição temporária de 

Port Egmont para a Inglaterra em 1771 e a retirada subsequente (aparentemente 

voluntária) das forças inglesas daquele enclave e de todas as outras partes do 

arquipélago em 1774. Na ata do acordo, o Ministro Masserano, em nome da Coroa 

Espanhola, declarou que o fato não podia nem devia afetar de forma alguma a 

questão do antigo direito de soberania nas Ilhas Malvinas. Ao não se opor a coroa 

britânica à declaração de Masserano sobre as reservas de direito da Espanha, 

implicava o reconhecimento desses direitos (LÓPEZ, 1992, p. 31). 

  Ao desocupar Port Egmont, as forças inglesas deixaram uma bandeira e 

uma placa com uma inscrição afirmando a soberania britânica no arquipélago 

(RETORTILLO, 2018, p. 49), um ato de posse simbólica que não dá origem a 

direitos, principalmente porque o governo britânico não fez nenhuma proposta formal 

à coroa espanhola e respeitava seu domínio na ilha Soledad. De fato, o argumento 

inglês é refutado mesmo por parte da doutrina britânica, como Lord Phillimore, quem 

expressa discordância com aquele comportamento dos oficiais ingleses.  

                                                             

6Em 23 de abril de 1982, quando a França e toda a Comunidade Europeia se aliaram ao Reino Unido 

durante a Guerra do Atlântico Sul,  François de Bougamville, descendente direto do grande 

navegador francês, chegou a Buenos Aires em uma cruzada solitária de solidariedade para com a 

República Argentina e com a verdade histórica, a fim de demonstrar que correspondia ao seu 

antecessor o direito de primeiro ocupante do arquipélago e que, posteriormente, a França havia 

reconhecido a soberania da coroa espanhola sobre o mesmo. 



 

59 
 

Díaz Cisneros (1951), em sua obra "Soberania argentina en las Islas Malvinas 

y Antártida", também estuda o reconhecimento da lei espanhola feita pela Inglaterra 

através de vários tratados internacionais, especialmente a Convenção de San 

Lorenzo (também conhecida como Nootka Sound Convention) assinada em 1790, 

que proibia os ingleses de navegar e pescar nos mares do sul, a menos de dez 

léguas de qualquer parte da costa que a Espanha ocupava nos mares do sul, não 

podendo se estabelecer nas costas oeste e leste da América do Sul e ilhas 

adjacentes, ao sul das costas ocupadas pela Espanha, permitindo-lhe deduzir a 

Terragno (2006, p. 201), que dezesseis anos depois de deixar Port Egmont, a Grã-

Bretanha renunciou expressamente a qualquer direito que poderia ter sobre as ilhas.  

Consequentemente, a Espanha foi a única nação que exerceu soberania em 

todo o arquipélago. Colonizou-o e criou um governo local em 1776, nomeando 

Felipe Ruíz Puente como o primeiro governador. Em 1783, decretos específicos 

foram emitidos no caso das ilhas, que mais tarde se tornaram dependentes do 

Comando de Puerto Deseado. As Províncias Unidas do Rio da Prata herdaram 

desde 1810 todos os títulos e direitos que a Espanha possuía sobre esses territórios, 

por aplicação da doutrina dos "Utis Possidetis Juris"7, criando em 10 de junho de 

1829 o Comando Político e Militar das Ilhas Malvinas e adjacências ao Cabo de 

Hornos, no Mar Atlântico e nomeia o Sr. Luis María Vernet para exercer o cargo. 

(DELGADO, 2012, p. 24). 

Vernet, como não dispunha dos meios necessários para realizar apenas a 

colonização do arquipélago, continua a dividir a terra adequada para o cultivo e a 

exploração de gado, nomeando agentes no exterior para de oferecer as parcelas e, 

ao mesmo tempo, dirigindo-se ao cônsul inglês em Buenos Aires, Woodine Parish, 

interessá-lo pelos negócios e insinua que a prosperidade da empresa seria fácil, 

bastando que ele recomendasse ao governo as vantagens que traria aos navios de 

guerra da Marinha Real, em viagem ao Pacífico, o fato de parar nas Ilhas Malvinas, 

em vez de tocar nos portos do Brasil para reabastecer-se (FITTE, 1970, p. 162 e 

163).  

                                                             

7 Princípio do Direito Internacional segundo o qual os que de fato ocupam um território possuem 
direito sobre este. A expressão advém da frase uti possidetis, ita possideatis, que significa "como 

possuís, assim possuais".  
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O britânico responsável pelos negócios demorou três meses para recusar a 

oferta. Nesse momento encontrava-se em pleno desenvolvimento um projeto dentro 

do gabinete britânico para dominar o arquipélago. Inesperadamente, em 19 de 

novembro de 1829, Parish apresentou uma nota de protesto desconsiderando o 

poder que o governo argentino havia se arrogado ao nomear Luis María Vernet 

Comandante Político e Militar das Ilhas Malvinas, fato ao qual o governo de Buenos 

Aires não atribuiu maior importância. (DELGADO, 2012, p.25) 

Vernet, em uso de seus poderes como comandante político e militar do 

arquipélago, impediu os estrangeiros de caçar e pescar nas águas de sua jurisdição, 

e deteve quatro escunas norte-americanas que violavam essa disposição. Este 

episódio deu origem à intervenção do cônsul americano em Buenos Aires e ao 

ataque armado a Puerto Soledad pelo navio americano "Lexington", procedendo à 

destruição da colônia argentina. O governo dos Estados Unidos não concedeu as 

reivindicações argentinas, reconhecendo direitos à Grã-Bretanha sobre o 

arquipélago. No entanto, anos depois, o Tribunal de Justiça de Massachusetts 

declarou a falta de direito do comandante do "Lexington" de agir daquela maneira 

(LÓPEZ, 1992, p. 43 e 220) 

Finalmente, em 3 de janeiro de 1833, o Reino Unido, que havia assinado em 

1825 um tratado de “amizade, comércio e navegação” com as Províncias Unidas do 

Rio da Prata, tomou Puerto Soledad à força através da corveta “Clío”, expulsando 

todos a população (que foi repatriada para o continente) e repovoando o arquipélago 

com colonos ingleses da ilha de Santa Elena e outros territórios britânicos de 

ultramar. (DELGADO, 2012, P. 25; RUDA, 1964). A Grã-Bretanha fundou então Port 

Stanley (Porto Argentino) e é assim que inicia com o controle das ilhas (AYUSO; 

ANGUERA; PÉREZ-SEOANE, 1985). 

Imediatamente o ministro argentino Manuel Vicente Maza protestou e ordenou 

ao embaixador argentino em Londres, Manuel Moreno, que formulasse o protesto 

correspondente. Desde o protesto imediato diante da acusação de causa britânica 

em janeiro de 1833 até a inclusão do assunto na agenda da Organização das 

Nações Unidas durante o século 20, a Argentina manteve sua reivindicação não 

apenas perante o governo britânico, mas também em todos os fóruns internacionais 

em que participou, reservando seus direitos sobre o arquipélago usurpado em todos 
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os documentos internacionais que ratificou. (DELGADO, 2012, p.26; BETTS, 2012, 

p. 46).  

A partir de 17 de junho de 1833, o padrão de discussões diplomáticas entre 

os dois países foi estabelecido para os anos seguintes. Naquela data, Manuel 

Moreno, representante argentino no governo inglês, apresentou o protesto de seu 

governo na forma de um longo documento escrito em inglês e francês, conhecido 

como "La Protesta" 8. Foi o primeiro dos seis protestos realizados pela República 

Argentina durante o século XIX, sem avançar na reivindicação durante o 

mencionado período. 

4.1.1 A importância do arquipélago na visão da geopolítica clássica 

As Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul são um enclave 

estratégico, pois estão localizadas em frente ao Estreito de Magalhães e ao lado da 

Passagem de Drake e do Canal de Beagle, dando origem ao controle dos passes bi 

oceânicos do Atlântico-Pacífico pelo sul. Isso é importante tanto no controle das 

ilhas, que permite o domínio do tráfego marítimo da África do Sul e da América do 

Sul até o Atlântico Norte, quanto na comunicação do Oceano Índico com o Atlântico 

Sul e o Pacífico Sul (FORMENTO; BILMES, NEGRO; BARRENEGOA, 2017, p. 3). 

Embora seja verdade que a construção do Canal do Panamá gerou uma 

mitigação dessa importância, na época em que a Grã-Bretanha se apossou das 

Ilhas (1833), esse enclave era crucial para o domínio dos mares do Império, uma 

potência indiscutível no Século XIX.  

Também resulta importante entender que, para a Grã-Bretanha, na sucessão 

de bases que têm no Atlântico Sul, as Malvinas são mais um elo nessa cadeia, 

embora de importância crucial. Da mesma forma, as Ilhas Geórgia do Sul e 

Sandwich do Sul são outros elos relevantes que, devido à sua posição geográfica, 

também desempenham um papel importante no painel de projeção britânico para a 

Antártica, conforme pode observar-se na Figura 5. 

A partir dessa abordagem inicial, este capítulo começará a ser abordado. Nos 

primeiros 50 anos após a posse britânica, a Argentina estava em plena conformação 

                                                             

8 O texto completo está em “The Falkland Islands Dispute in International Law and Politics: A 

Documentary Sourcebook”, escrito por Raphael Perl em 1983. 
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e consolidação nacional, um aspecto que por volta de 1880 culminou. A partir desse 

momento, o crescimento econômico e social será exponencial no pais, devido, entre 

outras coisas, ao forte fluxo de capital britânico, que, como será visto, condicionará a 

visão argentina do conflito no início do Século XX. 

Figura 5: Bases britânicas no Atlântico Sul 

 

Fonte: Mele (2012) 

4.2 AS MALVINAS E A ESTRATÉGIA ARGENTINA NO PERÍODO 1880-1945 

4.2.1 Relações argentino-britânicas entre 1880 e 1930 

Segundo Rodríguez (2005, p. 27), a Europa era o principal parceiro comercial 

e de investimento argentino na época. De fato, durante a maior parte do período de 

1880-1930, mais da metade do comércio exterior argentino foi com a Europa e pelo 

menos 80% do investimento estrangeiro durante todo o período foi europeu. E entre 

os países da Europa, destacava-se claramente a Grã-Bretanha. Por outro lado, 

durante todo o período analisado, mais da metade dos investimentos estrangeiros 

na Argentina eram britânicos. 

A Argentina do período de 1880 a 1930 foi altamente dependente de seu 

comércio exterior. Foi orientado em 1900 para a exportação de produtos rurais. O 

estoque de capital das ferrovias, construído principalmente para facilitar as 

exportações, e do setor rural constituíam cerca da metade do total. Além disso, uma 

parte considerável da indústria e serviços correspondia a atividades relacionadas à 
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exportação. Em resumo, grandes volumes de comércio exterior, acompanhado de 

grandes volumes de empréstimos externos, tornaram a economia argentina 

particularmente suscetível às influências econômicas internacionais. De fato, 

considerando a dependência tradicional da Argentina em seu comércio exterior, 

tanto o padrão de comércio argentino quanto principalmente os investimentos e 

empréstimos estrangeiros explicariam por que a Argentina adotou uma estratégia de 

laços internacionais europeus, principalmente com a Grã-Bretanha (RODRÍGUEZ, 

2005, p. 29). 

Segundo FIEL (1973) e Phelps (1938), em 1900, a Argentina havia atraído 

mais capital estrangeiro do que qualquer outro país latino-americano. Em 1913, o 

país absorveu mais de um terço do investimento estrangeiro total na América Latina. 

Os investimentos britânicos na Argentina absorveram 42% do total investido pelo 

Reino Unido na América Latina e 8,5% do total mundial de investimentos externos 

naquele país. Os investimentos da França na Argentina representaram 21% de seus 

investimentos na América Latina. 

Como pode observar-se na Figura 6, os investimentos britânicos na Argentina 

cresceram exponencialmente a partir de 1865 e até o início da Primeira Guerra 

Mundial. 

Figura 6: Crescimento dos investimentos britânicos na Argentina (1865-1913) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conde (1993). 
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Tomando-se as estatísticas de FIEL (1973, p. 247) e Phelps (1938, p. 99) 

sobre investimentos e empréstimos, analisou-se o período 1900-1930. A 

participação no capital estrangeiro total investido na Argentina, separada por país de 

origem, está resumida no Quadro 4. 

Quadro 4: Distribuição dos Investimentos estrangeiros na Argentina (1900/1931) 

Distribuição por país de investimentos estrangeiros na Argentina entre 1900 e 1931 

 1900 1909 1913 1917 1920 1923 1927 1931 

Grã- Bretanha 81 % 65 % 59 % 58 % 58 % 62 % 58 % 51 % 

Estados Unidos 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 6 % 14 % 20 % 

Alemanha 4 % 9 % 8 % 8 % 8 % 9 % 8 % 7 % 

França 7 % 18 % 15 % 14 % 13 % 13 % 12 % 11 % 

Outros países 7 % 7 % 17 % 17 % 18 % 10 % 9 % 11 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Empréstimos ao 

governo 

32 % 31 % 21 % 20 % s/d 18 % 21 % 19 % 

Ferrovias 41 % 36 % 33 % 33 % s/d 37 % 34 % 39 % 

Outros 27 % 34 % 46 % 46 % s/d 45 % 44 % 100 % 

Fonte: o autor, em base aos dados de FIEL (1973, p. 247) e Phelps (1938, p. 99) 

Como pode ser observado no quadro anterior, a Grã-Bretanha foi o principal 

investidor na Argentina no início do Século XX. De fato, 81% do capital investido no 

país era britânico. No entanto, sua importância relativa declinou durante a primeira 

década do século e depois permaneceu quase constante. Apesar disso, mais da 

metade dos investimentos e empréstimos foram britânicos durante o período de 

1900-1931. Embora uma parte significativa tenha sido investida em títulos públicos, 

a grande maioria do restante estava direta ou indiretamente relacionada ao comércio 

exterior do país (ferrovias, portos, frigoríficos, bancos e empresas comerciais). Pode- 

entender-se, quase por regra do senso comum, que a forte dependência argentina 

dos capitais britânicos explica por que, naquele período, a questão das Malvinas 

estava ausente da agenda bilateral. 
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4.2.2 O Pensamento geopolítico argentino do período: o Almirante Storni, 

Estratégia Naval e as Malvinas. 

O Almirante Storni foi uma das vozes influentes da Argentina nos começos do 

Século XX. Apontado por Guglialmeli (1978) como o primeiro formulador de um 

modelo geopolítico latino-americano, Storni, vai defender uma Argentina de 

prioridades atlânticas, de bom relacionamento com a Inglaterra e de pouco 

envolvimento com seus vizinhos da América Latina. 

Em termos de contexto histórico, Storni vive na fase mais próspera da 

Argentina: depois de cinquenta anos de guerra civil, a nação progrediu e se tornou 

um dos países mais ricos do mundo de então. O motivo do enriquecimento, ocorrido 

no prazo de uma geração, pode ser atribuído a condição de conciliação interna, a 

imigração de mão de obra qualificada da Europa e também a decadência do Brasil 

como potência continental (MARTINS, 2016a, p. 2). 

Tal geração ficou conhecida como “Generación del Ochenta”, (Guglialmeli, 

1978; Mello, 1996) cujo declínio aconteceu apenas com a crise de 1929. Às 

vésperas da Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918), a Argentina possuía metade da 

capacidade econômica e um terço do comércio exterior de toda América Latina 

(MELLO, 1996).  

Como já foi descrito, a riqueza não era oriunda de um parque industrial 

completo ou de um sistema bancário de importância mundial. Ela era produto, 

sobretudo, da exportação de cereal e carne bovina para a Europa, o que 

caracterizava uma situação de dependência econômica, principalmente com Grã-

Bretanha. 

Partindo de uma análise da posição argentina frente os grandes mercados 

mundiais, Storni vai afirmar que:  

O território argentino se tornará assim, talvez, o primeiro centro de 

suprimentos do mundo. Nosso comércio será quase inteiramente marítimo e 

deve seguir as duas rotas: o Atlântico e o Pacífico. O intercâmbio com os 

países vizinhos por terra será uma taxa muito pequena, em comparação 

com o marítimo (Storni, 1916, p. 48, tradução nossa). 

Segundo Martins (2016a), três premissas vão marcar a geopolítica storniana. 

São elas:  
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- Primeira: a Argentina, como dependente do comércio europeu, deve priorizar 

pela autonomia da construção naval, transportar suas mercadorias em uma marinha 

mercante autóctone e defender as linhas de comunicação marítima que ligam o país 

aos mercados europeus. Um plano de interiorização continental, ou uma iniciativa de 

aproximação com países vizinhos deveria ser sacrificado em prol deste objetivo 

marítimo e europeísta;  

- Segunda: O Estado argentino deve intervir a fim de mobilizar a opinião pública 

e todas as capacidades da nação para uma campanha em prol do desenvolvimento 

do poder marítimo argentino;  

- Terceira: A manutenção da paz no continente deveria ser garantida pelo 

gerenciamento, por parte da Argentina, de uma condição de equilíbrio de poder 

entre Argentina, Brasil e Chile.  

No livro “Intereses Argentinos en el Mar” (1916), Storni formula um modelo 

teórico baseado na relação dialética entre as superfícies líquidas e das superfícies 

terrestres do globo, cuja resultante seria de circulação mundial de mercadorias. Tal 

cosmovisão parte de uma visão hemisférica do mundo, onde as Américas aparecem 

como um eixo de separação do hemisfério das águas (Pacífico/Oceania) para o 

hemisfério continental (Atlântico/África/Eurásia).  

Por esta concepção, assim como pela dependência argentina de Europa, o 

país aparece como a extensão e retaguarda das economias europeias, responsável 

por zelar pelo seu lugar dentro da divisão internacional do trabalho, garantindo as 

comunicações atlânticas. O pouco interesse pela aproximação com as nações 

vizinhas, bem como pelos grandes projetos de interiorização do país, é uma 

característica necessária a promoção do poder marítimo, fato que faz afastar Storni 

de outros pioneiros da geopolítica latino-americana, como é o caso de Carlos Badia 

Malagrida (1890-1937), Mário Travassos (1891-1973), que tinham uma visão de tipo 

pan-americana. (MARTINS, 2016a, p. 4). 

A visão de Storni (marinheiro de carreira) será posicionada principalmente no 

mar da Argentina. Desta mentalidade deriva uma interessante idéia de organização 

territorial para o país, cujo elemento articulador é a navegação de cabotagem, na 

intenção de ligar os hinterlands portuários. O principal hinterland é o porto de 

Buenos Aires, na foz do Rio da Prata adentro, influenciando o Uruguai, Paraguai e 
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Bolívia. Os hinterlands do Sul, mais vinculados com a interiorização do território 

argentino, têm seus centros nos portos de Bahía Blanca, San Antonio (golfo de San 

Matías), Madryn (Golfo Nuevo) Comodoro Rivadavia (golfo de San Jorge) e San 

Julían y Gallegos. (STORNI, 1916; MARTINS, 2016a, p. 5). 

Figura 7: Mapa dos principais portos marítimos argentinos 

 

Fonte: FAO (2001)9 

Segundo Martins (2016a), ainda que seja mais evidente as influências de 

Mahan (2007) no panorama do discurso Storniano, é por demais perceptível a 

influência de Friedrich Ratzel (1975). Ratzel analisava a importância dos Estados 

segundo as categorias de “Espaço” (entendido como extensão territorial) e “Posição” 

                                                             

9 Disponível em http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/ARG/body.htm 
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(situação geográfica de um Estado frente outros Estados ou obstáculos geográficos). 

Assim ao contrapor a extensão do litoral argentino frente os grandes feixes de 

comunicação do Atlântico, Storni está sendo influenciado pelo geógrafo alemão.  

O entrevistado E4 acrescenta que, além disso, no pensamento de Storni há 

uma forte influência do navalismo inglês: 

E4: Storni escreve em uma transição entre duas épocas. Assim sendo, o 

autor tem vinculações mais profundas com a ordem liberal do século XIX do 

que com a era das massas, da primeira metade do século XX. Sendo assim, 

Storni simpatiza com o domínio britânico dos mares e a sua concepção 

geopolítica tem forte influência do navalismo inglês. 

A concepção estratégica de Storni deriva do fato da Argentina estar localizada 

entre dois países limítrofes e antagônicos (Brasil e Chile) com condições de 

interceptar suas linhas de comunicação marítimas, o que resulta evidente na Figura 

8. 

Figura 8: a Argentina frente a as grandes linhas marítimas de comunicação Sul-

americanas 

 

Fonte: Storni (2009, p. 36) 
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Tendo em vista esse fator, Storni vai recomendar o estabelecimento de uma 

base única para esquadra argentina, localizada no estuário da bacia do rio da Prata. 

Dado que o Canal de Panamá havia direcionado para o Norte boa parte dos fluxos 

que antes dependiam do estreito de Drake, a esquadra argentina, com sua base 

principal na foz do Rio da Prata, onde está Buenos Aires, teria condições de 

controlar tanto os fluxos desta importante bacia hidrográfica, quanto os fluxos de 

navios que se deslocam na margem oriental do continente no sentido Norte/Sul 

(STORNI, 1967, p.68.) 

No entendimento de Storni (2009), a Geopolítica está preocupada com uma 

fórmula de dupla função: trazer a prosperidade para o Estado em tempo de paz, e a 

eficiência em tempo de guerra. Para Martins (2016b, p. 49), partindo da realidade 

predominante da época, guia suas ideias pensando na parceria com a Inglaterra, na 

construção de um poder marítimo subordinado na América do Sul, no desinteresse 

em fortalecer os laços estratégicos entre os vizinhos sul-americanos e no aumento 

crucial de uma consciência territorial, onde a Patagônia devia ser povoada e 

ocupada. 

Storni (1916), remarca a importância defensiva das linhas de comunicação 

marítimas para a salvaguarda do exultório do Rio da Prata, principal hinterland do 

território argentino. Também estabelece a relevante importância do comércio 

internacional, principalmente do mercado inglês para manutenção da prosperidade 

crescente da nação argentina.  

Esses conceitos centrais permitem visualizar o conceito estratégico na obra de 

Segundo Storni. Porém, provavelmente influenciado pelo vínculo entre Argentina e 

Grã-Bretanha na época, as Ilhas Malvinas não parecem estar no centro da visão do 

geopolítico argentino mais influente na primeira metade do Século XX, nem por 

causa da questão da soberania, nem por sua relevância geoestratégica:  

Trezentos quilômetros, isto é, em um dia de navegação na maior parte da 

costa, e quase coincidindo com o centro geométrico do amplo arco de um 

círculo que descreve a costa, de Puerto Deseado a Cabo San Juan (a Ilha 

dos Estados), existem as Malvinas. Elas foram ocupadas pelos ingleses, 

seguindo o plano gigantesco de flanquear e dominar todas as rotas 

comerciais do mundo... o estreito de Magalhães era uma delas. Mas sua 

importância comercial diminuiu gradualmente no século passado e agora 
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pode-se ter certeza de que o Canal do Panamá lhe dará o golpe de graça 

(STORNI, 1967, p. 42, tradução nossa). 

 

Para Martins (2016a, p. 10), o autor é solidário ao modelo agroexportador 

argentino. Ele está ciente da necessidade da aliança com a Inglaterra para o 

funcionamento deste modelo. Assim, no pensamento de Storni as ilhas 

simplesmente não precisam ser urgentemente retomadas. O peso das relações 

econômicas com a Inglaterra torna inviável qualquer tentativa argentina no 

arquipélago:  

Para evitar falsas interpretações, devo afirmar que, em minha opinião, a 

experiência de um século, iniciada em 1807, prova continuamente a atitude 

favorável e benevolente do governo inglês em relação ao povo argentino; e 

que se equilibrarmos os interesses comerciais, podemos ver, com a 

eloquência dos números, em que medida a economia argentina está ligada 

a esse grande foco de cultura e consumo chamado Reino Unido. (...) O 

retorno dessas ilhas, sem diminuir nem um pouco a grandeza e o poder 

britânicos, limparia a única nuvem da amizade do povo argentino com o 

inglês, o que seria uma garantia segura para sempre (STORNI, 1967, p. 43 

e 44, tradução nossa)10. 

O entrevistado E4, acrescenta aspectos importantes para conhecer o 

pensamento geopolítico storniano: 

E4: Storni apresenta um projeto de construção de uma potência média 

(conceito que não existia na época, mas que está implícita em sua 

argumentação) para um Estado que, ainda que rico e próspero, era muito 

dependente dos mercados e da tecnologia dos Estados de capitalismo 

central. Ele escreve em anos de transição de ordem social: suas convicções 

e formulações estão atreladas à ordem liberal exportadora do século XIX e 

os anos que se seguiram a 1916 (ano das palestras que deram origem ao 

principal livro de Storni) foram anos de profundas transformações em todos 

os setores da sociedade argentina. Esse fato torna o autor ambíguo em 

relação a temas chaves do entre guerras como a relação conflituosa entre 

liberalismo e industrialismo. Um ponto importante da obra de Storni é a sua 

estreita filiação com a cosmovisão da marinha de guerra. A armada 

argentina possuía concepções próprias sobre a organização territorial do 

Estado e o projeto de colonização da Antártida é uma prova disso. Nesse 

                                                             

10 Trecho que foi retirado da Edição 2009 do Ministério da Defesa Argentino. 
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sentido, Storni é um intelectual de um grupo político da sociedade argentina, 

grupo político este que era a própria marinha de guerra.... Por uma questão 

política e ideológica, o autor não deplora a presença britânica no 

arquipélago das Malvinas, mas acredita na devolução pacífica das ilhas. 

Para Duarte (1986) e Escudé (1990), o fato de que a soberania sobre as 

Malvinas não era um grande interesse da liderança política, não era um 

entendimento particular de Storni, mas uma característica dos políticos argentinos 

do paradigma liberal da geração dos anos 80. Para os autores, entre o final da 

Guerra da Aliança Tripla e a ascensão ao poder da União Cívica Radical (UCR) em 

1916, a questão das Malvinas ficou restrita aos círculos nacionalistas da sociedade 

argentina. Para o entrevistado E4 o Estado argentino passou a ter uma conduta 

mais incisiva na cobrança da devolução dos arquipélagos a partir de 1935, período 

marcado, precisamente, por grande furor nacionalista. O entrevistado E1, localiza 

essa forte mudança de tendência alguns anos depois, com o surgimento da figura de 

Juan Perón. 

O entrevistado E6 concorda parcialmente com a ideia geral da “ausência da 

Questão das Malvinas” no pensamento geopolítico argentino, afirmando o seguinte: 

E6: Não acredito que a reivindicação tenha sido totalmente ausente, mas foi 

menos intensa, devido à relação especial da Argentina com o Reino Unido 

naquele período, além da situação particular vivenciada com as duas 

Guerras Mundiais. De fato, houve uma proposta concreta em 1880 ao Reino 

Unido de submeter a disputa de soberania à arbitragem internacional, 

proposta que nunca foi respondida por Londres. Houve também um 

protesto, quase no final desse período, no âmbito da recentemente criada 

ONU (em 1945), quando o Reino Unido incluiu as Malvinas como parte dos 

Territórios Britânicos Não Autônomos. Mas é claro que a intensidade dos 

protestos foi menor, devido às já mencionadas boas relações entre os dois 

países. 

Se Storni, por conta do imperativo econômico, não vai entender como um ponto 

crítico aos interesses estratégicos da Argentina a retomada das ilhas Malvinas, o 

mesmo não pode se dizer de sua postura com o Chile e o Brasil. Ele entende que, 

pelo fato das linhas de comunicação marítimas argentinas passarem pelas costas 

brasileiras, o Brasil e o Chile devem fazer parte do rol de adversários potenciais da 

Argentina. A partir destas considerações e preocupado, sobretudo, em preservar o 

equilíbrio de poder continental, Storni vai tomar emprestado o conceito de “Two 
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Powers Standard” desenvolvido pelo almirantado britânico no século XIX. Tal 

princípio preconizava que os números de vasos de guerra argentinos seriam 

suficientes para fazer frente a uma possível coalizão entre Brasil e Chile (MARTINS, 

2016a, p. 10):  

Storni (1916), em várias alturas do texto, sinaliza para a importância da 

coexistência pacifica entre as potências sul-americanas e fala também da 

importância da paz no continente para a prosperidade argentina, partindo do 

entendimento que tanto o Chile e principalmente o Brasil estão no meio das rotas 

argentinas para os mercados europeus e asiáticos, o que implica dizer que mesmo a 

guerra do Brasil ou do Chile com terceiros países traria transtornos para os 

interesses comerciais argentinos.  

4.2.3 Desenvolvimento do Poder Naval no período 

Uma questão relevante nos exércitos das grandes potências, que se espalhou 

para os países menos desenvolvidos, foi a importância dos aspectos materiais dos 

sistemas navais, dada a rápida evolução tecnológica em curso, que influenciou 

decisivamente os aspectos estratégicos. Uma confirmação dessa tendência na 

Argentina é a análise das revistas profissionais do pais na época, onde o progresso 

dos diferentes sistemas navais ocupa um lugar de destaque. Em resumo, os 

significativos avanços tecnológicos da época vieram para substituir ideias. Em outras 

palavras: a tecnologia se colocou acima da mesma estratégia ou, pelo menos, a 

guiou com base em seus avanços impressionantes (DELAMER; OYARZÁBAL; 

MONTENEGRO; BERGALLO; SANTILLÁN, 2011a, p. 14). 

Em termos gerais, pode-se dizer que a liderança política nacional das primeiras 

décadas do Século XX compartilhou com os mais altos níveis do Exército e da 

Marinha a ideia de que a estabilidade do Cone Sul dependia, em grande parte, de 

um forte poder militar (quase preponderante) e não de acordos internacionais, que 

não pareciam oferecer garantias suficientes.  

A preocupação com a defesa do Rio da Prata e as operações nos rios do 

interior, que vieram do século passado, ainda estavam em vigor na visão estratégica 

naval argentina, e teve uma grande influência na visão geopolítica de Storni. A lei 

4.586, de 11 de agosto de 1905, autorizou aquisições navais destinadas à 
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conservação da frota e a vigilância e defesa de rios interiores, materializada com a 

construção na Grã-Bretanha de duas canhoneiras (DELAMER et al.  2011a, p. 14). 

É precisamente o trabalho de Storni, “Intereses Argentinos no Mar” (1916), que 

fará um apelo ardente ao desenvolvimento marítimo do país, onde continua a 

destacar a necessidade de um componente militar para proteger adequadamente a 

marinha mercante, as costas, portos, atividade pesqueira, elementos que ele 

considera vitais para o progresso da nação. Nas palavras do próprio Storni:  

... a aquisição de material de guerra não deve nos fazer esquecer por um 

momento que apenas as indústrias mecânicas, a própria marinha mercante, 

as populações de pescadores, as pescarias nos permitirão resolver 

satisfatoriamente os problemas do futuro (SORNI, 2009, p. 68, tradução 

nossa). 

Outra obra de interesse é intitulada “Contribuição ao estudo da Defesa Naval”, 

de Esteban Repetto (1916). Este trabalho foi divulgado de maneira restrita entre os 

oficiais da Marinha e reflete as ideias do autor sobre a necessidade de proteger o 

comércio e as costas argentinas. No pensamento do autor, ele destaca o conceito 

de preponderância de navios de guerra na luta pelo domínio do mar, que deve ser 

apoiada por submarinos, destroieres e torpedeiros, para os quais ele prevê um papel 

crescente. Por outro lado, enfatiza o direito da República Argentina de aumentar sua 

potência naval, na medida apropriada, dependendo de sua situação geográfica e de 

seu comércio exterior. 

Em outubro de 1922, o Dr. Marcelo T. De Alvear assumiu a presidência da 

Nação e nomeou o Almirante Manuel Domecq García como Ministro da Marinha. O 

novo ministro começou imediatamente a obter os fundos necessários para a 

modernização dos navios de guerra e a renovação dos equipamentos navais 

(DELAMER et al., 2011a, p. 21).  

Em relação ao primeiro objetivo (modernização dos navios capitais e 

destroieres), o Congresso aprovou uma lei alocando os fundos necessários. O 

trabalho em ambos os navios de guerra foi realizado nos Estados Unidos de 

América. Entre 1924 e 1925, de acordo com as diretrizes ditadas pela experiência da 

Primeira Guerra Mundial. Quanto ao segundo objetivo (incorporação de novos meios 

para substituir os obsoletos), o Ministro da Marinha encomendou em 1922 um 
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estudo para definir as necessidades navais argentinas, dada a situação que se 

vivenciava no Cone Sul. Um dos pontos de referência deste estudo foi a composição 

das marinhas brasileira e chilena, principalmente em navios de guerra, cruzadores e 

destroieres. Dada a precariedade dos meios aéreos da época, considerou-se que a 

exploração no mar deveria recair basicamente sobre cruzadores e destroieres. 

(ARMADA ARGENTINA, 1926). 

O produto emergente desses estudos será a Lei Nacional 11.378, de 1926, que 

autorizou a aquisição de três cruzadores, seis destroieres, seis submarinos e duas 

embarcações hidrográficas, além de alocar recursos para o desenvolvimento de 

bases, promovendo a Aviação Naval e melhorar os sistemas de comunicação da 

Marinha. Após um processo de seleção de ofertas, dois cruzadores foram 

encomendados na Itália: 25 de maio e Almirante Brown. Além dos cruzadores 

mencionados, a execução da lei possibilitou a incorporação de cinco 

contratorpedeiros, três submarinos e dois navios hidrográficos. (ARMADA 

ARGENTINA, 1927). 

Quanto à aviação naval, vale destacar a inauguração da Base Aeronaval  de 

Punta Indio, no início de 1925, e a incorporação e renovação regular de aeronaves 

durante esta década e na próxima. Essas decisões faziam parte de uma estratégia 

para controlar a foz do Rio da Prata, “porta de entrada” para da capital política e os 

rios do interior. Como se vê, a preocupação recorrente em defender esse “Centro de 

Gravidade” estratégico ainda estava em vigor (DELAMER et al., 2011a) 

Uma contribuição interessante para o pensamento estratégico naval argentino 

é constituída pela descrição da Política Naval, elaborada por uma comissão 

nomeada pelo Ministro da Marinha, presidida pelo então contra-almirante Segundo 

Storni, onde estabelece a seguinte definição: 

A política naval é o conjunto de princípios (e as regras e planos gerais para 

sua aplicação) que governam o desenvolvimento, organização, conservação 

e exercício da frota de guerra. Baseia-se e tem como principal objetivo a 

necessidade de garantir a defesa e os interesses marítimos da Nação 

(DELAMER et al, 2011ª, p. 22, tradução nossa) 

O trabalho considera que, além dos aspectos puramente navais, os interesses 

marítimos também devem ser levados em consideração. Assim, Storni destaca a 

Marinha Mercante, indústrias pesqueiras e marítimas, estudos do mar, polícia 



 

75 
 

costeira e outros serviços concomitantes, aspecto que já tinha remarcado em 1916 

(STORNI, 2009, p. 50) 

Um marco importante, que deu origem ao estímulo do pensamento estratégico 

naval, foi a criação da Escola de Guerra Naval, de onde surgiu o conceito de “Frota 

Equilibrada”, sobre a qual são registrados três trabalhos de interesse apreciável. 

O primeiro deles foi escrito por Enrique Piñero (1935): “Uma frota equilibrada 

para a República Argentina”. Na primeira parte do trabalho, sob o título “Objetivo de 

uma frota de guerra”, o autor afirma que o objetivo de uma frota deve ser garantir a 

utilização exclusiva das rotas de comunicação marítima e contribuir para a defesa 

das fronteiras marítimas. Para atingir esse objetivo, o autor considera que as 

principais forças do inimigo devem ser destruídas ou bloqueadas e o uso das rotas 

de comunicação marítima deve ser protegido, enquanto nega esse uso ao inimigo.  

Também interessa a abordagem do autor em relação aos porta-aviões, onde justifica 

sua incorporação com base em um eventual uso ofensivo da frota (fora do escopo 

das próprias bases aéreas em terrestres), mas considera que a tarefa prioritária da 

aviação de aeronaves deve ser a defesa aérea da frota. 

O segundo estudo (1936) tem o mesmo título e seu autor é Ernesto Basilico. 

Aqui é desenvolvido um argumento semelhante ao anterior, referente à missão da 

frota. Em relação aos porta-aviões, seu raciocínio tem alguma semelhança com o de 

Piñero, mas a principal diferencia é que Basílico prevê o uso da aviação naval em 

tarefas de exploração e ataque.  

O terceiro trabalho, “Uma frota equilibrada para a República Argentina. Estatuto 

das Forças Armadas ”, de Luis S. Maleaba (1936), utiliza um método diferente para 

determinar as necessidades de unidades da Marinha da Argentina e propõe um 

cronograma para a renovação e aquisição de equipamentos navais. 

Em relação aos submarinos, destaca-se o trabalho de Sadi E. Bonnet: “Plano 

de Desenvolvimento da Força Submarina da Marinha Argentina” (1936), onde, além 

de estabelecer as necessidades desse tipo de unidade para o país, considera que a 

sua principal utilização deve ser contra o poder naval dos possíveis oponentes, em 

particular as suas unidades mais importantes.  

Naqueles anos, as ideias geopolíticas e as necessidades marcadas pela 

estratégia naval foram concretizadas na alocação de recursos (ver Figura 8), 
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possibilitando assim materializar os pensamentos de Storni e dos vários pensadores 

navais argentinos. Os recursos designados incluíram o desenho dos planos para a 

construção da infraestrutura necessária para os submarinos, encomendados em 

estaleiros italianos. O Estado-Maior decidiu que a sede do novo componente seria 

na Base Naval de Mar del Plata. O estímulo também atingiu a aviação naval, a Lei 

11.378 permitiu a compra de vários tipos de aeronaves destinadas a tarefas de 

reconhecimento. As catapultas de aeronaves foram incorporadas aos navios 

Almirante Brown e 25 de Mayo. Também começou a construção da Base Aeronaval 

de Punta Indio começou a ser construída. Enquanto isso, em Puerto Belgrano, a 

recém-criada Divisão de Aviação Naval interveio nas manobras do esquadrão 

marítimo. O programa também considerou o fortalecimento da presença naval nos 

territórios nacionais do Sul (FIGUEROA, 2011, p. 21). 

Figura 9 Evolução dos gastos orçamentários do Exército e a Marinha (1920-1927) 

 

Fonte: Figueroa (2011, p. 22) 

Nesse processo de evolução da Marinha, ocorreu em meados de 1939 a 

inauguração da Base Naval Aeronaval Comandante Espora, inserida na estratégia 

de controle e defesa da foz do estuário da Bahía Blanca. Ao mesmo tempo, foram 

lançadas as bases para a construção do estaleiro Rio Santiago, de fundamental 

importância para a indústria naval argentina. (DELAMER et al.,2011a,  p. 24).  
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4.2.4 A década infame 

Em 6 de setembro de 1930, o presidente constitucional Hipólito Yrigoyen (que 

havia substituído o presidente Alvear) foi deposto pelo general José Félix Uriburu, no 

primeiro golpe militar do Século XX. Iniciava-se a chamada de “década infame”, 

período de forte deterioração política da República Argentina. Após dois anos, com 

novas eleições, democráticas, o General, conservador, Agustín Justo (1932-1938) 

sucede a Uriburu. Para Candeas (2005, p. 192), o conservadorismo, carente de 

estrutura partidária, promoveu a chamada “concordância” com o radicalismo 

“antipersonalista”. A figura do novo vice-presidente, Julio A. Roca, conseguiu 

amalgamar esse acordo. Roca, era filho do ex-presidente do mesmo nome (períodos 

de 1880-1886 e 1898-1904), quem havia sido uma figura central e de da “Geração 

do 80” 

Em meio à crise econômica causada pelo crash de 1929 e a subsequente 

depressão, caberá a este último negociar o polêmico pacto Roca-Runciman (1933). 

Tratava-se de um acordo celebrado com o ministro do comércio britânico para 

assegurar a presença das exportações agropecuárias no mercado inglês por meio 

de quotas de importação de carne. Em troca, a maioria das licenças de importação 

ficava em mãos de frigoríficos britânicos e norte-americanos, e os ingleses seriam 

beneficiados com tratamento privilegiado a empresas e isenções tarifárias. 

(CANDEAS, 2005, p. 192) 

Para Lanata (2002, p. 55), a Argentina insistiu em permanecer atrelada a uma 

potência mundial em declínio (o Reino Unido) pois os governantes acreditavam que, 

cessados os efeitos da Grande Depressão, tudo voltaria à normalidade. Segundo o 

autor, a liderança política argentina não tinha clara a decadência da Europa, 

sobretudo da Grã-Bretanha, como centro econômico e financeiro do mundo, e a 

ascensão dos Estados Unidos aos status de potência mundial. Com isso, perdeu a 

chance de redefinir a estratégia de inserção mundial e de atualizar sua política 

econômica, incorporando valor agregado aos produtos primários e lançando a 

industrialização. Além do mais, isso teve a consequência lógica de manter a agenda 

das Malvinas fora da Estratégia Nacional, manifestando coerência com o 

alinhamento estabelecido a partir da política. 
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Perto do final da década de 1930, com o início da Segunda Guerra Mundial, a 

Argentina abraçará a neutralidade novamente, como na Grande Guerra. A mesma 

era apoiada pelos governos conservadores e pelo Grupo de Oficiais Unidos do 

Exército (GOU), liderados pelo coronel Juan Domingo Perón. Esse fato deixa o país 

isolado no continente. A sociedade estava muito dividida, e a postura neutra não 

refletia qualquer consenso. A neutralidade sugeria várias interpretações, conforme a 

inclinação ideológica ou econômica: pacifismo, não-ingerência, apoio subliminar ao 

Eixo ou interesse de comércio simultâneo com os beligerantes. Em 1943, o GOU 

derruba o presidente Castilho e reforça a neutralidade, que, na visão norte-

americana, significava claro favorecimento do Eixo. Deterioram-se as relações com 

os Estados Unidos, que vetam a venda de armas e bens de capital (CANDEAS, 

2005, p. 193). Dois anos depois, a figura de Perón emergiria com força. O General 

se tornaria presidente constitucional no período 1946-1952. Uma nova etapa estava 

começando para o país, o que implicaria também uma mudança de relacionamento 

estratégico com a Grã-Bretanha e, consequentemente, nas opções estratégicas 

adotadas no conflito nas Malvinas. 

 

4.3 PERÍODO 1946-1989: DESDE O INÍCIO DO PERONISMO ATÉ AS 

CONSEQUÊNCIAS DA GUERRA DAS MALVINAS 

A chegada de Perón ao poder marcará uma mudança de era para a Argentina. 

Uma das primeiras medidas, de grande impacto, foi a nacionalização da rede 

ferroviária, que na época estava entre as mais desenvolvidas da América Latina. 

Depois de negociações difíceis, o governo de Perón nacionalizou a rede ferroviária 

do país, que convergia na cidade de Buenos Aires, bem como a rede ferroviária de 

cereais que tinha seu ápice em Rosário. A primeira delas, de capitais ingleses, e a 

segunda, de capitais franceses (GALASSO, 2005, p. 497)  

Embora seja verdade que existem autores como Teresita Gómez (2016), que 

postulam que desde a década de 1930 as ferrovias não eram mais rentáveis para a 

Grã-Bretanha, e que nacionalização das mesmas na Argentina respondeu mais a 

uma tendência mundial do que a uma reflexão e política elaborada para setores 

estratégicos, esse aspecto foi central, entre outros, para marcar o início de uma 

grande mudança de tendência no relacionamento com a Grã-Bretanha. Um 

emergente disso seria a mudança de estratégia em relação ao conflito nas Malvinas. 
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Na época de sua nacionalização, a extensão ferroviária argentina estava entre 

as mais desenvolvidas da América do Sul. Para Travassos (1947, p.50-53), era um 

elemento essencial da geopolítica argentina. 

Figura 10: Sistema ferroviário argentino em 1945 

 

Fonte: Martins (2016b, p. 78) 

4.3.1 O governo de Perón e a geoestratégia nas Malvinas 

Dentro do período da Guerra Fria, que estava começando, era necessário 

repensar o papel geoestratégico e geopolítico que as Malvinas poderiam 

desempenhar em um conflito hipotético entre os dois blocos opostos. A afirmação de 

que as Malvinas eram um sistema de ilhas sem valor estava começando a perder 

força (LANDABURU, 1989, p.322-325). Segundo o autor, as principais conclusões 

alcançadas, como resultado de recalibrar a situação, eram: 

-As Malvinas são a chave que controla a passagem de Drake e sua conexão 

com a Terra do Fogo da Argentina, Magalhães e o Canal de Beagle, e acesso 

direto à Península Antártica, que substitui gradualmente o Canal do Panamá, 

devido ao tamanho crescente e autonomia dos navios. 
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- Além disso, na guerra do futuro, a Península Antártica pode se converter em 

um centro da Defesa Espacial, cujo domínio, facilitado com a posse das 

Malvinas, será crucial. 

- O setor não é apenas essencial na guerra terrestre, mas também no mar. A 

Antártica e as ilhas são locais ideais para cobrir navios e submarinos 

estratégicos que transportam mísseis intercontinentais. É também um local 

especial, e talvez único, para colocar grandes antenas para se comunicar 

com submarinos submersos e sonares de longo alcance para detecção.  

Como se pode observar, essas conclusões estão mais diretamente 

relacionadas ao poder e suas estratégias espaciais, com domínio militar e 

econômico e com o controle dos espaços geográficos. Em outras palavras, com uma 

visão clássica da geopolítica. 

No entanto, a primeira das pistas sobre as possíveis razões para cobiçar as 

Malvinas (além da situação geoestratégica acima mencionada) e a estratégica 

mudança em relação ás mencionadas Ilhas, devem ser procuradas no famoso 

discurso do  General  Perón, na Escola Superior de Guerra, em Buenos Aires, em 11 

de novembro de 195311, em que algumas considerações básicas e quase 

premonitórias são dadas sobre a situação do mundo na Guerra Fria, a situação 

especial do continente sul-americano e as principais motivações do país na época. 

Para Perón, as organizações humanas, ao longo do tempo, tinham criado 

agrupamentos e reagrupamentos sucessivos, aventurando-se dizer que no mundo 

moderno, e apresentando o horizonte do ano 2000, “os menores agrupamentos 

serão os continentes”. É o famoso conceito de "continentalismo" de Perón que o 

levará a propor o bloco ABC (Argentina, Chile, Brasil), aspecto que nos leva de volta 

a Spykman (1942), quando ele expressa suas preocupações de que, fora da zona 

de supremacia norte-americana, os Grandes Estados da América do Sul poderiam 

tentar contrabalançar o poder dos Estados Unidos nessa região do hemisfério, 

aspecto que “terá que ser respondida por meio da guerra” (SPYKMAN, 1942, p. 62 e 

64, PADULA; FIORI, 2016, p. 555) Na conferência acima mencionada, Perón 

acrescentará:  

                                                             

11 Disponível em http:/archivoperonista.com/discursos/juan-domingo-peron/1953/discurso-en-escuela-
nacional-guerra/ . 
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A luta fundamental em um mundo superpovoado é por um sempre 

primordial para a humanidade: comida. Essa é a pior e mais difícil problema 

para resolver... O segundo problema colocado pela industrialização é a 

matéria-prima: vale a pena dizer que neste mundo que luta por alimentos e 

matérias-primas, o problema fundamental do futuro estará baseado 

fundamentalmente na economia, e a luta do futuro se tornará cada vez mais 

“econômica”, devido a uma superpopulação maior e uma 

superindustrialização ... O futuro do mundo, o futuro dos povos e o futuro 

das nações serão extraordinariamente influenciados por magnitude das 

reservas que possuem: reservas alimentares e reservas de matérias-primas 

(PERÓN, 1953, p. 1 e 2) 

Resumindo, para o general Perón, a razão básica para iniciar uma guerra na 

era da Guerra Fria, superlotada e muito industrializada, será a ganância econômica 

de países fortes pelo controle dos principais recursos que ainda permanecem em 

abundância nos países desunidos do Cone Sul: alimentos e matérias-primas para a 

indústria. Dessa forma, no início da segunda década do século XX, encontramos 

uma primeira visualização da importância dos recursos naturais no período em que a 

humanidade começava a transitar. Essa mudança obrigava, nas definições de 

Perón, a reconsiderar a Grande Estratégia Nacional, onde as Malvinas começavam 

a ser vistas através de outro prisma, diferente do que havia acontecido até aquele 

momento. 

Paralelamente à nova concepção estratégica, o governo de Perón levou, por 

meio de ações concretas e sutis, as ideias (do campo da dialética) às ações 

concretas. Desde o primeiro governo peronista (1946-1952), foram tentadas 

algumas pressões militares, acompanhadas de pressões diplomáticas para 

recuperar os arquipélagos do Atlântico Sul. No fim de 1947 uma esquadra da 

Marinha Argentina fez manobras nas águas próximas às Malvinas, com 

desembarque de pessoal e equipamento em várias ilhas do Atlântico Sul. O Reino 

Unido deslocou a fragata HMS Snipe, apoiada pelo cruzador HMS Nigeria. Depois 

de conflitos menores, os navios argentinos se retiraram; o governo inglês manteve 

na área durante algum tempo os navios mencionados. Em 1952, com o começo do 

segundo mandato de Perón, Argentina anunciou planos para a ocupação efetiva dos 

territórios que reclamava próprios, causando incidentes menores na Baia Esperanza 

(Antártica). A resposta britânica foi a de destacar na zona o cruzador HMS Superb 

com autorização para o uso de força. Em 1953, houve um desembarque argentino 
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na Ilha de Decepción, pertencente às Shetland do Sul. A Inglaterra enviou 

novamente o HMS Snipe para forçar a retirada argentina. No mesmo ano, houve 

conflito na ilha de Dundee, mas a Marinha argentina limitou-se a ações de caráter 

simbólico. A política de pressões e ameaças simbólicas foi abandonada depois da 

derrubada militar de Perón, em 1955 (COGGIOLA ,2012, p. 181). 

4.3.1.1 Mudanças no pensamento geopolítico 

Como aconteceu com Storni na etapa anterior, a mudança de tendência 

geoestratégica foi acompanhada pelo pensamento geopolítico, destacando-se neste 

aspecto o coronel Jorge Atencio. Ele resumiria seu trabalho de quase duas décadas 

em sua produção acadêmica mais importante: Que es la Geopolítica? (1965), onde, 

entre outras coisas, e como já apresentado no referencial teórico, reforçará a ideia 

de direitos argentinos nas Ilhas Malvinas e a subsequente soberania, além de 

direcionar seu olhar para a delimitação definitiva do Setor Antártico Argentino 

(ATENCIO, 1965, p. 165). 

Entre os anos de 1950 e 1960, o pensamento geopolítico nacionalista de Juan 

Enrique Guglialmelli também será destaque. Em suas obras, denunciou a política 

territorial da Inglaterra em relação às ilhas e criticará as ideias de Storni, a respeito 

de sua posição em relação às Malvinas e a característica insular que o almirante 

havia escrito. Assim, de maneira complementar, ele começará a escrever sobre a 

"Argentina peninsular", tentando proclamar a característica "duas faces" que a 

geopolítica argentina, marítima e continental deve adquirir ao mesmo tempo. Nas 

palavras do autor: "Bimarítima, Continental y Antártica" (GUGLIALMELLI, 1978, p. 

80). 

A solução que Guglialmelli proclamava, partia da combinação do poder 

terrestre e naval, a partir dos núcleos de integração territorial, no sentido norte-sul, a 

partir da Patagônia até Buenos Aires. Ele também postulou o Poder Naval, como 

pode se observar na Figura 10, como central para a projeção do poder terrestre da 

Nação. 

Sua concepção geopolítica, ao contrário da de Storni, contempla claramente as 

Ilhas Malvinas e o continente antártico como parte das aspirações argentinas. Com a 

visão de outra época política e econômica do país (muito menos próspera que a de 



 

83 
 

Storni), destaca de maneira complementar a importância que o mar argentino deve 

ter na geopolítica argentina. 

Figura 11: A “Argentina Peninsular”, segundo Guglialmelli 

 

Fonte: Guglialmelli,1978, p. 269) 

4.3.2 1956-1982: O período da diplomacia, de estar perto a estar tão longe 

A Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução Nro 1.514, de 14 de 

dezembro de 1960, que trouxe em seu bojo a Declaração de Independência aos 

Países e Povos Coloniais, determinando o fim rápido e incondicional do 

colonialismo. Estabeleceu, em seu art. 2o, que todos os povos têm direito à 

autodeterminação, podendo livremente definir sua condição política. Ainda 

determinou, em seu art. 5o, que medidas imediatas fossem tomadas para os 

territórios que ainda não tivessem alcançado a independência receberem poderes 

para tanto, sem condições ou reservas, de acordo com sua vontade livremente 

expressa e sem qualquer distinção de raça, credo e cor (VALERIO; HENTZ, 2013) . 

Assim começa um período de duas décadas em que o fator diplomático será o 

principal esforço da manobra estratégica argentina. 
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A Resolução anterior deu origem ao apoio às posições diplomáticas da 

Argentina e da Grã-Bretanha. Para os argentinos, é indubitável que as Malvinas se 

enquadram na categoria de colônia. Para os britânicos, a autodeterminação dos 

habitantes das ilhas e seu desejo de fazer parte da coroa devem ser respeitados. 

Apesar de ambígua, para Tondini (2007, p. 23), a importância do documento reside 

no fato de abrir as portas para negociações bilaterais entre Argentina e Reino Unido, 

além de ter sido a oportunidade de abordar a questão em uma esfera multilateral.  

Em 1961, com a Resolução 1654 da ONU, não foram apenas reiterados e 

reafirmados os objetivos e princípios da Resolução 1514, mas foi criado um comitê 

especial (conhecido como C 24) para examinar a situação referente à aplicação da 

Declaração da Concessão de Independência aos países e povos coloniais, incluindo 

as Malvinas na lista de territórios a serem descolonizados.12 

Em 1964, com a nomeação do Dr. Miguel Ángel Ortiz como Ministro das 

Relações Exteriores, a Argentina iniciou uma ação diplomática com a intenção de 

alcançar uma resolução das Nações Unidas especificamente referente ao 

tratamento das Ilhas Malvinas e suas dependências (TONDINI, 2017, p. 24). O 

representante argentino perante a ONU era José María Ruda, que tinha os 

seguintes objetivos: 

- Obter o restabelecimento da unidade territorial da Argentina, mediante o 

reconhecimento dos direitos de soberania sobre as Ilhas Malvinas (Resolução 1514); 

- Opor-se a qualquer tentativa de propor, através da autodeterminação dos 

colonos das referidas ilhas, uma independência ou qualquer outra solução 

constitucional que valide a desapropriação; 

- Conseguir por parte do Subcomitê III (de descolonização) da ONU uma 

recomendação específica para a adoção de uma resolução,  que abriria o caminho 

para o primeiro desses objetivos.13 

A "alegação de Ruda" constituiu um marco histórico no desenvolvimento da 

disputa de soberania sobre as Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul e Sandwich do Sul, 

pois foi a primeira apresentação orgânica da disputa perante as Nações Unidas, que 

                                                             

12Informação disponível em https://www.un.org/dppa/decolonization/es/c24/about. 
13   Informação disponível em https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/1964_-_alegato_ruda.pdf  . 
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tomou nota de sua existência e recomendou que os governos da Argentina e do 

Reino Unido encetassem negociações bilaterais a fim de encontrar uma solução 

pacífica.14 

Por outro lado, a representação britânica enfatizou que a maioria dos colonos 

era descendente de britânicos, que os ilhéus haviam deixado claro que não queriam 

independência. Os britânicos acrescentaram que o Reino Unido não tinha dúvidas 

quanto à sua soberania sobre o território das Ilhas Malvinas, e enfatizaram que “a 

solicitação do representante da Argentina para participar dos trabalhos do 

Subcomitê constituía uma intervenção nos assuntos deste Território, no qual a 

Argentina não tinha interesse legítimo” (TONDINI, 2017, p.24). 

 4.3.2.1 Aceitação da Resolução 2065 

Seguindo as recomendações sucessivas do Subcomitê III e da Comissão 

Especial, em 16 de dezembro de 1965, a Assembleia Geral aprovou a Resolução 

2065, na qual:  

Observando a existência de uma disputa entre os governos da Argentina e 

o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre a soberania sobre 

essas ilhas, convida os governos da Argentina e o Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte para continuar sem demora as negociações 

recomendadas pelo Comitê Especial [...] a fim de encontrar uma solução 

pacífica para o problema, levando em devida conta as disposições e os 

objetivos da Carta das Nações Unidas e a Resolução 1514 da Assembleia 

Geral, bem como os interesses da população das Ilhas Malvinas 

(RESOLUÇÃO 2065, tradução nossa). 

Em janeiro de 1966, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, 

Michael Stewart, visitou a Argentina e, depois de reuniões com o chanceler 

argentino Zavala Ortiz, em 14 de janeiro, ambos assinaram uma declaração conjunta 

conhecida como "Zabala Ortiz-Stewart". Por essa declaração, o Reino Unido aceitou 

a validade da Resolução 2065 das Nações Unidas e concordou em iniciar 

negociações com a Argentina.  

O Entrevistado E6, destaca o seguinte: 

                                                             

14 Afirmação do Ministério de Relações Exteriores da Argentina, disponível em 

https://cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cuestion-malvinas/antecedentes/periodo-1945-1965 
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E6: No âmbito multilateral, a adoção da resolução 2.065, de 1965, na 

Assembleia Geral das Nações Unidas, com base na “Alegação de Ruda”, 

feita no ano anterior no Comitê de Descolonização, foi a primeira Resolução 

específica das Malvinas, fato que deu ao conflito o enquadramento 

apropriado: era (ainda é) uma questão colonial, mas uma questão colonial 

especial e particular e não apenas um litígio bilateral, que permite a sua 

discussão anual num fórum tão importante como as Nações Unidas. A 

Resolução deixava claro que, ao contrário de outras questões coloniais sob 

a análise na ONU, a Questão das Malvinas não podia ser só resolvida pela 

aplicação do princípio da autodeterminação, pois existe uma disputa de 

soberania que deve ser resolvida pelas duas partes em disputa: Argentina e 

Reino Unido, levando em consideração os “interesses” e não os “desejos 

dos ilhéus” 

Lanús (2016, p. 473), destaca que esta reunião sinalizou o início de uma etapa 

que culminaria em 1968 com um fracasso diplomático argentino. Em junho de 1966, 

um golpe de estado na Argentina estabeleceu o que se autodenominava o governo 

da "Revolução Argentina", presidido pelo general Juan Carlos Onganía. Pouco 

tempo depois, o Subsecretário de Estado das Américas do Foreign Office (Ministério 

de Relações Exteriores Britânico) convidou o encarregado de negócios argentino, 

Carlos Ortiz de Rozas, para almoçar. Também participou o especialista da 

embaixada argentina na questão das Malvinas. Segundo Kinney (1989, p. 49), 

naquela ocasião, Ortiz de Rosas e seus companheiros foram informados de maneira 

não oficial de que o Reino Unido não tinha interesses estratégicos, políticos ou 

econômicos a serem perseguidos nas Malvinas. Essa sugestão foi feita para que 

considerassem que, eventualmente, as ilhas se tornariam território argentino e que o 

problema restante era descobrir quando e como a transferência ocorreria.  

Por quase dois anos, diplomatas e oficiais argentinos do Departamento de 

Relações Exteriores da América do Sul realizaram inúmeras reuniões formais e 

informais, mas sempre confidenciais. Segundo Lanús (2016), o objetivo dessas 

reuniões para a Argentina era alcançar algum tipo de compromisso britânico sobre a 

questão da transferência de soberania. 

Apesar do diálogo existente, a diplomacia britânica propôs em novembro de 

1966 um congelamento da questão da soberania por um período de 30 anos. 

Durante esse período, nenhuma ação para normalizar as relações, o comércio ou 

qualquer outro contato que afete a posição de cada parte devia ser realizada. No 
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final do congelamento, os habitantes das Malvinas escolheriam livremente entre a 

soberania britânica ou argentina. Argentina rejeitou essa proposta (KINNEY, 1989, p. 

49 e 50; FRANKS, 1983, p. 5).  

Em março de 1967, os britânicos abrandaram sua posição e informaram 

oficialmente os argentinos de que, sob certas condições (que os desejos dos ilhéus 

fossem respeitados), estariam dispostos a ceder a soberania das Malvinas 

(FRANKS, 1983, p. 6). Após várias conversas, foi assinado um Memorando de 

Entendimento15, cujo texto foi acordado pelas duas equipes de negociação em 

agosto de 1968, a ser posteriormente submetido à aprovação final pelos respectivos 

governos. Entre seus principais pontos, o documento afirmava que “o objetivo 

comum é resolver de forma definitiva e amigável a disputa sobre soberania, levando 

em devida conta os interesses do povo das Ilhas” e que os dois governos 

“pretendem rapidamente progredir com medidas práticas para promover a liberdade 

de comunicação e movimentação entre o continente e as Ilhas”. (FRANKS, 1983, p 5 

e 6). 

No entanto, no final de 1968, a situação voltou a se agravar e, a partir daquele 

momento, a condição básica para a transferência passou a ser a vontade dos ilhéus. 

Essa reversão na posição britânica foi o produto da ação de representantes dos 

ilhéus que, desde fevereiro de 1968, ativaram a oposição a essas negociações no 

Parlamento e na opinião pública. 

4.3.2.2 Negociações sobre questões colaterais 

As negociações de soberania, como consequência do anteriormente 

expressado, foram praticamente interrompidas a partir de 1969. Uma nova 

abordagem foi então buscada, focada em alcançar um entendimento sobre medidas 

práticas de comunicação e, ao mesmo tempo, fazer uma reserva recíproca nas 

respectivas posições em questão de soberania. Essas "conversas especiais" foram 

desenvolvidas ao longo de 1970 e tiveram como resultado concreto a Declaração 

Conjunta16 sobre comunicações entre as Ilhas Malvinas e o território continental 

                                                             

15   Disponível em https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/1968_- _mou_entre_argentina_y_el_reino_unido_0.pdf 
 

16  Disponível em https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/1971_-_declaracion_conjunta_entre_argentina_y_el_ 
reino_unido_facsimil_0.pdf 
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argentino de 1º de julho de 1971, acordada em Buenos Aires, sob uma fórmula que 

preservou as posições de cada parte sobre a soberania. 

A partir da análise do documento, observam-se um conjunto de medidas 

práticas que ambos os governos começariam a programar para facilitar o movimento 

de pessoas e bens entre o continente argentino e as Ilhas, em ambas as direções, a 

fim de promover o estabelecimento de laços culturais, sociais e econômicos. As 

medidas visavam contribuir para alcançar uma solução amigável e definitiva para a 

disputa de soberania (LANÚS, 2016, p. 478). 

Segundo Lanús (2016), ficou claro é que a estratégia do governo argentino era 

aproximar progressivamente as ilhas do continente  

O objetivo desses acordos era influenciar a opinião pública dos ilhéus, 

unanimemente isolados da Argentina, e aprofundar seu interesse pela 

cultura, política e economia de nosso país. Esses acordos ... permitiriam 

ligar os ilhéus à Argentina, gerando uma corrente de confiança e contatos 

essenciais para consolidar qualquer negociação política (LANÚS, 2016, p. 

479, tradução nossa) 

Pelo contrário, a estratégia britânica procurou criar cooperação política a partir 

de sucessos em áreas funcionais que posteriormente seriam transferidas para 

outras questões (GUSTAFSON, 1988 p. 92). 

Em 25 de maio de 1973, um novo governo constitucional foi estabelecido na 

Argentina. Em seu discurso de posse, o Presidente Héctor J. Cámpora fez afirmou 

que a recuperação das ilhas seria um dos objetivos de seu governo (LANÚS, 2016, 

p. 479). 

Em relação às negociações realizadas no período 1968-1973, Quellet (1982, p. 

83 3 84) destaca que a Grã-Bretanha tentou transformar as negociações, para não 

tratar da questão central: a soberania. Ao mesmo tempo, aponta que, dada a 

divergência de objetivos (a ansiedade argentina de lidar com a questão da soberania 

e a recusa britânica de continuar as negociações políticas que tratavam da questão), 

em 1972, foi alcançado um claro impasse. 

Diante dessa situação, a Argentina denunciou às Nações Unidas o uso pela 

Grã-Bretanha de uma estratégia para adiar a solução do conflito. O ONU ecoou a 
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denúncia argentina e aprovou a Resolução Nro 3.16017  em dezembro de 1973, que 

indicou sua preocupação com a falta de progresso nas negociações e instou as 

partes a continuarem as mesmas.  

Os avanços diplomáticos argentinos foram contestados pelos ilhéus e, em 4 de 

janeiro de 1974, o Conselho Legislativo das Ilhas aprovou uma moção na qual 

afirmava que a Câmara estava firmemente contra de todas as negociações ou 

conversas realizadas com o governo argentino sem o conhecimento prévio e 

completo do povo das Ilhas, que envolvia a transmissão da soberania das Ilhas 

contra a vontade de seus habitantes (LANÚS, 2016, p. 480). 

4.3.2.3 Da proposta de soberania compartilhada e o aumento subsequente da 

tensão 

Em julho de 1974, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Alberto 

Vignes, declarou que, a menos que as negociações sobre a transferência das ilhas 

fossem aceleradas, a política amistosa (argentina) seria revista (Gustafson, 1988, p. 

87). Na Grã-Bretanha, o novo governo do primeiro-ministro Harold Wilson iniciou 

negociações diplomáticas, introduzindo a possibilidade de um condomínio nas Ilhas 

(soberania compartilhada). O embaixador da Grã-Bretanha apresentou ao ministro 

das Relações Exteriores Vignes uma comunicação escrita na qual relatou ter sido 

instruído por seu governo “a propor que as discussões entre a Grã-Bretanha e a 

Argentina sobre o futuro das Ilhas devem ser resumidas com base nas salvaguardas 

e garantias a serem estendidas aos ilhéus no caso hipotético de um condomínio da 

Grã-Bretanha e da Argentina em relação à soberania territorial sobre as Ilhas 

Malvinas” (LANÚS, 2006, p. 480 ; OLIVIERI LÓPEZ, 1992, p. 91).  

Essa ideia foi recebida bem pelo governo argentino, que apresentou uma 

proposta de administração conjunta, pegando os principais elementos da formulação 

britânica, completando-a com outros que não tinham sido contemplados nela.  

As conversas sobre o assunto foram conduzidas de maneira muito confidencial. 

Porém, após a morte do presidente Perón18, nenhum trabalho adicional foi feito 

                                                             

17 Disponível em https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/1973_-_res._3160_xxviii_- _cuestion_de_las_ 
islas_malvinas_0.pdf . 

 

18  Perón assumiu sua terceira presidência em 12 de outubro de 1973. Ele foi presidente por oito 

meses, até sua morte, em 1º de julho de 1974. 
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sobre essa opção. Segundo Lanús (2016), de acordo com testemunhos, o 

presidente Perón teria dado o seu consentimento para analisar a solução sobre a 

questão da soberania, mas que, quando sua morte ocorreu, o ministro das Relações 

Exteriores Vignes ocultou as negociações, apesar da posição que havia tido Perón, 

ignorando-se os motivos de Vignes para tomar essa decisão (OLIVIERI LÓPEZ 

1992, p.91 e 92). No lado britânico, essas conversas que ocorreram sem a 

aprovação ou participação dos ilhéus foram interrompidas pelo Parlamento, levando 

o governo britânico a informar, em agosto de 1974, que as conversações sobre o 

assunto não continuariam (KINNEY, 1989, p. 52; FRANKS, 1983 p. 8) 

Em julho de 1975, Kinney (1989, p. 52) sustenta que o Reino Unido propôs à 

Argentina discussões para trabalhar conjuntamente no desenvolvimento do Atlântico 

Sul-Ocidental. O ministro Vignes aceitou essa possibilidade, mas a vinculou à 

transferência de soberania por meio de um arrendamento por prazo determinado. A 

proposta argentina incluía a ocupação imediata das ilhas Georgias e Sandwich do 

Sul com a aquiescência britânica. Grã-Bretanha rejeitou a contraproposta argentina. 

Em 8 de novembro de 1975, o representante argentino junto às Nações Unidas 

sustentou que, como não havia avanços nas negociações, a Argentina não deixaria 

de reivindicar seus direitos da maneira que julgar mais apropriada. O governo 

britânico considerou que esse discurso continha a ideia de ação unilateral da 

Argentina (FRANKS, 1983, p. 9 e 10). Kinney (1989), e acrescentou que, desde 

meados da década de 1970, o governo argentino tinha começado a usar 

regularmente a ameaça de invasão como parte da pressão diplomática. 

Em 1976, ano do início do último governo militar na Argentina, foi alcançada 

uma situação de tensão bilateral, alimentada por diferentes atos unilaterais 

britânicos (entre elas, o envio de uma missão de exploração de petróleo às Ilhas 

Malvinas, um aspecto que será desenvolvido mais adiante neste trabalho) na área 

da disputa. No final daquele ano, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por 

grande maioria e com a única oposição do Reino Unido, aprovou a Resolução 31/49, 

que novamente reconheceu os “esforços contínuos” da Argentina para “facilitar o 

processo de descolonização e promover o bem-estar do povo das Ilhas”. Solicitou a 

ambos os governos que acelerassem as negociações sobre a disputa de soberania, 
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conforme solicitado nas resoluções 2065 e 3160, e instou ambas as partes a se 

absterem de tomar decisões unilaterais. 19 

O pico da crise foi atingido em 4 de fevereiro, quando o destroier da Marinha 

Argentina ARA Almirante Storni se preparou para parar o navio de pesquisa 

oceanográfica britânico RRS Shackleton que navegava 78 milhas ao sul de Port 

Stanley.  O motivo apresentado pelo navio argentino foi que os britânicos estavam 

dentro do limite da jurisdição argentina de 200 milhas ao redor das ilhas. O navio 

argentino disparou vários tiros na proa de Shackleton, que, no entanto, continuou 

sua rota para Port Stanley. O ARA Storni não persistiu em suas ações, mas seguiu o 

navio inglês até seis milhas daquele porto, onde finalmente começou a retornar. 

(BECK, 1983, p. 39 e 40; KINNEY, 1989, p. 54). 

No entanto, o confronto não aumentou. No dia seguinte ao incidente, Edward 

Rowlands, Ministro de Estado das Relações Exteriores britânico, afirmou perante a 

Câmara dos Comuns que eles fariam “todo o possível para acalmar a situação”, e 

ficou aplaudido ao afirmar que a posição do governo era clara: respeito aos desejos 

dos ilhéus (BECK, 1983, p. 10; KINNEY, 1989, p. 54).  

4.3.2.4 Reinício das negociações sobre soberania e cooperação econômica e novo 

aumento das tensões 

Rowlnads e Quijano (Ministro de Relações Exteriores argentino) concordaram 

em retomar o diálogo. Ao mesmo tempo, o ministro britânico lhe comunicou que o 

governo “defenderia as ilhas se os argentinos tentassem usar a força” (FRANKS, 

1983, p. 12). 

Lord Shackleton 20 convenceu o governo britânico a adotar as recomendações 

de seu relatório sobre a busca de cooperação ou participação argentina para o 

desenvolvimento de recursos nas águas próximas às Malvinas. Como consequência, 

                                                             

19  Resolução disponível em https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/1976_-_res._31-49_-_cuestion_ 

de_las_islas_malvinas_0.pdf 

 
  20 Geógrafo inglês. Desde 1971, Shackleton foi presidente da Royal Geographic Society e 

posteriormente nomeado Cavaleiro da Ordem da Liga em 1974. De 1976 a 1992, foi Presidente 

do Comitê Conjunto de Honras e Escrutínio Político. O relatório de Lord Shackleton, 

encomendado por James Callaghan, descreveu o futuro econômico das Ilhas Malvinas, o valor 

de ser britânico para os ilhéus. 
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o Secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores, Anthony Crosland, 

publicou em 2 de fevereiro de 1977 uma declaração expressando seu apoio às 

recomendações de Lord Shackleton. Ele afirmou ainda que a agenda sobre o futuro 

das Ilhas era ampla, mas que sua principal preocupação era “as possibilidades de 

cooperação” entre os dois países. O texto terminava com as conhecidas reservas 

sobre o tema da soberania, nas quais o governo britânico não considerava sua 

posição prejudicada. Além do mais, expressava que ante qualquer mudança, os 

ilhéus deviam ser consultados permanentemente (GUSTAFSON, 1988, p.98; 

FRANKS, 1983, p.15; OLIVIERI LÓPEZ, 1992, p. 97). 

Em abril de 1977, foram realizadas reuniões informais e exploratórias para a 

retomada do diálogo, durante as quais o Reino Unido propôs duas linhas paralelas 

de negociação, uma sobre cooperação econômica e outra sobre a “hipotética 

relação constitucional futura entre as Ilhas Malvinas e a Argentina”, dentro do qual a 

questão da soberania poderia ser levantada, considerando também as Ilhas Geórgia 

do Sul, Sandwich do Sul e a cooperação econômica em relação a esses territórios, 

em particular e ao sudoeste do Atlântico em geral (LANÚS, 2016, p. 485). 

Em 26 de abril, foi divulgado um comunicado conjunto anglo-argentino, em que 

ambos os governos informaram que haviam chegado a um acordo sobre os termos 

do mandato para as negociações nas ilhas: 

Os governos da República Argentina e do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte concordaram em negociar, entre junho ou julho de 1977, a 

questão das Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul; a 

cooperação económica em relação aos referidos territórios, em particular e 

ao sudoeste do Atlântico em geral. Nessas negociações, as questões que 

afetam o futuro das Ilhas serão tratadas e as negociações serão 

direcionadas à elaboração de uma solução pacífica para a disputa existente 

entre os dois Estados sobre soberania e ao estabelecimento de uma 

estrutura para a cooperação econômica argentina... Um objetivo importante 

das negociações será alcançar um futuro estável, próspero e politicamente 

durável para as Ilhas, cuja população será consultada pelo Governo do 

Reino Unido durante o curso das negociações...O acordo para manter 

essas negociações, e elas mesmas, não prejudicam as posições de um ou 

outro governo em relação à soberania sobre as Ilhas.  (Citado em Quellet, 

1982, p. 162 e Franks, 1983, p. 16, tradução nossa). 



 

93 
 

Nesta fase dos eventos, vê-se claramente que, enquanto para o Reino Unido, 

as negociações deviam ser enfatizadas na cooperação econômica; para a Argentina, 

pelo contrário, elas deviam concentrar-se na soberania (OLIVIERI LÓPEZ, 1992, p. 

98 e 99).21 

Segundo Franks (1983), pouco antes do início da primeira rodada de 

negociações a ser realizada em Roma em julho de 1977, o Secretário britânico de 

Relações Exteriores, David Owen, apresentou um documento ao Comitê de Defesa, 

crucial para entender a posição do governo britânico: 

O documento argumentava que eram necessárias negociações sérias e 

substantivas para manter a Argentina entretida, uma vez que as Ilhas eram 

militarmente indefensáveis, a menos que houvesse um desvio enorme, caro 

e inaceitável de recursos. O Comitê considerou que era provável que o 

governo fosse eventualmente forçado a adotar alguma solução do tipo 

arrendamento, junto a um programa conjunto de cooperação econômica. O 

objetivo seria manter as negociações com o governo argentino, o que 

permitiria mais tempo para a educação da opinião pública nacional e das 

ilhas. Em termos gerais, a estratégia do governo seria reter a soberania o 

máximo possível, se necessário, faria concessões sobre as dependências e 

os recursos marítimos da região, reconhecendo que, em última análise, 

apenas mediante algum acordo o arrendamento provavelmente satisfaria a 

Argentina ... [durante as negociações] os britânicos propuseram que a 

soberania das dependências desabitadas poderia ser considerada 

separadamente da soberania das Ilhas Malvinas (FRANKS, 1983, p. 17, 

tradução nossa). 

Durante as reuniões em Roma, os britânicos apresentaram um documento 

onde expressaram, sobre a questão da soberania, que não aceitariam a posição 

argentina, desde que consideravam que o princípio da autodeterminação não era 

aplicável aos ilhéus: “nada que seja inaceitável para os ilhéus pode ser aceitável 

para o governo britânico” (LANÚS, 2016, p. 485). 

Nos últimos meses de 1977, a atmosfera diplomática entre Argentina e Grã-

Bretanha se deteriorou bastante. Naquele ano, os argentinos retiraram seu 

embaixador em Londres e pediram aos britânicos que retirassem seu embaixador de 

                                                             

21 Olivieri López afirma que este documento é muito significativo em relação à vontade de 

negociação e ao reconhecimento britânico dos direitos argentinos. Prova disso é que o futuro 

governo conservador resolveu ignorá-los. 
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Buenos Aires e inauguraram uma base de pesquisa na ilha de Morrell, em outra 

tentativa de defender os interesses das Ilhas Sandwich do Sul. Esta última ação foi 

descrita pelos britânicos como uma “violação de sua soberania”. Além disso, o 

governo argentino, através de seu adido naval em Londres, o capitão Anaya, 

informou os britânicos que estavam dispostos a interceptar e eventualmente afundar 

qualquer intruso nas águas territoriais argentinas nos arredores das Malvinas 

(FRANKS, 1983, p. 17). 

A Argentina continuou as negociações, propondo em 1978 iniciativas 

concretas, como uma atualização do esquema de administração conjunta, uma lista 

de referência para discutir as salvaguardas e garantias que o governo nacional 

estava disposto a conceder aos ilhéus e uma proposta para chegar a acordo sobre 

regime que permitiria aos argentinos adquirir propriedades nas ilhas. Todas elas 

encontraram impedimentos levantados pelo lado britânico, que apenas manifestaram 

interesse em negociar um acordo de cooperação que facilitaria a exploração de 

recursos naturais na área disputada. (QUELLET, p. 88 e 89; FRANKS, 1983, p. 19; 

LANÚS, 2006, p. 486). 

As eleições na Grã-Bretanha em maio de 1979 deram a vitória a um governo 

conservador. Margaret Thatcher foi nomeada Primeira-Ministra, Lord Carrington 

assumiu o cargo de Secretário do Foreign Office e Mr. Ridley assumiu o cargo de 

Secretário Assistente. Essa mudança de governo (de trabalhista para conservador) 

marcou o início de um novo ciclo de negociações britânicas com o governo militar 

argentino. Como passo anterior, o novo governo britânico decidiu enviar Ridley para 

a Argentina e as Ilhas Malvinas para ter conhecimento direto dos cargos ocupados 

nos dois lugares. Em 12 de junho, Ridley se encontrou com o Comodoro Carlos 

Cavándoli, secretário adjunto de Relações Exteriores. Durante isso, as visões 

divergentes entre os dois governos ficaram claras mais uma vez. Enquanto os 

britânicos enfatizavam a cooperação econômica com a Argentina, Cavándoli indicou 

que exigiria que a questão da soberania fizesse parte de qualquer negociação 

(FRANKS, 1983, p. 20). 

Após uma breve visita às Ilhas, Ridley se reuniu com Cavándoli em Buenos 

Aires e concordaram em renomear os respectivos embaixadores nas duas capitais. 

Os argentinos apresentaram Ridley um memorando auxiliar, no qual manifestaram 

seu desejo de retornar aos acordos de cooperação, reiterando que estavam 
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dispostos a levar em consideração os interesses dos ilhéus, mas que não os 

aceitariam como terceira parte nas negociações. Ridley reiterou que o governo 

britânico não aceitaria nenhum acordo que não respeitasse os desejos dos ilhéus 

(FRANKS, 1983, p. 20). 

Em outubro de 1979, Lord Carrington apresentou um memorando à Primeira-

Ministra e ao Comitê de Defesa recomendando que ele continuasse as 

conversações em nível ministerial com a Argentina, a fim de explorar, sem pressa, 

soluções políticas e econômicas. Caso contrário, ele afirmou, a Argentina poderia 

recorrer a medidas mais severas, incluindo o uso da força. No entanto, segundo 

Franks (1983, p. 21), o governo britânico decidiu adiar qualquer discussão sobre as 

Malvinas. 

Em julho de 1980, o governo britânico finalmente decidiu tentar a solução da 

disputa através do mecanismo de arrendamento. O funcionário encarregado de 

executar a proposta foi Ridley, que visitou Port Stanley entre 22 e 29 de novembro 

de 1980. Lá, ele apresentou uma lista com quatro alternativas para os ilhéus. A 

primeira, a fórmula de arrendamento; a segunda, satisfazer todas as demandas 

argentinas e transferir a soberania; terceiro, congelar totalmente a questão da 

soberania por um período de cerca de 25 anos; finalmente rejeitar completamente 

qualquer discussão sobre soberania. Um porta-voz do Comitê das Ilhas Malvinas 

informou que os habitantes preferiam o status quo. Além disso, o fato de ouvir de um 

funcionário do governo a mera menção de uma alternativa que contemplasse a 

transferência de soberania para a Argentina, produz uma forte reação de parte dos 

ilhéus (GUSTAFSON, 1988, p 109-111). 

Diante do desconforto dos habitantes das Ilhas e a pressão da imprensa 

britânica, o Foreign Office afirmou que:  

O governo tem considerado desde as conversações exploratórias com a 

República Argentina em abril de 1980 como alcançar a melhor solução 

aceitável para todas as partes nesse difícil problema. Ridley está agora 

consultando os ilhéus para estabelecer suas opiniões com base em futuras 

conversas com os argentinos... O que importa são os desejos dos ilhéus. Se 

eles concordarem, podemos explorar a base para uma solução. No entanto, 

nenhuma solução é possível sem o apoio dos ilhéus e do Parlamento 

(JORNAL THE TIMES, 21-11-1980, citado em Gustafson, 1988, p. 110, 

tradução nossa). 
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Ao voltar das Malvinas, Ridley apresentou-se na Câmara dos Comuns, onde 

não foi bem recebido, porque os mesmos estavam insatisfeitos com as negociações 

e consideravam que a população da ilha se encontrava ameaçada pelo governo 

argentino. Além disso, enfatizaram o princípio da autodeterminação, a situação 

estratégica e econômica das ilhas e as responsabilidades imperiais da Grã-Bretanha 

(BECK, 1982, p. 43). 

Em junho de 1981, o Subsecretário de Estado da América do Sul J. B. Ure 

(também membro do Foreign Office) visitou a Argentina, reunindo-se com o 

Embaixador Britânico em Buenos Aires e o Governador das Ilhas Malvinas para 

discutir os próximos passos nas negociações. Do lado argentino, a impaciência já 

era percebida. Em 27 de julho, o Ministério das Relações Exteriores enviou ao 

embaixador britânico em Buenos Aires uma nota assinada pelo chanceler Oscar 

Camilión, expressando a preocupação de seu governo com a falta de progresso nas 

negociações. 

Adiar ainda mais uma discussão séria e aprofundada sobre os componentes 

essenciais das negociações, soberania e cooperação econômica de 

maneira global e simultânea, com a intenção expressa de alcançar 

resultados concretos no curto prazo... A próxima rodada de negociações 

não pode ser outro exercício exploratório, mas deve sinalizar o início de 

uma etapa decisiva para o culminar final da disputa (FRANKS, 1983, p. 28, 

tradução nossa). 

A próxima reunião aconteceu na Assembleia Geral das Nações Unidas em 

Nova York, entre Lord Carrington e o Chanceler Camilión. Os britânicos continuaram 

a considerar o arrendamento como a única solução para destravar as negociações. 

No entanto, as chances de chegar a um acordo com a aprovação dos ilhéus haviam, 

claramente, diminuído (FRANKS, 1983, p. 28 e 29). 

Perto do final de 1981, dois eventos cruciais ocorreram nos dois países, o que 

teria grande impacto na mudança da opção estratégica argentina nas Ilhas Malvinas: 

em 14 de outubro de 1981, foram realizadas eleições para renovar o Conselho 

Legislativo das Ilhas e, como esperado, refletiram um endurecimento na posição dos 

ilhéus (FRANKS, 1983, p. 30). Os candidatos que eram favor a manutenção do 

Status Quo foram eleitos. Apesar disso, o novo Conselho decidiu manter o diálogo e 

enviar representantes para a nova rodada de negociações, desde que a soberania 
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não estivesse na agenda. Na argentina, em 23 de dezembro de 1981, o 

Comandante do Exército, General Leopoldo Galtieri, assumiu o governo, 

substituindo o General Roberto Viola como presidente. 

4.3.2.5. Os recursos naturais e a influência incipiente nas negociações 

Segundo Retortillo (2018, p. 128), em 1969, o governo britânico começa a 

perceber a ressonância política que a possível existência de petróleo nas Ilhas 

Malvinas poderia gerar, concluindo que, naquele momento, seria melhor não fazer 

nada para não causar um aumento da tensão política entre a Grã-Bretanha e a 

Argentina. Porém, em 1970, o governo britânico decidiu fazer suas próprias 

explorações nas águas das Malvinas. Em meados dessa década (1975), havia 

evidências claras da existência de petróleo na região. 

Imediatamente, várias empresas de petróleo se interessaram na área. Um 

relatório foi encomendado a uma equipe de pesquisadores da Universidade de 

Birmingham, apresentado em março de 1975. Foi intitulado "Geology of the Region 

around the Falkland Islands". Segundo o relatório, havia certas e grandes 

possibilidades de encontrar petróleo nas ilhas e no mar adjacente (BARKER, 

BURREL; SIMPSON; GRIFFITHS, 1975, p. 5). 
 

Em 19 de março de 1975, o Ministério de Relações Exteriores argentino emitiu 

um comunicado de imprensa em resposta às intenções britânicas. De acordo com 

este texto, a Argentina não reconheceu o exercício de nenhum direito referente à 

exploração ou exploração de recursos naturais: 
 

Considerando que as Ilhas Malvinas e as áreas adjacentes são parte 

integrante do território nacional, o governo argentino de María Estela 

Martínez declara que não reconhece nem reconhecerá a propriedade ou o 

exercício de qualquer direito referente à exploração de minerais ou 

hidrocarbonetos por um governo estrangeiro. Consequentemente, ... 

considerará irreparavelmente nula qualquer atividade, medida ou acordo 

que a Grã-Bretanha possa realizar ou adotar com referência a este assunto, 

que o governo argentino considera da maior gravidade e importância (citado 

em Retortillo, 2018, p. 129, tradução nossa). 
 

Não obstante a firme posição da Argentina, em 1976, unilateralmente, a Grã-

Bretanha enviou a missão de exploração de Shackleton, que provocou a reação do 

Ministério das Relações Exteriores em 2 de janeiro de 1976, alertando que todo o 
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país, incluindo as Forças Armadas, agiria decisivamente para alcançar a justiça 

(BECK, 1983) 
 

A Organização dos Estados Americanos sustentou que a exploração do 

potencial econômico das Ilhas constituía uma ameaça à segurança hemisférica. 

Também em 16 de janeiro, a Comissão Jurídica Interamericana da OEA declarou no 

Rio de Janeiro que a Argentina tinha um direito indiscutível à soberania sobre as 

Ilhas Malvinas. A missão de Shackleton foi descrita como uma “inovação unilateral” 

que violava as resoluções 2.065 e 3.160 das Nações Unidas e que ameaçava a paz 

internacional e a de toda a América Latina e acrescentava que, por fim, todas essas 

ações implicavam um esforço hostil para silenciar as reivindicações argentinas e 

impedir o andamento das negociações solicitadas pela Assembleia Geral da ONU. 

Como já explicado, o incidente foi reduzido nos meses seguintes, mas marcou 

uma indicação, mais do que importante, dos interesses que estariam em jogo nas 

Ilhas Malvinas no futuro próximo. 

Em junho de 1980, o ministro da Economia da Argentina, Martínez de Hoz, 

expressou em Londres que seria conveniente para ambos os países elaborar planos 

conjuntos para a extração de petróleo e compartilhar os direitos de pesca na região 

de Malvinas enquanto discutia-se a soberania. A este respeito, ele afirmou 

Algum progresso foi feito e há uma pequena luz no horizonte ... e acho que 

o lado econômico pode ajudar. Temos dois interesses comuns: petróleo e 

pesca. Ao mesmo tempo em que algumas discussões sobre soberania 

podem continuar, podemos chegar a um acordo para a exploração de 

petróleo ou a pesca conjunta que seria o começo de uma abordagem de 

reunião sobre esse assunto. Queremos que os britânicos se apressem e 

sejam parceiros em nosso desenvolvimento econômico (JORNAL THE 

TIMES, 13/06/1980, citado por Gustafson, 1988, p. 108, tradução nossa). 

4.3.3 Evolução do Poder e Pensamento Naval na segunda metade do Século 

XX 

A estratégia nacional que considerou o desenvolvimento da Patagônia como 

mais uma forma de defesa da soberania, aspectos derivados do pensamento 

Storniano e do Coronel Atencio, promoveu atividades científicas com campanhas de 

balizamento e hidrográficas, que tinham seu principal centro de operações no sul da 

Argentina. Faróis de luz nos portos de Río Gallegos e San Julián, a edição e 
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reedição de cartas náuticas, os levantamentos precisos da costa atlântica e o 

culminar dos trabalhos hidrográficos em Puerto Belgrano, Caleta Olivia, San 

Clemente e na Grande Ilha da Terra do Fogo, entre outros, modificaram o conceito 

de que o mundo tinha das possibilidades e segurança para a navegação nas águas 

argentinas. (DELAMER; OYARZÁBAL; MONTENEGRO; BERGALLO; SANTILLÁN, 

2011b, p. 154). 

Esse processo foi ainda mais projetado para o sul até a Antártica, com os 

mesmos critérios, atingindo seu ponto culminante em 1954, com a aquisição do 

quebra-gelo General San Martín, que permitiu garantir a presença e a participação 

conjunta das três Forças Armadas, por meio de bases permanentes e operações 

históricas, como campanhas realizadas no Polo Sul. (ARGUINDEGUY; 

RODRÍGUEZ, 1995). 

A partir da década de 1960, a Marinha continuou com um processo em 

andamento há mais de uma década, que expandiu sua concepção marítima 

estratégica, que havia estado restrita à defesa e cuidado da costa argentina, em 

direção a outra de natureza oceânica. Essa estratégia foi inicialmente materializada 

com a aquisição do primeiro porta-aviões, o Independência, sem o qual a projeção 

do oceano era difícil e ineficaz; navios anfíbios e logísticos; capacidade naval e 

submarina (DELAMER et al., 2011b, p. 154). Dessa maneira, consolidava-se a ideia 

de Storni de expandir a visão da Estratégia Naval Nacional em direção ao Oceano 

Atlântico. Posteriormente, a evolução tecnológica e uma clara política de defesa 

aceleraram a implementação dessa estratégia em outros aspectos. Foi assim que 

ocorreu a incorporação de unidades avançadas de superfície naval, submarinos e 

aeronaves. Dessa maneira, buscou-se alcançar a necessária interoperabilidade com 

as marinhas da OTAN, tornando efetiva a integração militar na ordem internacional.  

Nos mesmos anos, a capacidade operacional naval alcançada permitiu à 

Marinha, com doutrina e preparação para sua projeção oceânica, ampliar sua 

participação em operações sob o guarda-chuva da ONU, a serviço da política 

externa da Nação. É apropriado citar a participação no bloqueio contra Cuba em 

1962, ordenado pelo governo do Presidente Doutor José María Guido, em face da 

crise dos mísseis soviéticos lançados na ilha (MORGENFIELD, 2012). Também 

foram iniciados exercícios combinados, inicialmente com as marinhas dos EUA, 
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Brasil, Uruguai e Paraguai, depois expandidos para a África do Sul, Itália, Espanha e 

Chile. 

No início da década de 1970, a Marinha havia consolidado a reorganização 

abrangente e moderna de sua estrutura. Havia uma frota marítima à frente das 

principais nações sul-americanas; A Aviação Naval possuía um importante grupo de 

pilotos treinados em porta-aviões, e um Corpo de Fuzileiros Navais foi adicionado 

como elemento articulado, com pessoal e meios que permitiam a projeção de forças 

e a execução de operações anfíbias no nível de uma Brigada do Corpo de Fuzileiros 

Navais (DELAMER et al., 2011b, p. 155). 

No decorrer daquela década dos anos 70, começou a ser vista a necessidade 

de renovar as unidades navais originárias da Segunda Guerra Mundial, para as mais 

modernas. Um marco importante foi a incorporação do porta-aviões 25 de Mayo, no 

início da década, que proporcionou uma importante melhoria qualitativa das 

operações aéreas a bordo (ARGUINDEGUY; RODRÍGUEZ, 1995). 

Em 1971, foi adotada uma medida importante que teria uma influência 

significativa no pensamento estratégico naval, a criação do Centro de Estudos 

Estratégicos da Marinha. Este foi estabelecido como um centro de pesquisa para 

todas as questões relacionadas ao mar. Seu estatuto prevê que seja um centro de 

estudos e pesquisas com o objetivo de aumentar e aprofundar o conhecimento 

estratégico nos vários campos de ação, sobre questões navais, marítimas e militares 

(nacionais e internacionais) que sejam consideradas de valor atual e futuro, a fim de 

contribuir com pontos de vista e contribuir para a tomada de decisão do Alto 

Comando da Marinha. Da mesma forma, propõe-se divulgar à sociedade as 

questões de importância estratégica, do ponto de vista naval, da realidade nacional 

e internacional e, em particular, aspectos relacionados ao tema marítimo. Segundo 

Delamer et al. (2011b), suas tarefas foram expandidas para a atividade acadêmica, 

com a organização de seminários nas universidades, nacional e internacionalmente, 

ministrando cursos de treinamento universitário sobre questões marítimas e o 

desenvolvimento de estágios universitários. 

Continuando com o aspecto material de renovação da segunda metade do 

século, o país se viu com o mercado de armas norte-americano fechado e teve que 

recorrer ao europeu. Respondendo a essa política, foi a aquisição de corvetas de 
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mísseis de origem francesa, alimentadas pelo conflito de fronteira que surgiu com o 

Chile em 1978, o de submarinos alemães da classe 209 e destroieres antiaéreos 

ingleses,  de classe 42 (ARGUINDEGUY; RODRÍGUEZ, 1995). 

Retornando à política antártica, o país reforçou sua posição com a 

incorporação de um quebra-gelo de características significativas, o Almirante Irizar. 

Essa unidade, embora permitisse maior capacidade de provisionamento logístico às 

bases, estava equipada com laboratórios que permitiam pesquisas científicas nas 

áreas de oceanografia, hidrografia, glaciologia e meteorologia. Essa incorporação 

mostra o quanto a Argentina está interessada e preocupada com o continente 

antártico, onde participa, cada vez mais, do que acontece neste território, em todos 

os seus aspectos: político, jurídico, econômico e ecológico (ARMADA ARGENTINA, 

2020). 

Os esforços contínuos da Argentina neste continente, que são política de 

Estado, foram reconhecidos, de alguma forma, pela comunidade internacional, pois 

a Cidade Autônoma de Buenos Aires foi designada como sede permanente da 

Secretaria do Tratado da Antártica (setembro de 2004). 

4.3.3.1 Impacto da Guerra das Malvinas no Poder Naval 

Foi em 2 de abril de 1982, onde a Argentina demonstrou ao mundo a vontade 

de reivindicar seus direitos legítimos e soberanos sobre as Ilhas Malvinas. A crise 

começou, a partir de eventos que ocorreram nas ilhas da Geórgia do Sul, que se 

transformaram em um intenso conflito armado. Essa experiência, dolorosa para o 

povo argentino, não foi desperdiçada. Lições valiosas foram aprendidas, como a 

importância da ação militar conjunta e inúmeras outras experiências operacionais.  

Para Delamer et al. (2011b, p. 156), produto dessa experiência de guerra foram 

incorporados ao pensamento naval argentino elementos importantes para a análise 

estratégica. Com base nos resultados da guerra, as três Forças Armadas 

começaram a assumir responsabilidades e a árdua tarefa de reorganizar-se. Isso 

começou com uma etapa de racionalização de seus recursos humanos e materiais, 

com o objetivo de obter um instrumento militar moderno, poderoso e móvel, com a 

capacidade de se mover de maneira rápida e eficiente. No entanto, a disponibilidade 

econômica, de acordo com a situação nacional prevalecente, impediu a consecução 

de todos os objetivos previstos. 
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Simultaneamente, o país já havia iniciado uma renovação de equipamentos 

navais, para adaptar-se às necessidades impostas pelo vertiginoso avanço da 

tecnologia. É assim que uma série de unidades é incorporada, entre outras: 

destroieres de mísseis MEKO 360 e submarinos TR 1700, fabricados na Alemanha, 

corvetas MEKO 140 fabricadas nos estaleiros argentinos e aeronaves de ataque de 

origem francesa Super Etendar (ARGUINDEGUY e RODRÍGUEZ, 1995). 

Contribuindo para isso, a Marinha, buscou para seu Corpo de Fuzileiros Navais uma 

implantação estratégica baseada em um posicionamento geográfico ao longo da 

costa atlântica e hidrovias. 

Após o Conflito, o pensamento estratégico naval começou a ser baseado no 

chamado de "Controle do Mar". Esse conceito, que será abordado integralmente no 

Capítulo 5 desta pesquisa, significa, fundamentalmente, o conhecimento e 

monitoramento permanente do que acontece nas áreas marítimas e fluviais de 

interesse da Nação; particularmente, em suas águas jurisdicionais (DELAMER et al., 

2011b, GANEAU, 2019). O entrevistado E1 acrescenta que, além de uma 

concepção teórica, são necessários meios concretos (do Poder Naval) para 

conseguir o efeito de “controle” dos espaços marítimos. 

 Isso traz como consequência a necessidade de realizar uma presença efetiva 

com os meios navais, a fim de alcançar o controle e, com ele, a dissuasão para 

quem, potencialmente, pudesse tentar violar a segurança ou o direito que assiste o 

pais em uma extensa área marítima, que ainda possui riquezas incalculáveis. Isso 

reconhece sua origem, em particular, a partir do momento em que começaram a 

definir-se "soberanias limitadas" nas áreas do mar adjacentes às costas dos 

Estados, a partir Convenção do Mar de 1982. 

4.4 A GUERRA DAS MALVINAS E OS SEUS IMPACTOS 

Durante quase dezessete anos os argentinos haviam negociado a devolução 

das Ilhas Malvinas e tinham a impressão de que seus interlocutores britânicos não 

estavam interessados em conservar um arquipélago cuja manutenção custava mais 

do que lhes rendia. A Argentina acreditava que o diálogo havia fracassado apenas 

porque os quase dois mil habitantes das Ilhas Malvinas exigiam permanecer sob a 

administração do Reino Unido.  Esse fracasso levou a Junta Militar a dizer, em 

março de 1982, que se uma solução não era alcançada, outros meios seriam 
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executados, como acontecerá um mês depois com o uso da força para recuperar as 

Malvinas. (AIZENSTATD, 2012, p.  96). 

Em 2 de abril de 1982, o governo argentino ocupou as ilhas à força, evitando 

causar baixas, expulsando os habitantes e enviando os soldados ingleses para o 

Reino Unido. O objetivo original que ele buscava com a ocupação era expulsar os 

ingleses e estabelecer as ilhas sob administração internacional, a fim de começar a 

negociar. O governo trabalhou com duas premissas no planejamento estratégico, 

que seriam crucialmente fatais para o destino argentino no conflito: a primeira, os 

Estados Unidos seriam neutros no conflito, interessados em sustentar sua 

campanha anticomunista na América Latina (VALÉRIO; HENTZ, 2013, p. 194). 

Segundo, que os ingleses não reagiriam com uma grande força militar, uma vez que 

a captura das ilhas deixaria a Argentina em melhor posição para negociar.  

No dia 2 de abril de 1982, três mil soldados argentinos desembarcaram nas 

Ilhas Malvinas. Depois de uma resistência, os 67 Royal Marines britânicos que 

guarneciam as Ilhas Malvinas foram dominados e os principais portos do 

arquipélago foram ocupados por outros nove mil soldados. A Operação Rosário, 

como foi chamada a reconquista das ilhas, que tinha sido aprovada pelo Governo 

Militar, foi realizada com precisão cirúrgica. (RATENBACH, 1983, p 21-23). 

Em Stanley, capital das Ilhas Malvinas, os Royal Marines capturados foram 

fotografados com os rostos voltados para o chão, subjugados por seus vencedores. 

Como expressam Valério e Hentz (2013, p. 194), mesmo numa época anterior à da 

Internet, essas imagens deram a volta ao mundo. 

Mas, a partir da invasão, nada aconteceu como Buenos Aires previu. No dia 

seguinte, 3 de abril de 1982, Thatcher fez um discurso firme e obteve apoio unânime 

na Câmara dos Comuns para retomar suas possessões no Atlântico Sul. A Primeira 

Ministra declarou:  

“O governo acaba de decidir que uma grande Força-Tarefa partirá, assim 

que todos os preparativos terminarem. O HMS 'Invincible' estará na 

liderança e deixará o porto na segunda-feira”. Formava-se assim a Task 

Force 317. (Discurso de Thatcher, 1982, tradução nossa) 

 

O Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 502, também em 3 de 

abril de 1982, exigindo a retirada da força argentina do arquipélago. O Panamá foi o 
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único dos dezesseis membros que votou contra sua aprovação. China, Espanha, 

Polônia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas abstiveram-se. Lembram 

Coll e Arend (1985, p. 524 e 525) que, durante a Guerra Fria, foram três as 

situações apontadas pela entidade como de violação da paz: a Guerra da Coreia, a 

Guerra Irã-Iraque e a Guerra das Malvinas.  

Também foi anunciada a criação da Zona de Exclusão Total (ZET) num raio de 

370 km ao redor nas Malvinas. Sua regra estabelecia que qualquer embarcação ou 

aeronave em seu interior poderia ser considerada hostil e atacada pelas forças 

britânicas. A ZET foi efetivamente implementada com a chegada da TF-317 ao 

teatro de operações em 30 de abril. 

No mar a guerra naval tem início com uma nova mobilização da Armada 

Argentina. A recém organizada Força-Tarefa 79, dividida em 3 grupos-tarefa, tinha 

como objetivo atacar a frota inimiga a partir de diferentes frentes (Figura 12). 

Esperava-se assim neutralizar ambos os porta-aviões adversários. 

 

Figura 12 - Plano esquemático inicial da frota argentina 

 
Fonte: Vidigal (1984 p. 15). 
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Sem saber dos planos argentinos, mas temendo um ataque, a TF-317 recua a 

sua posição e destaca o submarino HMS Spartan para localizar e afundar o porta-

aviões argentino. Paralelamente, o HMS Conqueror, que rastreava o ARA Belgrano 

informa que o buque argentino teria condição de lançar seus mísseis Exocet contra 

a esquadra britânica, mesmo estando fora da ZET. Ciente dos riscos que a perda de 

seus porta-aviões poderia significar a derrota de seu país, Thatcher autoriza o 

ataque ao navio argentino (VIDIGAL, 1984). Qualquer possibilidade de conseguir 

uma solução através dos canais diplomáticos foi afundada junto com o Belgrano.  

Sua perda motiva o retorno da FT-79 aos portos, fazendo a Armada Argentina 

atuar como esquadra em potência. Assim, a nova condição da Armada Argentina dá 

os britânicos o controle do mar naquela região, o que lhes conferiu uma grande 

vantagem estratégica. Este episódio marca o fim da fase naval da guerra e inaugura 

a aeronaval.  

A importância desse fato deve ser entendida, pois em um ambiente insular, 

qualquer geoestratégia que se pudesse pensar dentro desse pico do conflito (a 

guerra), foi neutralizada quase desde sua concepção. 

Nesta nova fase dos combates duas operações se destacam: a primeira 

ocorreu no dia 4 de maio de 1982, quando caças argentinos afundaram com mísseis 

Exocet a fragata HMS Sheffield. A segunda, foi a operação britânica de 

desembarque no Estreito de San Carlos na madrugada do dia 21 de maio. As tropas 

britânicas romperam as defesas argentinas e assumiram o controle da região, 

depois de uma batalha feroz nas pastagens de Darwin-Goose Green (RATENBACH, 

1983). 

Após confirmarem que as ilhas estavam sendo atacadas, 52 caças argentinos 

foram enviados à região, gerando uma das batalhas aeronavais mais intensas e 

encarniçadas desde a II Guerra Mundial (MAIA, 2018, p. 7). O evento que ficou 

conhecido como Bomb Alley marcou o fim desta fase e o início da guerra terrestre. 

(RATENBACH, 1983, p. 95). 

O combate de Darwin consolidou as posições britânicas em terra, o que 

permitiu o início da marcha à capital e ao aeroporto das ilhas, a última linha de 

defesa das tropas argentinas (Figura 13). 
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Figura 13: Avanço das tropas britânicas em direção ao Porto Argentino 

 

Fonte: Vidigal, (1985, p. 7) 

Na noite do dia 11 para o dia 12 de junho, iniciou-se a batalha final pela posse 

das Ilhas Malvinas. Uma a uma as montanhas ao redor da capital foram tomadas 

pelas forças britânicas após intensas batalhas. Quando só restava aos argentinos 

uma última linha de defesa para a queda da cidade capital, o seu comandante 

solicitou audiência com o comandante britânico, rendendo às tropas argentinas. 

(RATENBACH, 1983, p. 118 e 119). 

As consequências políticas da guerra serão capitais. Na Argentina, a perda de 

prestígio do governo militar aumentou, acelerando o retorno à democracia no país, 

que ocorreria em 10 de dezembro de 1983. Na Grã-Bretanha, o governo Thatcher 

passou de criticado a indiscutível, o que favoreceu sua reeleição em 1983 e 1987. 

Assim, começou uma nova etapa no conflito, e a necessidade de recalibrar a 

geoestratégia a ser seguida pela Argentina ficou evidente, embora logicamente 

levasse alguns anos para implementar-se. 

4.5 O PERÍODO 1983-1989 

O problema para a Grã-Bretanha, após a finalização da guerra, foi a 

manutenção da "Fortaleza das Malvinas", pois consumia enormes recursos, gerando 

críticas da oposição e dos próprios cidadãos (FRANKS, 1983).  
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Em sua plataforma eleitoral de 1983, o futuro presidente Raúl Alfonsín indicou 

que defenderia a integridade territorial "recuperando as Ilhas Malvinas, Geórgias do 

Sul e Sandwich do Sul, sujeitas ao domínio colonial", além de denunciar a instalação 

da base militar estabelecida nas Ilhas Malvinas pelo Reino Unido após a guerra, 

bem como a zona de exclusão declarada por esse país (GUERRERO, 1990, p. 183).  

Alfonsín, uma vez eleito presidente, tentou primeiro um caminho de negociação 

bilateral que fracassou na reunião de Berna (1984), porque os britânicos exigiram "o 

abandono prévio e expresso, pela Argentina, da reivindicação de soberania" 

(Alfonsín, 2007, 31) e a cessação das hostilidades. Ambas as questões 

impossibilitavam qualquer diálogo. Depois disso, a questão teve um perfil menos 

privilegiado e foi discutida em fóruns internacionais como o Comitê de 

Descolonização e a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde se procurou 

"manter a questão viva internacionalmente" (CAPUTO, 1986, p. 6). 

Um aspecto central, em meados da década de 1980, nas relações bilaterais 

entre Argentina e Grã-Bretanha será a pesca (no Capítulo 5, poderá observar-se a 

importância crucial desse recurso para os ilhéus a partir de 1985). Em 1986, a 

comunidade científica concluiu que era necessário estabelecer um regime para a 

conservação dos recursos pesqueiros, uma vez que, como argumentou um relatório 

da FAO, "havia uma alta probabilidade de que fosse superexplorado" (WILLETS, 

1989, p. 105-107). O Atlântico Sul Ocidental, de acordo com a FAO, era na época 

uma das poucas que carecia de regulamentação pesqueira específica. 

Em 1986, foi assinado um acordo de pesca com a URSS. Dessa maneira, para 

Caputo (1989, p. 264), lograva-se o reconhecimento implícito da "soberania 

argentina sobre as águas e sobre as Ilhas Malvinas, tornando-se um antecedente 

muito interessante. Porém, de acordo com Rapoport (1985), a assinatura deste 

acordo posteriormente levou a medidas de retaliação por parte da Grã-Bretanha, 

que declarou uma área de pesca exclusiva em torno das Ilhas, agravando a disputa 

existente em torno à sua soberania. 

Questionado sobre esse acordo, o Entrevistado E3 argumentou: 

E3: Por questões de política externa, a Argentina assina acordos de pesca 

com a URSS e também com a Bulgária, com a intenção de que seus navios 

pesquem nas águas disputadas com Grã-Bretanha, questão que não 

acabou acontecendo na prática. Anos depois, o Congresso argentino, 
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alertado sobre a alarmante depredação do Atlântico Sul Ocidental, solicitou 

a rescisão de tais acordos. Em resposta, os britânicos estabeleceram a 

FICZ (Falkland Inner Conservation Zone) em fevereiro de 1987, e a 

expandiram no final de 1993, quando consolidaram uma ZEE ao redor das 

ilhas, criando a FOCZ (Falkland Outer Conservation Zone). 

O Entrevistado E3 acrescenta que a incorporação do FOCZ aumentou 

substancialmente a área de pesca das Ilhas Malvinas (quase a duplicou). Assim, a 

estratégia britânica foi tornar suas licenças mais atraentes, concedendo-as em um 

espaço maior e por mais tempo.  

Porque Escudé (1992, p. 36-39) esta situação, não só complicou as relações 

com a Grã-Bretanha, mas também com os Estados Unidos, porque se criava um 

desafio ao introduzir os soviéticos na área.  

Com o afirmado no parágrafo anterior, Rapoport (1987, p. 91) pensa que o 

problema das Malvinas mostrou, por um lado, as dificuldades de uma geoestratégia 

que contemplava uma parte substancial das relações econômicas, comerciais e 

políticas com as duas superpotências e com os britânicos; e, por outro, mostrou que 

as margens de manobra do governo estavam "cada vez mais reduzidas". 

Embora a diplomacia argentina tenha sido muito ativa nos fóruns 

internacionais, particularmente nas Nações Unidas, o progresso não foi o esperado. 

A questão da soberania nada mais fez do que alienar as posições de ambas as 

nações, limitando a esfera multilateral e a bilateral. Assim, diante da crescente 

paralisia da questão das Malvinas nas esferas diplomáticas multilaterais e bilaterais 

("formais"), os dois países começaram a procurar formas alternativas de contato. 

Dessa maneira, foi aberta uma terceira frente diplomática conhecida como 

diplomacia de segunda via ou diplomacia “informal”, onde vários atores começaram 

a estabelecer canais de comunicação, tentando remover as barreiras de 

desconfiança que a questão da soberania havia criado (ESCUDÉ, 1992). 

Somente no final de 1988 o governo do presidente Alfonsín foi mencionado 

pela primeira vez a fórmula chamada "guarda-chuva" de soberania. De acordo com a 

mesma, as partes podiam avançar na discussão de outras questões enquanto suas 

respectivas reivindicações de soberania eram levantadas e continuadas (embora 

sua aplicação concreta tenha ocorrido durante o seguinte governo argentino de 

Carlos Menem, no período 1989-1999 (BIAISOTTI, 2017). 
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Aprecia-se que, embora a Argentina não tenha perdido apoio internacional em 

geral, a concepção claramente "jurídica" da política externa em torno das Malvinas 

impediu o progresso na formação de mecanismos de pressão que forçasse o Reino 

Unido a sentar-se à mesa das negociações, ao mesmo tempo em que lhe permitiu 

materializar uma política de fato consumado que durou até hoje. 

Os problemas da conjuntura argentina (principalmente os econômicos) fizeram 

com que a política externa para as Malvinas permanecesse em segundo plano 

(BIAISOTTI, 2017, p. 17) praticamente até o final do governo de Alfonsín, onde já 

começaria a ser delineada o que seria a próxima geoestratégia do país, em outra 

virada copernicana, para focar na questão das Malvinas. 
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5. OS RECURSOS NATURAIS NO ATLÂNTICO SUL OCIDENTAL E O CONFLITO 

DAS MALVINAS NO SÉCULO XXI 

O objetivo deste capítulo é inferir como a situação estratégica dos recursos 

naturais no Mar Argentino, Malvinas e no setor antártico reivindicado pela Argentina 

tem influenciado no Conflito. Para fazer isso, primeiro, a análise será seguida por 

períodos históricos, começando na última década do Século XX, até o presente. Em 

seguida, focalizará essencialmente nos Recursos Naturais. O encerramento do 

capítulo estará vinculado à situação do Poder Naval argentino no Século XXI. 

 

5.1 A ESTRATEGIA ARGENTINA NAS MALVINAS DESDE A ULTIMA DÉCADA DO 

SÉCULO XX ATÉ A ATUALIDADE 

O desenho de uma Estratégia Nacional para a questão das Malvinas tem sido e 

é o eixo de um debate contínuo, tanto na esfera política quanto acadêmica, sobre 

sua forma de elaboração e abordagem. Desde o retorno ao sistema democrático em 

dezembro de 1983 e observando as consequências diretas do conflito no Atlântico 

Sul de 1982, os vários governos que se sucederam desde então tiveram como 

objetivo central de sua política externa nas Malvinas a retomada do diálogo com o 

Reino Unido (em diferentes graus), levando à negociação pela soberania das ilhas. 

Observando as variações no sucesso em alcançar esse objetivo, os governos 

elaboraram instâncias físico-temporais intermediárias de negociação, como os 

referentes a recursos energéticos-alimentares, uma dimensão político-diplomática e 

uma variável humanitária (GÓMEZ, 2013, p. 14). 

A identificação e adoção dessas instâncias / dimensões está vinculada a 

estruturas teóricas da mediação internacional, como as propostas por Jacob 

Bercovitch (1991), que afirma que, diante da impossibilidade de acessar aos 

grandes objetivos na mediação (ou, neste caso, uma negociação), a possibilidade de 

identificar instâncias e espaços intermediários entre as partes em conflito permitirá 

estruturar e fortalecer o diálogo, promovendo em instâncias posteriores a condução 

do diálogo em torno do objetivo macro. 
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5.1.1 O Período 1989-1999: a Estratégia cooperativa das presidências de 

Menem 

Em meados da última década do século XX, o governo presidencial de Carlos 

Menem havia consolidado a estratégia cooperativa que o caracterizava: o profundo 

vínculo com os Estados Unidos e o restabelecimento das relações diplomáticas com 

o Reino Unido, alcançadas com a concretização de Os acordos de Madri I (outubro 

de 1989) e Madri II (fevereiro de 1990) lançaram as bases da política externa para a 

questão das Malvinas, claramente enquadrada na engenharia do "guarda-chuva da 

soberania" (estabelecido nos acordos de Madri), que consistia na proteção de 

direitos referente à soberania de cada parte em relação aos arquipélagos e aos 

espaços marítimos circundantes, mas que permitiu a retomada das relações 

diplomáticas, consulares e econômicas entre os dois países (SIMONOFF, 2007, p. 

143). 

A dimensão político-diplomática foi levantada em virtude da melhoria das 

relações com o Reino Unido, em busca de acordos e cooperação, dando origem a 

uma instancia de concretização de acordos no campo dos hidrocarbonetos, com 

base nos alcançados em matéria de pesca, bem como uma tentativa de 

aproximação aos kelpers22. 

Em relação aos acordos de pesca em Malvinas, na Primeira Reunião 

Substancial em Madri, em outubro de 1989, foi decidido a criação de um Grupo de 

Trabalho sobre Pesca, que se reuniu pela primeira vez em Paris em dezembro 

daquele ano. Da mesma forma, os dois governos assinaram, em 28 de novembro de 

1990, a Declaração Conjunta sobre Conservação dos Recursos Pesqueiros. 

Estabelece a "Comissão de Pesca do Atlântico Sul" para avaliar o estado dos 

recursos pesqueiros no Atlântico Sul e a proibição total temporária da pesca 

comercial por navios de qualquer bandeira em uma área marítima adjacente às 

Malvinas (MACHUCA, 2001, p. 628).  

A declaração e conhecida na literatura argentina como "Acordo do Galinheiro” 

(TERRÍBILE, 2015, p. 175; 2018; p.103; GANEAU, 2019), em que foi acordado com 

o Reino Unido o tratamento dos recursos marítimos e a proibição de pescar em uma 

                                                             

22 Habitantes das Ilhas Malvinas. 
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área - na forma de um crescente - a leste das Malvinas, fato que garantiu aos 

ingleses uma melhor conservação dos recursos que migram para as Malvinas, 

facilitando também a concessão de licenças de pesca para navios asiáticos, 

espanhóis, poloneses etc. e a consolidação econômica dos kelpers (TERRÍBILE, 

2015; 2018), de modo que, a priori, foi muito mais benéfico para os interesses 

britânicos do que para os argentinos. 

Figura 14: Zona do “Acordo do Galinheiro” (1990) 

 

Fonte: Terríbile (2015, p. 178) 

Quanto aos acordos de hidrocarbonetos, em 26 de setembro de 1991, foi 

alcançado um entendimento sobre eventual cooperação nesse campo. Isso seria 

confirmado, definitivamente, em 27 de setembro de 1995, quando Argentina e Grã-

Bretanha assinaram uma declaração conjunta na sede das Nações Unidas em Nova 

York, incentivando a exploração de hidrocarbonetos em águas adjacentes às Ilhas 

Malvinas. O acordo assinado pelos ministros das Relações Exteriores da Argentina e 

do Reino Unido estabeleceu uma área de cooperação petrolífera distribuída em seis 

zonas de 3.500 quilômetros quadrados cada uma (MASTROPIERRO; VENACIO, 

2005, p. 2) 

Com a assinatura do acordo, Argentina e Reino Unido formaram uma zona de 

cooperação localizada a sudoeste das Malvinas. O bloco em forma de escada cobria 

as águas argentinas e uma parte das águas disputadas. Aliás, Argentina e Grã-
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Bretanha chegaram a um acordo não escrito para toda a área disputada. Os ilhéus 

abririam uma licitação em 3 de outubro de 1995 e pediriam às empresas nove por 

cento do que encontraram como royalties. Um dia antes, a Argentina convocaria as 

companhias de petróleo a exigir que pagassem outros três por cento e ameaçaria 

ações judiciais e retaliação comercial para aqueles que não aceitarem esses termos. 

Assim, nas duas áreas de não cooperação, as empresas que aceitassem os termos 

de ambos os países estariam entregando 75% dos royalties para as ilhas e 25% 

para a Argentina (MASTROPIERRO; VENACIO, 2005, p. 26). 

 

Figura 15: Zonas do acordo argentino- britânico sobre exploração de petróleo (1995) 

 

Fonte: Jornal Âmbito Financiero (1995, p.12) 

5.1.1.1 A política de sedução aos ilhéus 

Com a chegada ao Ministério das Relações Exteriores de Guido Di Tella23, 

começou o que foi chamado de "política de sedução" dos ilhéus  (MACHUCA, 2001). 

De certa forma, assumia-se que a recusa britânica de negociar sobre soberania era 

coincidente com à recusa dos habitantes das Ilhas Malvinas de discutir esse assunto 

                                                             

23 Di Tella era embaixador argentino nos Estados Unidos desde o início da primeira presidência de 

Menem (1989) e foi nomeado para a Chancelaria em fevereiro de 1991, cargo que ocuparia até o 

final de 1999, com o fim da segunda presidência de Carlos Menem. 
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delicado com uma nação que os invadira em 1982. Ou seja, Londres não negociaria 

sobre soberania, desde que os ilhéus discordem sobre esse fato com o governo 

britânico. 

Consequentemente, a estratégia deveria consistir em seduzir os ilhéus por 

qualquer meio, com o objetivo de que aprendam a conhecer os argentinos do 

continente e, talvez, ficar mais perto, afetivamente, deles. A sedução passaria a 

incluir, entre outros elementos, um documentário com crianças mostrando como é a 

vida na Patagônia; vários cartões com a foto de família do chanceler; mil cópias do 

livro "O Pequeno Príncipe"; presentes de Natal para as crianças das Ilhas; etc. Se se 

conseguisse que os ilhéus pudessem simpatizar com os argentinos do continente, a 

longo prazo certamente aceitariam negociar com o Estado argentino a questão da 

soberania. Essa mudança na vontade dos habitantes das Ilhas levaria o governo 

britânico a iniciar ou aceitar negociações sobre soberania (MACHUCA, 2001, p. 629) 

Em outras palavras, a estratégia consistia, por um lado, em tentar seduzir aos 

Kelpers (habitantes das Malvinas), negociando ao mesmo tempo com o Foreign 

Office, se os ilhéus consentissem, a devolução das Malvinas a médio prazo. Por 

outro, não incomodar Londres com o pedido de negociações de soberania por medo 

de atrapalhar o progresso das negociações bilaterais. Em suma, o fim foi a 

recuperação da soberania das Ilhas Malvinas, Georgias e Sandwich do Sul, e o meio 

escolhido foi a sedução dos ilhéus. 

Como pode ser visto, essa estratégia foi baseada em duas premissas: 

- Que eram, na verdade, os ilhéus, e não o Reino Unido, que recusavam 

categoricamente negociar a soberania (bem como permitir a entrada de cidadãos 

argentinos nas Malvinas). 

- Que era possível mudar a mente dos ilhéus através de uma política de 

sedução bem-sucedida. 

No entanto, para Machuca (2001, p. 630), essa obsessão de Di Tella com os 

habitantes do arquipélago levou a Argentina a criar, de fato, um terceiro ator nas 

negociações que longe de promover a recuperação das Malvinas, estava 

promovendo a autodeterminação dos ilhéus. 
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Além do mais, a estratégia também não foi bem-sucedida. No final de 1998, um 

ano antes da finalização de sua segunda e última presidência, era evidente que o 

governo Menem não havia conseguido negociar com o Reino Unido a questão da 

soberania. Tinha havido progresso na melhoria do relacionamento bilateral com 

Londres, mas era claro que, em praticamente nove anos de administração, os 

avanços em relação à soberania das Malvinas foram decepcionantes. Uma mudança 

de política e a delegação do assunto ao próximo governo foram necessariamente 

impostas. 

Finalmente, a última instância da agenda da Questão das Malvinas, durante o 

segundo mandato de Menem, foi a dimensão humanitária, em que a autorização das 

primeiras viagens de parentes dos mortos no conflito no Atlântico Sul foi concedida 

pelo Reino Unido e concretizada através da gestão da Cruz Vermelha Internacional 

(GÓMEZ, 2013, p. 16). 

5.1.2 A transição dos governos de De La Rua e Duhalde (1999-2003) 

A concepção da nova estratégia diplomática do governo do presidente 

Fernando De La Rúa (que chegou ao poder com a construção de uma aliança de 

oposição ao peronismo de Menem) foi planejada antes mesmo da assunção do novo 

presidente, em 10 de dezembro de 1999. O IPA (Instituto Programático da Aliança) 

foi estabelecido, entre outas coisas, para isso. A partir desse Instituto, os impulsos 

necessários seriam gerados para construir com uma abordagem integral para a 

questão das Malvinas. Era formado por grandes diplomatas, políticos, acadêmicos e 

especialistas no assunto (GÓMEZ, 2013, p. 16 e 17). 

Dessa forma, a decisão de restabelecer a agenda internacional, tanto nos 

fóruns quanto nas áreas em que o assunto seria tratado, opôs-se ao processo 

anterior, abandonando a sedução e promovendo novamente a histórica resolução 

2065 das Nações Unidas, com a intenção de: 

Dar continuidade à ação e fortalecer a capacidade de negociação regional. 

Uma política estatal nas Malvinas não deve ser reduzida a um exercício em 

que o governo propõe e a oposição aceita, retoca ou rejeita as ideias. Em 

vez disso, trata-se da construção conjunta de uma estratégia sobre os 

problemas que abrangem a questão. O diálogo com o Reino Unido deve ser 

avançado, a fim de alcançar acordos que contenham os procedimentos, os 

tempos e as etapas para construir e fortalecer as medidas de confiança 
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mútua entre as partes. É preciso agir em dois níveis mutuamente 

condicionados: o das comunicações, o econômico e o do movimento de 

pessoas entre as ilhas e o continente, por um lado, e o político que deve 

levar a amplos diálogos que incorporam a questão da soberania. A 

continuidade das negociações dependerá do acordo das partes. A Aliança 

está aberta à consideração de várias fórmulas que podem facilitar esses 

objetivos. Construir confiança é um processo que requer tempo e um 

aprofundamento gradual (Jornal Clarín, 6 de fevereiro de 1999, tradução 

nossa) 

Após sua posse, em 10 de dezembro de 1999, Fernando De la Rúa nomeou 

Adalberto Rodríguez Giavarini como Ministro das Relações Exteriores. Ele 

permaneceu no cargo por dois anos no governo da Aliança. Seu primeiro passo 

como chanceler, em relação à política sobre a questão das Malvinas, foi arquivar a 

estratégia de sedução para os kelpers (BRÓNDOLO, 2013, p. 76). 

A partir do início do novo governo, a dimensão referente aos recursos 

energético-alimentares foi a mais prejudicada na agenda bilateral, dada a 

continuidade de ações insulares unilaterais em detrimento da geração de um diálogo 

cooperativo, com foco na conservação de recursos. A questão do petróleo sofreu um 

endurecimento em sua fluidez, tendo em vista as licitações oferecidas pelos ilhéus 

entre fevereiro e abril de 2000, nas quais foram negociadas áreas de exploração e 

potencial exploração desse recurso, o que causou a total rejeição argentina. Da 

mesma forma, a questão da pesca, diante de incidentes com embarcações 

argentinas nas águas próximas ou próximas às ilhas, sofreu as mesmas 

consequências, somadas à venda de licenças de pesca dos Kélpers, sem 

regulamentação ou controle diante da predação do recurso. (DELGADO, 2012; 

GOMEZ, 2013, p. 18). 

A grave crise político-econômica Argentina de 2001 levou à renúncia do 

presidente Fernando de La Rúa e a uma série de assunções e renúncias 

presidenciais ao longo de dez dias. Finalmente, assumiu a presidência 

(interinamente), Eduardo Duhalde, dois dias antes de comemorar o 169º aniversário 

da ocupação das Ilhas Malvinas, pelo Reino Unido e a retirada forçada dos 

habitantes e das autoridades argentinas neles. Nesta ocasião, foi emitida a 

comunicação oficial do Ministério de Relações exteriores, reiterando os objetivos 
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nacionais da plena recuperação da soberania das Ilhas, por meio do diálogo e do 

direito internacional (BRÓNDOLO, 2013). 

Em qualquer caso, entre 2000 e 2003, houve uma correção na direção da 

política externa argentina em relação à "Questão das Malvinas", implementada pelo 

governo Menem-Di Tella. Argentina voltou à sua reivindicação histórica perante os 

foros internacionais, rompendo com a inércia de dez anos, sendo sua primeira 

manifestação o discurso de 12 de julho de 2000 feito pelo ministro Rodríguez 

Giavarini, quando ele expressou à Assembleia Geral das Nações Unidas que havia 

chegado o momento "para o tratamento bilateral da disputa de soberania" 24. Pouco 

a pouco, durante os governos de Fernando de la Rúa e Eduardo Duhalde, ocorreu 

um colapso na instrumentação dos acordos de Madri de 1989 e 1990, atingindo uma 

espécie de congelamento, fato que a administração colonial das ilhas percebeu 

como uma manifestação de hostilidade (DELGADO, 2012, p. 65). 

Esse curto período pode ser considerado como uma transição entre a década 

anterior e a década que estava prestes a começar, com a chegada de Néstor 

Kirchner à presidência argentina. Esta etapa pode ser sintetizada, nas dimensões 

propostas por Bercovitch (1991), como segue: 

Na dimensão político-diplomática da questão, a continuação das negociações 

bilaterais manteria um paralelo à posição que teria nos fóruns internacionais (com a 

finalização da “política de sedução”). Porém, a crítica situação econômica nacional e 

o isolamento internacional condicionaram a possibilidade de uma forte proposta do 

governo argentino a Londres, que concretizara a mudança de época. 

A dimensão dos recursos energéticos e alimentares em relação ao petróleo e à 

pesca terá claramente um declínio, a partir das ações unilaterais crescentes dos 

ilhéus, aspectos que condicionarão a agenda bilateral nas duas décadas seguintes. 

Na dimensão humanitária, o reinício de voos com passageiros argentinos em 

1999 veria claramente seu potencial aumentado significativamente. A partir desta 

agenda humanitária, destaca-se a conquista da aprovação da construção do 

                                                             

24 Discurso do Ministro de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República 

Argentina, Adalberto Rodríguez Giavarini, em 12 de julho de 2000, perante a Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas. 
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cenotáfio argentino no cemitério de Darwin, que seria concluído em 2005 e 

inaugurado no final de 2009. 

5.1.3 Período 2003-2015: Presidências de Nestor e Cristina Kirchner 

Em 25 de maio de 2003, iniciou-se uma fase política na Argentina, encerrada 

no final de 2015, marcada pelas presidências de Néstor Kirchner (2003-2007) e 

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 e 2011-2015). A estratégia a ser seguida 

pelo país na questão das Malvinas, como no restante da política externa da 

Argentina, será marcada por mudanças profundas. Um aspecto importante da 

política externa para todo o período será a priorização e o fortalecimento das 

relações com os países da região, o que terá reflexos na estratégia a ser executada 

na Questão das Malvinas (SIMONOFF, 2010, p. 408). 

5.1.3.1 A Questão Malvinas na Presidência de Néstor Kirchner  

Na dimensão político-diplomática, a reivindicação de soberania nacional teria 

como porta-voz inicial, o ministro das Relações Exteriores Rafael Bielsa, cumprindo 

suas funções desde a XXIII Reunião da Comissão de Pesca do Atlântico Sul (2003), 

bem como no campo de foros internacionais, Comitê de Descolonização das Nações 

Unidas ou no âmbito da OEA e do Mercosul. (SIMONOFF, 2007; GÓMEZ, 2013; 

BRÓNDOLO, 2013; COLALONGO, ECKER, 2014) 

No discurso de posse de sua presidência, Néstor Kirchner expressou: “viemos 

do sul da Pátria25, da terra da cultura das Malvinas e do gelo continental e 

apoiaremos infalivelmente nossa reivindicação de soberania sobre as Ilhas 

Malvinas”26. 

Nesse sentido, esse período de governo será caracterizado por posicionar a 

Argentina como um país que acessa a diplomacia multilateral para alcançar seus 

objetivos de política externa mais relevantes. Dessa maneira, repensar a questão 

das Malvinas como um dos tópicos a serem tratados na Assembleia Geral das 

Nações Unidas encontrava-se eixado nessa intenção (COLALONGO, ECKER, 2014, 

p. 126). 

                                                             

25 O Presidente Kirchner nasceu na província patagônica de Santa Cruz, que governou por três 

períodos, desde 1991 até o momento em que iniciou sua presidência. 
 

26 Discurso de Néstor Kirchner: Ato de posse presidencial perante a Assembleia Legislativa, 25 de 

maio de 2003. Disponível em http://www.casarosada.gov.ar/discursos. 
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Os autores destacam que o governo argentino, que assumiu em 2003, mudou 

o significado do relacionamento com os ilhéus no Comitê Especial de 

Descolonização (CED) das Nações Unidas, bem como com seus pares sul-

americanos, tanto na UNASUL como no MERCOSUL. Dessa forma, no CED, o 

ministro das Relações Exteriores da Argentina, Rafael Bielsa, reafirmou as diretrizes 

da nova administração segundo a qual “a recuperação da soberania era um objetivo 

inalienável” e, portanto, passaria a exigência de retomada das negociações diretas 

com o Reino Unido, deixando claro que os kelpers não seriam parte delas.27 

Em 20 de setembro de 2006, o presidente Néstor Kirchner reiterou a posição 

da Argentina durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, 

afirmando: “Não podemos deixar de afirmar que o governo britânico continua 

ignorando as resoluções desta Assembleia Geral sobre a questão da disputa pelas 

Ilhas Malvinas ”28, insistindo novamente no pedido de “negociações bilaterais ” com 

o objetivo de resolver a questão da soberania sobre o arquipélago, como vinha 

ocorrendo desde 2003, quando participou pela primeira vez na Assembleia Geral da 

ONU (DELGADO, 2012, p. 66). 

No que diz respeito à UNASUL, os primeiros antecedentes do caso são 

encontrados em setembro de 2000, onde os presidentes da América do Sul, 

observando a situação colonial nas Ilhas Malvinas, e convencidos de que a 

manutenção das situações coloniais é incompatível com os ideais de paz, segurança 

e cooperação no subcontinente, concordaram com a necessidade de retomar as 

negociações entre as partes, a fim de encontrar o mais rapidamente possível uma 

solução pacífica e duradoura para a disputa de soberania, segundo as resoluções 

relevantes da ONU e da OEA ”(KÖNNICKE, 2009). 

No período da administração de Néstor Kirchner, a UNASUL se referiu à 

Questão das Malvinas em duas ocasiões principais. Em primeiro lugar, em 8 de 

dezembro de 2004, durante a Terceira Cúpula, realizada em Cusco, e em 9 de 

dezembro de 2006, na Segunda Cúpula de Chefes de Estado da Comunidade Sul-

                                                             

27 Informação disponível em http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america /newsid_2995000/299 

5504.stm. 
 

28  Discurso do Presidente da Argentina, Néstor Carlos Kirchner, de 20 de setembro de 2006, perante 

a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
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Americana de Nações. Nessa oportunidade, em Cochabamba (Bolívia), foi adotado 

um anexo referente ao assunto, apoiando os legítimos direitos argentinos na disputa 

de soberania com o Reino Unido (BOLOGNA, 2012; COLALONGO, ECKER, 2014, 

p. 126).  

Referido ao Mercosul, no período 2003-2007, esse órgão regional se referiu ao 

tema da análise em três ocasiões. A primeira declaração esteve a cargo da mesma 

presidência desse órgão e estava vinculada à inclusão dos territórios insulares 

argentinos no anexo II do título IV da parte III do Tratado Constitucional da União 

Europeia (EU). Nesse sentido, em 26 de maio de 2005, na Reunião Ministerial 

Mercosul-União Europeia, os países sul-americanos membros da organização em 

questão deixaram clara a perturbação causada no bloco regional pela inclusão das 

Ilhas Malvinas no anexo. Nesse sentido, o apoio dos outros Estados-Membros foi 

muito importante, na tentativa de demonstrar que as Malvinas são uma questão de 

interesse permanente em nível regional. (BRÓNDOLO, 2013) 

Nessa mesma linha, em 21 de julho de 2006, os presidentes do MERCOSUL 

emitiram uma comunicação conjunta na qual: 

Renovaram seu compromisso com a Declaração dos Presidentes dos 

Estados Partes do Mercosul e da República da Bolívia e República do Chile, 

assinada em 25 de junho de 1996 em Potrero de los Funes, denominada 

"Declaração sobre as Malvinas", reafirmando seu apoio aos direitos 

legítimos da República Argentina na disputa de soberania relacionada à 

questão das Ilhas Malvinas... […], Geórgia do Sul, Sandwich do Sul e os 

espaços marítimos circundantes (COLALONGO, ECKER, 2014, p. 

127,tradução nossa). 

Em 25 de junho de 2007, o Parlamento do MERCOSUL formalizou a 

comunicação anterior, apoiando novamente as reivindicações soberanas argentinas 

“em conformidade com as resoluções da ONU e da OEA a esse respeito” 

(MERCOSUR, 2007, p. 1, tradução nossa)29 

A dimensão relacionada aos recursos energéticos e alimentares se refletiu em 

uma clara deterioração. A superexploração do recurso pesqueiro e as vendas 

                                                             

29  Informação disponível em https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/mcs_2007_-_parlamento_del_ 

mercosur.pdf . 
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excessivas de licenças de pesca feitas unilateralmente pelo governo das ilhas 

produziram um consequente atrito, prejudicando as negociações sobre o assunto. A 

cessação, desde 2005, das reuniões do comitê de pesca do Atlântico Sul30, bem 

como do subcomitê científico de preservação de recursos, seria o resultado dessas 

ações (GÓMEZ, 2013, p. 19). 

Nesse sentido, Argentina levantaria um protesto perante as Nações Unidas em 

2005 sobre a concessão discricionária de licenças (feitas pelos ilhéus) de pesca em 

águas continentais pertencentes à jurisdição argentina (BRÓNDOLO, 2013, p. 106).  

Destaca-se, também, o fracasso das tentativas das delegações diplomáticas 

argentinas e britânicas, entre 2006 e 2007, de analisar o mandato da Comissão de 

Pesca do Atlântico Sul - que, como se viu, ficou praticamente paralisada desde que 

o governo do Presidente Néstor Kirchner. Em 2007, enquanto as delegações de 

ambos os países estavam no Palácio de San Martín (sede do Ministério das 

Relações Exteriores da Argentina em Buenos Aires), um projeto de lei foi debatido 

no Congresso Nacional para endurecer as sanções por pesca ilegal no Mar 

Argentino, que sem dúvida se destinava a remover a segurança jurídica das licenças 

de pesca concedidas nas Ilhas Malvinas (DELGADO, 2012). 

Na mesma linha, em 27 de março de 2007, em um novo passo para mostrar 

severidade nas relações com a Grã-Bretanha, o governo argentino tomou a decisão 

de cancelar a Declaração Conjunta Argentina-Britânica sobre "Cooperação em 

atividades offshore no Atlântico Sul Ocidental" do ano 1995, para a exploração de 

hidrocarbonetos. Dois dias depois, foi anunciada a proibição de realizar atividades 

na República Argentina para empresas de petróleo que operam sob a lei britânica na 

região das Ilhas Malvinas. Essa decisão foi descrita como "revés" pelo governo de 

Londres, embora afirmando que "não negociará a soberania das Ilhas a menos que 

os ilhéus assim o desejem". (DELGADO, 2012, p. 66 e 67; SARRASAGUE, 2010). 

De fato, a medida, anunciada pelo ministro das Relações Exteriores Jorge 

Taiana, procurou retirar a legitimidade de uma situação que, segundo a versão do 

                                                             

30 A comissão foi criada em 1990, como parte dos Acordos de Madri. Nesse momento, foram 

estipuladas duas reuniões anuais em que as partes trocariam opiniões sobre as atividades de 

pesca e conservação das espécies mais significativas na área marítima entre latitude de 45 ° Sul e 

latitude de 60 ° Sul. 
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governo argentino, ocorreu desde o momento em que foi acordado trabalhar em 

coordenação sobre o assunto: a entrega unilateral, pelo governo britânico, de 

licenças de exploração de petróleo e gás na área de conflito, exceto a pequena área 

de exploração conjunta, estabelecida em 1995 (COLONNA, 2007). Gómez (2013, p. 

20), sustenta que a decisão foi motivada pela constante ação unilateral do governo 

da ilha, mas com o apoio britânico, de desenvolver políticas destinadas à exploração 

de potenciais recursos petrolíferos nas águas circundantes, com os consequentes 

efeitos negativos sobre os interesses argentinos. 

Dessa maneira, em clara oposição à década de 1990, materializou-se a 

estratégia de confronto com Grã-Bretanha, que seria seguida pela futura presidente 

e esposa de Néstor Kirchner: Cristina Fernández de Kirchner. 

5.1.3.2 A estratégia argentina em relação às Malvinas durante as presidências de 

Cristina Kirchner (2007-2015) 

A assunção de Cristina Fernández como Primeira Presidente da Nação marcou 

uma continuidade estratégica com seu antecessor. Isso se refletia na continuidade 

do Ministro de Relações Exteriores e do Ministro da Defesa em suas posições, 

ambos ministérios de íntima relação com os interesses argentinos no Atlântico Sul.  

O primeiro desafio das novas autoridades foi a inclusão no anexo II do Tratado 

de Lisboa (União Europeia), em 13 de dezembro de 2007, referente à "Associação 

de países e territórios ultramarinos", dos arquipélagos das Ilhas Malvinas, Geórgia 

do Sul, Sandwich do Sul e o chamado "Território Antártico Britânico". Nesse mesmo 

dia, a Ministério de Relações Exteriores convocou o embaixador britânico em 

Buenos Aires, John Hughes, para entregar uma nota de protesto pela qual a 

República Argentina expressou sua rejeição à inclusão desses territórios no Tratado 

de Lisboa, apesar de estarem sujeitos ao regime estabelecido pela resolução 2065 

da ONU. Esse protesto também foi realizado perante os diferentes governos dos 

países europeus e da União Europeia (DELGADO, 2012, p. 70). 

Alguns dias após a posse, Cristina Fernández teve que enfrentar outro evento 

diplomático negativo em relação às Malvinas: a Grã-Bretanha finalmente finalizou 

seu projeto para incluir as ilhas no mapa do Reino Unido. Isso significou a rápida 

rejeição do governo argentino perante a ONU e a reivindicação perante o Comitê de 

Descolonização. Três dias após esse evento, os ministros das Relações Exteriores 



 

123 
 

da Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, reunidos na capital uruguaia, expressam 

sua rejeição a essa medida tomada pelo Reino Unido, apoiam a Argentina e 

expressam seu apoio à reivindicação de soberania sobre Ilhas Malvinas 

(BRÓNDOLO, 2013, p. 124). 

O Entrevistado E3 remarca o fato de que, em meados de 2008, a UNASUL 

reconheceu a soberania da Argentina sobre as Ilhas Malvinas. Este organismo 

comprometeu-se a não autorizar o atracamento nos seus portos de navios que 

ostentem a bandeira das Malvinas e a informar a Argentina dos navios com destino 

às ilhas. Para o Entrevistado E3, esta declaração tinha mais um cumprimento formal 

do que uma questão de fundo. Como se sabe, as embarcações que operam nas 

Malvinas não arvoram a bandeira das Malvinas, mas sim a bandeira britânica com o 

registo das Malvinas, o que fazia a esta afirmação cair no abstrato. 

Em 23 de setembro de 2008, ao proferir seu discurso durante a abertura da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, a nova presidente argentina, Cristina 

Fernández de Kirchner, reiterou a reivindicação argentina pela usurpação britânica 

das Ilhas Malvinas, afirmando que essa situação não apenas diz respeito à 

Argentina, mas também à ONU, pois constitui um remanescente de um enclave 

colonial no início do século XXI, expressando:  

Creio, senhoras e senhores, que quem é membro do Conselho de 

Segurança (Estados unidos), e é uma das principais nações do mundo em 

defesa da liberdade, direitos humanos e democracia, devem dar 

testemunho concreto de que não é apenas um discurso, mas está 

convencido de que é necessário acabar com essa vergonha que significa no 

século XXI, a existência de um enclave colonial (KIRCHNER, 2008, 

tradução nossa). 

Um fato de particular relevância é destacado em novembro de 2008. A Grã-

Bretanha adota uma nova constituição para as Ilhas Malvinas (substituía a de 1985). 

A reforma da Magna Carta das ilhas ocorre alguns meses antes do término do prazo 

para envio ao CONVEMAR da Argentina para a expansão do espaço marítimo e 

fornece poderes aos ilhéus, sem mencionar ou levar em conta as diversas 

reivindicações feitas por Argentina perante fóruns e organizações internacionais 

(DELGADO, 2012, p. 71; BRÓNDOLO, 2013, p. 134). A Vice-Ministra de Relações 

Exteriores britânica, Gillain Merron, enfatizou que esse acontecimento não mudava o 
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direito à autodeterminação dos Kélpers, fundamental para o relacionamento britânico 

com “todos os nossos territórios no exterior” (LA GACETA, 2008).  

 Precisamente, um dos eventos mais importantes deste período ocorreu em 22 

de abril de 2009, quando a República Argentina fez sua apresentação oficial perante 

a Comissão de Limites da Plataforma Continental da Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, (CONVEMAR), pedindo o reconhecimento de 1.700.000 km2 

que incluem a extensão da plataforma continental além de 200 milhas e até o limite 

de 350 milhas, para fins de atribuição de soberania sobre os recursos naturais 

existentes no fundo do mar e no subsolo, o que significava adicionar esse espaço 

marinho aos aproximadamente 4.800.000 km2 já reconhecidos até as 200 milhas. 

Posteriormente, o governo argentino contestou a apresentação britânica de 11 de 

maio perante a mesma comissão, pela qual o Reino Unido alegou estender seus 

supostos direitos na plataforma continental das Ilhas Malvinas, Ilhas Sandwich do 

Sul e Geórgias do Sul31. 

Os Entrevistados E1 e E3 destacam que, em maio, a resposta britânica foi 

fazer a mesma apresentação, ratificando seus direitos perante a ONU sobre as 350 

milhas de plataforma continental ao redor das Malvinas, Geórgia, Sandwich do Sul e 

território britânico na Antártica.  

Durante toda a primeira presidência de Cristina Fernández, aconteceram 

diversas reuniões de entidades intergovernamentais nas quais o Reino Unido não é 

membro, com exceção da Organização dos Estados Americanos em que possui 

status de observador, onde foi discutida a “Questão das Malvinas” e a necessidade 

de que a Argentina e o Reino Unido retomaram as negociações para encontrar uma 

solução pacífica para essa prolongada disputa de soberania. Isso aconteceu, por 

exemplo,  na Cúpula América do Sul-Países Árabes (realizada em Dona, em 31 de 

março de 2009), na Assembleia Geral dos Estados Americanos (San Pedro Sula, 4 

de junho de 2009), no Mercado Comum do Sul (Assunção, 24 de julho de 2009 e 

Montevidéu, 8 de dezembro de 2009 e 20 de dezembro de 2011, na União das 

Nações Sul-Americanas (Quito, 10 de agosto de 2009), Cúpula África-América do 

                                                             

31 O resumo da apresentação está disponível ao público e pode ser encontrado no site da ONU 

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_rev/ARG_PR_Resumen_Ejecutivo_

SP.pdf. 
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Sul (Ilha Margarita, 27 de setembro de 2009), Grupo Rio (Montego Bay, 5 de 

novembro de 2009), Cúpula Ibero-Americana do Estoril (1 de dezembro de 2009) e a 

Conferência da Região Sul-Americana da Organização Civil Internacional (Brasília, 7 

a 9 de dezembro de 2009 ) Neste último, foi adotado o Acordo Constitutivo da 

Organização Sul-Americana de Navegação Aérea e Segurança Operacional, 

expressando seus membros: “em relação ao Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, que a suposta inclusão das Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul e 

Sandwich do Sul no regime da Associação de Países e Territórios Ultramarinos é 

incompatível com a existência da disputa de soberania sobre os referidos 

arquipélagos (DEPARTAMENTO MALVINAS-UNLP, 2010; BOLOGNA, 2010, 2012). 

Em 26 de novembro de 2010, a UNASUL aprovou resolução pela qual seus 

países membros se comprometiam a proibir a atracação de navios de bandeira ilegal 

das Ilhas Malvinas em seus portos e a informar à República Argentina sobre navios 

ou artefatos navais envolvidos em atividades de hidrocarbonetos e / ou mineradoras 

ilegais na plataforma continental argentina (TERRÍBILE, 2015). 

Na dimensão recursos energéticos e alimentares, a decisão do governo 

britânico de permitir autorizações, com o pedido do governo das ilhas de enviar uma 

plataforma de exploração e exploração de petróleo às águas das ilhas, gerou uma 

escalada diplomática de proporções preocupantes, onde as ameaças e o 

redirecionamento das forças militares (terrestres e navais) em direção às ilhas só 

produziram o endurecimento do diálogo já tenso entre as partes. De fato, a tensão 

diplomática entre a República Argentina e o Reino Unido foi exacerbada no período 

2009-2011, devido à pretensão britânica de usufruir as riquezas da plataforma 

continental das Ilhas Malvinas. (DELGADO, 2012, p. 77; SARRASAGUE 2010) 

O ponto de tensão máxima ocorreu no início de 2010 quando a empresa Desire 

Petroleum contratou uma plataforma para explorar petróleo nas Malvinas. Foi 

confirmado que a mesma seria usada por outros licenciados nas ilhas, como 

Rockhopper Exploration, Border & Southern Petroleum e BHP Billiton - um 

verdadeiro líder de mercado em minerais e metais. Essas empresas pretendiam dar 

um passo gigantesco diante da suposta existência de bilhões de barris de petróleo 

na região. Os números mais generosos falavam em uma reserva de 60.000 milhões, 

o suficiente para dar autonomia de gestão às ilhas e com isso sustentar a sua 

autodeterminação (BRÓNDOLO, 2013, p. 147) 
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A plataforma petrolífera "Ocean Guardian" navegou mais de 12.320 

quilômetros para chegar ao arquipélago das Ilhas Malvinas, para realizar trabalhos 

exploratórios; razão pela qual, mais uma vez, protestos diplomáticos foram 

levantados e o apoio regional à moção argentina veio principalmente da UNASUL, 

MERCOSUL e do Grupo do Rio (DELGADO, 2012, p. 81). 

A resposta dentro do país, aconteceu em 16 de março, com a aprovação de 

uma nova lei de exploração de hidrocarbonetos na Plataforma Continental Argentina. 

A mesma, proíbe que empresas com sede no país apoiem a exploração de 

hidrocarbonetos por empresas britânicas nas águas do arquipélago das Ilhas 

Malvinas, seja por controle direto ou indireto. Diante da rejeição britânica do protesto 

argentino pela exploração de petróleo, a presidente decidiu aplicar um decreto pelo 

qual qualquer navio que quisesse ir para as ilhas usando portos ou cruzando as 

águas argentinas deveria primeiro solicitar uma autorização. Conforme anunciado 

pelo chefe de gabinete, Aníbal Fernández, o decreto estabelecia que todo navio ou 

dispositivo naval que desejasse transitar entre portos localizados no continente 

argentino e portos localizados nas Ilhas Malvinas e Sandwich do Sul, ou atravessar 

as águas argentinas até esse destino ou carregar mercadorias entre esses portos, 

devia solicitar autorização prévia ao governo argentino (BRÓNDOLO, 2013, p. 148; 

BOLOGNA, 2011; BERARDI, 2017). 

Nesse mesmo ano, em 25 de setembro, no âmbito da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, a presidente Cristina Fernández fez duras críticas à Grã-Bretanha: 

denunciou que está aproveitando os recursos naturais argentinos e alertou sobre a 

possibilidade de uma catástrofe ecológica devido à exploração de petróleo nas 

águas próximas às Ilhas Malvinas: 

A falta de controle por parte do nosso país e de qualquer outro país sobre o 

que o Reino Unido está fazendo nas Malvinas, não apenas nos mobiliza na 

defesa dos recursos próprios, mas também da preservação em face de uma 

catástrofe ecológica devido à falta total de controle.... Os problemas centrais 

que temos hoje neste mundo global passam pela necessidade de reformular 

um Conselho de Segurança de acordo com os tempos. A Inglaterra, como 

outros países que têm assento permanente no Conselho de Segurança, faz 

uso e abuso dessa posição.... Existe um mundo com um padrão duplo, no 

qual aqueles que devem obedecer são apenas os países em 

desenvolvimento ou os países com o mais alto grau de fraqueza e existem 
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aqueles que podem violar sistematicamente o sistema jurídico internacional 

em vigor. (KIRCHNER, 2010, tradução nossa). 

Como será discutido mais adiante neste capítulo, o choque dialético e o apoio 

regional não impediram os avanços britânicos na exploração de petróleo. 

Sucessivamente até 2015, a presidenta Fernández fez duras apresentações à 

Assembleia Geral das Nações Unidas, que não levaram a uma melhoria nas 

negociações de nenhum tipo, muito menos em relação à soberania (BRÓNDOLO, 

2013; ZURUTUZA, 2017; BERARDI, 2015). 

No relacionado à dimensão humanitária ás comunicações com as Ilhas, neste 

período foram concretizadas as viagens dos familiares dos mortos no conflito para a 

inauguração do Cenotáfio no cemitério argentino das ilhas, no mês de outubro de 

2009. Mas, em linhas gerais, o endurecimento das posições entre os dois países em 

relação à Questão das Malvinas significou um avanço muito baixo na comunicação 

entre o território continental argentino e as Ilhas Malvinas (GOMEZ, 2013). 

5.1.3 Período 2015-2019: Presidência de Maurício Macri 

Durante a Presidência Mauricio Macri, foi observada mais uma mudança na 

estratégia para o tratamento do pedido de soberania das Ilhas Malvinas e ilhas do 

Atlântico Sul. Essa modificação procurou mudar a imagem externa da Argentina com 

o Reino Unido e também diminuir o tom de confronto e aspereza que caracterizavam 

o governo anterior de Fernández. Ao mesmo tempo, ele tentou colocar todos os 

assuntos, incluindo Malvinas, na agenda bilateral (BERARDI, 2017, p. 8).  

A autora destaca que Macri incluiu a questão das Malvinas em seu discurso de 

posse como presidente perante a Assembleia Legislativa, afirmando que não 

renunciaria à reivindicação de soberania sobre as ilhas. Esse tópico também 

figurava dentro dos eixos principais de política externa projetados pela ministra das 

Relações Exteriores, Susana Malcorra32,  - substituída em junho de 2017 por Jorge 

Faurie. 

É nesse contexto que Malcorra sustentava que a Argentina negociaria apenas 

com o Reino Unido e destacou que “temos um problema de diferença com o Reino 

                                                             

32 Relatório OPEA 376, de 18/02/16 a 24/02/16. Observatório de Política Externa da Argentina. 

Disponível em: opeargentina.org 
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Unido, nossa abordagem sempre será de Estado para Estado; quem tem o Reino 

Unido em sua equipe, em sua delegação, é uma questão do Reino Unido. Mas, para 

nós, a contraparte é o Reino Unido, porque a discussão sobre soberania é de país 

para país ” (MALCORRA, 2016).33 

O presidente Macri nomeou Carlos Sersale Di Cerisano como embaixador 

argentino na Grã-Bretanha. O diplomata liderou a nova estratégia, que incluía insistir 

na Grã-Bretanha para desmilitarizar a região do Atlântico Sul e, além disso, 

conseguir um acordo com o apoio britânico para que a Cruz Vermelha pudesse 

identificar as sepulturas argentinas no cemitério de Darwin (BERARDI, 2017, p. 8).  

Desde o Ministério de Relações Exteriores argentino, no entanto, tentou-se 

sempre deixar claro que a reivindicação de soberania sobre as Ilhas Malvinas seria 

mantida ante o Reino Unido. Por ocasião da reunião do Comitê de Descolonização 

da ONU (junho de 2016), Malcorra expressou que seu governo estava buscando 

uma “agenda ampla” para discutir todas as questões com Grã-Bretanha. Além disso, 

a ministra solicitou a cessação da exploração unilateral de recursos naturais 

renováveis e não renováveis nas ilhas e, por sua vez, expressou a necessidade de 

construir uma certa confiança entre ambos os países (OPEA, 2016b). 

 No que diz respeito à dimensão dos recursos naturais, poucos dias após as 

eleições presidenciais que deram a vitória a Macri, surgiram as notícias de que duas 

empresas multinacionais que operavam na bacia das Malvinas se fundiriam para 

iniciar as tarefas de extração de petróleo no local: RockhopperExploration e 

Falklands Oil and Gas Exploration (BRÓNDOLO, 2017, p. 32). Como será 

desenvolvido imediatamente abaixo neste trabalho, isso envolveu a coordenação de 

esforços para iniciar os trabalhos de extração da importante plataforma off-shore  de 

Sea Lion, ao norte das Ilhas Malvinas. 

Em 13 de setembro de 2016, na tentativa de obter progressos na área de 

hidrocarbonetos e pesca, foi assinado o chamado Tratado "Foradori-Duncan", entre 

o Vice-ministro de Relações Exteriores argentino (Foradori) e o Ministro de Estado 

da Europa e das Américas do Ministério Britânico das Relações Exteriores e da 

                                                             

33 Informações disponíveis em: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-cambia-la-estrategia-

para-encauzar-el-reclamo-por-malvinas-nid1869032 (Diario La Nación- Argentina, 07 de fevereiro 

de 2016). 



 

129 
 

Commonwealth (Sir Alan Duncan). No comunicado emitido pelo Ministério das 

Relações Exteriores da Argentina, menciona-se que: “Num espírito positivo, ambas 

as Partes concordaram em estabelecer um diálogo para melhorar a cooperação em 

todos os assuntos do Atlântico Sul de interesse mútuo”34. Ambos os governos 

concordaram que a fórmula da soberania no parágrafo 2 da Declaração Conjunta de 

19 de outubro de 1989 se aplicava a esse Comunicado Conjunto e a todas as suas 

consequências. Nesse contexto, foi acordado adotar as medidas apropriadas para 

remover todos os obstáculos que limitavam o crescimento econômico e o 

desenvolvimento sustentável das Ilhas Malvinas, incluindo o comércio, a pesca, a 

navegação e os hidrocarbonetos. Ambas as partes enfatizaram os benefícios da 

cooperação e um compromisso positivo de todos os envolvidos.  

O Entrevistado E3 argumenta que validade desse documento mudou o curso 

dos acontecimentos em questões da política externa argentina (em forte 

contraposição à Estratégia dos Kirchner) e deu um exemplo claro de onde o governo 

Macri concentraria seus esforços.  

Ambos os países elaboraram um comunicado conjunto onde sob a fórmula do 

guarda-chuva da soberania “se acordou em adotar as medidas para remover todos 

os obstáculos que limitam o crescimento econômico e o desenvolvimento 

sustentável das Ilhas Malvinas, incluindo o comércio, a pesca, a navegação e 

hidrocarbonetos. " (Relatório MRECIC 304/16) 

Isso significava a procura de novas oportunidades de cooperação e uso 

racional dos recursos naturais das ilhas e a cessação de atos unilaterais que 

dificultam o novo clima que se está criando e “permitiria o início oportuno de 

negociações entre ambas as partes para resolver a disputa de soberania, de acordo 

com o mandato existente das Nações Unidas e de outros fóruns internacionais" 

(Relatório MRECIC 307/16.) 

Segundo Bróndolo (2017, p. 33), por meio do acordo de cooperação sobre 

exploração de hidrocarbonetos discutido durante a reunião dos vice-chanceleres, a 

                                                             

34  Informação disponível em https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5605-D-

2018#:~:text=Este%20convenio%20se%20conoce%20como%20%E2%80%9CAcuerdo%20Forad

ori%20%E2%80%93%20Duncan%E2%80%9D.&text=En%20este%20contexto%20se%20acord%

C3%B3,%2C%20pesca%2C%20navegaci%C3%B3n%20e%20hidrocarburos. 
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Argentina permitia levar em consideração o direito de autodeterminação dos ilhéus, 

reconhecendo essa terceira parte e colaborando para o desenvolvimento de projetos 

de petróleo para a região, além de afastar-se novamente do espírito da Resolução 

2065 da ONU, que estabelece a existência de uma disputa soberana e convida os 

dois países a iniciar um processo de negociação, tomando a disputa soberana como 

uma medida inicial e fundamental. 

Segundo Terríbile (2019, p. 26-27), após a assinatura do documento (Foradori-

Duncan), foram realizadas as seguintes atividades: 

Em 2017: Acordo com a BAS (British Antarctic Survey); reunião bilateral para a 

proteção dos recursos pesqueiros; cooperação entre as partes nas atividades de 

Busca e Resgate (SAR). 

Em 2018:  apoio britânico na busca pelo desaparecimento do Submarino ARA 

San Juan; intenção de firmar acordo de livre comércio (em decorrência do Brexit); 

reafirmação do Acordo com a BAS para cooperação Antártica entre países 

(principalmente logística); visitas com o navio HMS Protector (BAS) às bases 

Antárticas Carlini e Brown (da Argentina) e depois ao porto de Buenos Aires. 

Além disso, para a Terríbile (2019, p. 26) os objetivos da cúpula bilateral eram: 

buscar a geração de investimentos diretos de empresas do Reino Unido na 

Argentina em energia e mineração; buscar o apoio britânico para a entrada da 

Argentina na OCDE e aprofundar os acordos MERCOSUL, Reino Unido e Estados 

Unidos. 

Em relação à cooperação em matéria de pesca, no dia 2 de outubro, por meio 

do Decreto 872/2018, foi promovida a exploração e aproveitamento de 38 áreas 

offshore localizadas na plataforma continental argentina, mas não em águas 

disputadas. O objetivo era entusiasmar empresas que tivessem capacidade técnica 

e financeira para alcançar o desenvolvimento de bacias marinhas (TERRÍBILE, 

2019). 

Também foi acordada a relevância do intercâmbio de informações relacionadas 

aos pesqueiros nessa área, mais especificamente à migração da lula Illex. Também 

foi discutida a necessidade de restabelecer a Comissão de Pesca do Atlântico Sul 

(suspensa no governo Kirchner), bem como a possibilidade de iniciar um processo 
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que conduzisse a uma administração regional de pesca para a essa região. 

(BERARDI, 2017, p. 9). 

De acordo com essa política de abordagem, e com relação à questão 

humanitária, o governo Macri continuou com o que foi acordado por sua antecessora 

e avançou no processo de identificação dos soldados argentinos mortos na Guerra 

das Malvinas. Nesse sentido, a missão de avaliação técnica foi realizada pelo 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) durante os meses de junho e julho 

de 2016, com o objetivo de exumar as covas e analisar as amostras no local 

(BERARDI, 2017). No final da presidência de Macri, 115 dos 122 corpos enterrados 

no cimento de Darwin haviam sido reconhecidos com sucesso.35 

5.2 O CONFLITO NAS MALVINAS HOJE: UMA VISÃO ATRAVÉS DO PRISMA DA 

GEOPOLÍTICA DOS RECURSOS NATURAIS. 

Sob os auspícios da Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - 

CONVEMAR (Montego Bay, 1982), o valor dos recursos naturais e dos espaços 

oceânicos não apenas aumentou sua importância estratégica, mas também 

representa uma contribuição essencial para interesses nacionais, começando com o 

desenvolvimento econômico que proporcionam (GANEAU 2019). Nesse sentido, a 

partir daquele ano, que coincide com o final da Guerra entre a Grã-Bretanha e a 

Argentina, a extensão da jurisdição da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) para 200 

milhas náuticas aumentou ainda mais o valor geopolítico e Ilhas Malvinas, Geórgias 

do Sul e Sandwich do Sul. (KOUTOUDJIAN, 2011, p.72). 

Por esse motivo, esta parte do trabalho, central para o foca da pesquisa, 

analisa a situação dos recursos nos espaços marítimos das Ilhas Malvinas, Ilhas 

Georgias e Sandwich do Sul, e como eles estão presentes nos interesses argentinos 

e britânicos. 

5.2.1. Os principais atores no conflito 

Tomando como referência a definição de Cal, Di Tella, Ganeau, Grunschlager e 

Leal, (2016, p. 75), devemos considerar como ator qualquer entidade que tenha 

interesse em um conflito. Precisamente a racionalidade, isto é, a estrutura de 

                                                             

35 Informação disponível em https://www.infobae.com/sociedad/2019/11/14/malvinas-hay-un-nuevo-
soldado-identificado-el-subteniente-de-una-sangrienta-batalla-donde-se-peleo-cuerpo-a-cuerpo-
con-los-ingleses/ 
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interesses de um ator dentro de um determinado conflito, é o que permite entender a 

trama do mesmo (CAL, et al., 2016, p. 76). 

Embora seja verdade que o conflito das Malvinas é uma disputa de soberania 

entre Argentina e Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Martin (2015, p. 

296) afirma que, no Atlântico Sul Ocidental, destaca-se a presença do Brasil por 

possuir as costas mais extensas e capacidade militar para exercer presença e 

influência na região (ESPÓSITO NETO, 2006). Ele acrescenta que, naturalmente, os 

Estados Unidos também têm interesses no Atlântico Sul, pois, além de ser um aliado 

estratégico do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, fato que confirma o 

interesse desse ator, é a reativação do IV Frota Americana (2008), com assento e 

influência primária no Caribe, mas com projeção clara em direção ao Atlântico Sul. 

Por outro lado, como afirma Zurutuza (2017, p. 61), também deve considerar-

se a China, com uma presença crescente no Atlântico Sul, desenvolvendo, em 

princípio, uma intensa atividade pesqueira, nem sempre em águas internacionais36, 

e com projeção crescente no Atlântico Sul. 

Nesta parte da pesquisa, serão analisados os interesses dos dois principais 

atores do conflito no século XXI, aspecto que será de grande importância para o 

estudo mais abrangente dos elementos essenciais (da geoestratégia argentina) a 

serem inferidos no Capítulo 6. 

5.2.2 Interesses argentinos e britânicos enquadrados na questão das Malvinas 

Um interesse é um objeto ao qual um determinado valor é atribuído (CAL et al, 

2016, p.62). Ao mesmo tempo, esses objetos podem ser ideais (intangíveis) ou reais 

(tangíveis). Mas é importante entender que, nesses objetos valorizados, a vontade 

dos atores se estabeleceu e eles se tornam um interesse de cada um (Frischknecht, 

Lanzarini, 2015, p. 24-26). 

5.2.2.1 Interesses argentinos 

A partir do dos trabalhos de Vaca (2017, p.7), Terríbile (2018); Zurutuza (2017) e 

Ganeau (2019), e da análise bibliográfica realizada para este trabalho, infere-se a 

                                                             

36 Informações extraídas do site da Liga Naval, em: https://liganaval.org.ar/nota-624-exhaustiva-

resea-de-la-pesca-ilegal-en-el-atlntico-sur 
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seguinte estrutura de interesses da República Argentina, no âmbito da questão 

Malvinas: 

Quadro 5: Interesses argentinos na questão Malvinas no Século XXI 

INTERESSE 
     (objeto com valor) 

 

                                       DESCRIÇÃO 

Soberania  Nacional 
Exercício pleno dos direitos soberanos sobre os espaços terrestres e 

marítimos usurpados. 

Integridade Territorial 
Indivisibilidade dos territórios e espaços marítimos reclamados do 

resto do território argentino. 

Plataforma Continental 

Extensão natural do continente de acordo com a definição da 

CONVEMAR, segundo a apresentação argentina perante a Comissão 

de Limites da Plataforma Continental da ONU (CLPC), pretendida pelo 

Reino Unido. 

Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) 

Espaço Marítimo, reivindicado pelo Reino Unido, de acordo com a 

definição da CONVEMAR e da apresentação argentina perante a 

CLPC. 

Pesca Recursos pesqueiros da ZEE comercializados pelo Reino Unido. 

Hidrocarbonetos 
Reservas de petróleo e gás nos espaços terrestres e marítimos que 

possui o Reino Unido no Atlântico Sul Ocidental (reivindicado pela 

Argentina). 

Presença no Atlântico 

Sul 
Influência do Estado Argentino no Atlântico Sul. 

Projeção Antártica 
Posição favorável relativa para influenciar reivindicações futuras de 

soberania sobre a Antártica. 

Kelpers Habitantes das Ilhas Malvinas. 

Opinião Pública 

Internacional 
Opinião Pública Internacional favorável à causa argentina. 

Forças Navais 
Componentes do Poder Naval argentino (capacidades atuais e 

potenciais) em condições de controlar o espaço marítimo. 

Fonte: o autor, com base em dados de Vaca (2017), Terríbile (2018), Zurutuza (2017) e Ganeau 

(2019). 

5.2.2.2 Interesses britânicos 

Tomando como referência documental os trabalhos de Vaca (2017, p. 11) e 

Pansa (2015), infere-se a seguinte estrutura de interesses do Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte, no âmbito da questão das Malvinas: 
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Quadro 6: Interesses britânicos na questão Malvinas no Século XXI 

INTERESSE 
(objeto com valor) 

 

                                       DESCRIÇÃO 

Estatura Estratégica 

britânica 

Atitude determinada do estado britânico para manter sua posição 

rígida sobre a soberania e proteger seus interesses. 

Kelpers Habitantes, cidadãos britânicos das Malvinas. 

Soberania 
Exercício pleno dos direitos soberanos sobre os espaços terrestres 

y marítimos. 

Direito à 

Autodeterminação dos 

ilhéus 

O direito dos kelpers de decidir sua própria forma de governo e 

de estruturar-se livremente sem interferência externa. 

Zona Económica 

Exclusiva 

Espaço marítimo, reivindicado pelo Reino Unido, de acordo com 

a definição CONVEMAR para os estados arquipelágicos. 

Pesca 
Recurso pesqueiro como recurso e em processo de 

comercialização. 

Plataforma Continental 

Extensão natural do arquipélago de acordo com a  definição da 

CONVEMAR, segundo a apresentação britânica perante a 

CLPC.37 

Hidrocarbonetos 
Recursos que estão sendo analisados como parte de um processo 

de exploração. 

Projeção Antártica 
Posição insular no Atlântico Sul, que favorece suas pretensões 

territoriais futuras no continente antártico. 

Forças Armadas 

Forças militares nas Ilhas Malvinas e nas restantes ilhas de 

ultramar (no Atlântico), com  capacidade de reforçar as 

Malvinas. 

Fonte: O autor, com base em dados de Vaca (2017) e Pansa (2015). 

 

 

                                                             

37O Reino Unido ocupa 438.000 km2 em torno das Malvinas; 1.200.000 km2 nas Ilhas Geórgias do 

Sul e Sandwich do Sul; reivindica uma plataforma continental de 350 milhas ao redor das ilhas do 

Sul (vários milhões de km2) antes da ONU. Também reivindica como própria parte da Antártica e, 

consequentemente, do Oceano Antártico, que supõe um espaço de mais de 3.500.000 km2 

(Pansa, 2015, p. 13). 
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5.2.3 O cenário da Questão Malvinas e os Recursos Naturais no Século XXI 

Segundo Frischknecht e Lanzarini (2015, p. 46), um cenário é a união dos 

espaços que correspondem a todos os interesses do conflito. A partir dessa 

definição, o seguinte é detalhado: 

5.2.3.1 O Atlântico Sul-Ocidental e os recursos naturais 

O Atlântico Sul-Ocidental é um oceano quase vazio da presença humana que 

tende a aumentar sua densidade muito lentamente, ainda longe das vicissitudes dos 

mares do hemisfério norte (KOUTOUDJIAN, 2019). Para o autor, no Atlântico Sul 

não existem mais jogos geopolíticos, mas existem interesses geoeconômicos, 

devido ao seu potencial energético, alimentar e de mineração. Isso significa que 

esse espaço geográfico constitui um quadro de atenção global particular. 

Na mesma linha de pensamento, Arnaud (2014, p.7) argumenta que os países 

são governados por necessidades, interesses e ganância. No entanto, ele não 

encontra nada de novo ao falar sobre a riqueza do Atlântico Sul. De fato, ele afirma 

que, no início do Século XIX, havia grande interesse na região, motivada pelos 

"mesmos objetivos, com suas variantes, existentes hoje: fontes estratégicas, de 

alimentos e energia". 

Para Wikter (2012, p. 7), o principal eixo sobre o qual o conflito nas Malvinas 

gira é a existência de campos de petróleo offshore e a possibilidade tecnológica de 

explorá-los com lucro (ao contrário do que ocorreu na década do 80). Esse eixo 

central tem em seu vértice outro elemento, que estava ausente em 1982: um Brasil 

que possui um dos "maiores mantos de petróleo do mundo e coloca esse país em 

uma posição muito expectante no mercado mundial de hidrocarbonetos". 

Sobre a importância estratégica do cenário de estudo, o Entrevistado E3 

afirma: 

E3: Podemos dizer com suficiente precisão que o valor do arquipélago das 

Malvinas muda com a investigação de Lord Shackleton de 1976. Após a 

Batalha das Malvinas (1982), Lord Shackleton é convocado pelo governo 

britânico para atualizar o estudo realizado 1976 para valorizar o arquipélago 

das Malvinas, conhecido com o nome de Estudo Económico das Ilhas 

Malvinas 1982. Reflete o enorme potencial dos recursos naturais das águas 

envolventes, bem como os recursos pesqueiros e petrolíferos. Assim, a 
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pesca em particular transforma-se em instrumento de negociação da política 

externa pós-conflito, dada a validade do CONVEMAR, que estende os 

limites das águas disputadas em torno do arquipélago. Um exemplo claro é 

o Acordo da Comissão de Pescarias do Atlântico Sul (CPAS), uma instância 

de cooperação bilateral, com a qual a Grã-Bretanha e a Argentina se 

comprometeram nos acordos de Madri de 1990. 

Figura 16: Gráfico de reservas de Petróleo Off Shore comprovadas e prováveis 

 

Fonte: Dupuy e outros (2015, p. 7) 

Outro aspecto, não menos importante para o autor supracitado, reside na 

riqueza de peixes da região, que pouco a pouco vem se colocando em um lugar 

preponderante na vida econômica dos habitantes das Ilhas Malvinas e gerando 

interesse de empresas de vários países, diante do surgimento de um grande 

negócio que, embora atualmente não seja desprezível, tem um potencial ainda 

maior. Isso pode ser visto nos dados fornecidos pela FAO (2015). Para o período 

2004/2015, coloca o Atlântico Sul Ocidental como a região com o maior crescimento 

sustentado de capturas do mundo, passando de 50 mil toneladas (2004) para um 

pico de 200 mil toneladas em 2014. 
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Figura 17: Evolução das capturas mundiais de peixes (período 2004-2015) 

 

Fonte: FAO (2015) 

Uma análise rápida da figura anterior nos permite entender a importância 

estratégica do Atlântico Sul Ocidental em termos de riqueza pesqueira. 

5.2.3.2 O Mar Argentino e as Ilhas Malvinas 

Lembrando a definição de Altieri (2015), detalhada na introdução 1 do trabalho, 

o Mar Argentino é apresentado como um vasto território marítimo, de grande riqueza 

natural, que também tem uma importância geopolítica crucial, pela projeção antártica 

que fornece. Apresenta-se a Figura 18, para uma melhor visualização e 

contextualização desse espaço geográfico: 
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Figura 18: Mar Argentino e a Zona Económica Exclusiva Argentina (já adicionados o 

espaço reconhecido pela ONU em 2017) 

 

Fonte: https://www.telam.com.ar/notas/201603/141077-malcorra-limite-de-plataforma-

continental.html (2016) 38 

 

                                                             

38  De acordo com dados da apresentação final argentina de 2016 (a primeira foi apresentada em 2009) perante a 

Comissão sobre os Limites da Plataforma Continental, aprovada pela ONU em 2017, na qual é reconhecido 

um aumento de 1.700.000 km 2 na superfície do Mar Argentino. 
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A compreensão do espaço e do contexto geográfico do Mar da Argentino, 

permite abordar duas questões centrais em relação ao espaço geográfico em que a 

questão das Malvinas se desenvolve: aspectos econômicos (baseados em recursos 

naturais) e a projeção das ilhas para o continente antártico, que, finalmente, também 

gira em torno dos recursos naturais que existem lá. 

 

Em relação aos impactos espaciais e econômicos, com o advento da 

Convenção do Mar em 1982 e a recente extensão da plataforma continental 

argentina, como pode ser visto na Figura 19, há uma sobreposição de reivindicações 

soberanas entre argentinos e britânicos. Isso implica uma discussão sobre o controle 

e usufruto de aproximadamente 2.600.000 quilômetros quadrados, incluindo as ilhas 

e os espaços marítimos adjacentes (GANEAU, 2019). O autor acrescenta que: 

 

O valor da jurisdição insular e marítima [das Malvinas e áreas marítimas 

adjacentes] foi aumentando à medida que a "lei do mar" expandia a 

soberania e os direitos soberanos e econômicos dos países litorâneos, com 

distâncias cada vez maiores dos limites em relação às linhas de base. No 

século passado, os direitos estavam dentro do alcance de um tiro de 

canhão, mas após a Convenção do Mar de 1982, os limites econômicos 

foram estendidos até 200 milhas náuticas e, com o reconhecimento da 

plataforma continental estendida, a jurisdição pode atingir distâncias perto 

de 350 milhas náuticas. Foi assim que o valor das jurisdições das ilhas do 

Atlântico Sul-Ocidental disputadas, seus espaços marítimos adjacentes e os 

interesses marítimos existentes lá viram seu valor aumentar 

exponencialmente de acordo com o aumento das distâncias máximas. 

(GANEAU, 2019, p. 7 e 8). 
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Figura 19: Sobreposição de reivindicações de terras britânicas e argentinas no 

Atlântico Sul Ocidental 

 

 

Fonte: International Boundaries Research Unit – IBRU (2010)39 

 

 

                                                             

39Informação  disponível emhttps://www.dur.ac.uk/resources/ibru/south_atlantic_maritime_claims.pdf 
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Além da abordagem geopolítica dos recursos naturais, as Ilhas Malvinas, 

Geórgia do Sul e Sandwich do Sul não podem ser negligenciadas como um enclave 

estratégico, pois estão localizadas em frente ao Estreito de Magalhães e ao lado da 

Passagem de Drake e do Canal de Beagle, fazendo assim possível o controle das 

passagens bi oceânicas do Atlântico-Pacífico pelo sul. Isso é importante tanto no 

controle das ilhas, que permite o domínio do tráfego marítimo da África do Sul e da 

América do Sul até o Atlântico Norte, quanto na comunicação do Oceano Índico com 

o Atlântico Sul e o Pacífico Sul, uma rota de navegação negócios que estão 

tornando-se cada vez mais importantes (FORMENTO et al, 2017, p.3). Aliás, a partir 

da interpretação lógica da Figura 17, a projeção para o continente antártico que elas 

fornecem, podendo observar-se, na Figura 19, a sobreposição de territórios nesse 

continente que ambos os países reivindicam, com base na posição geográfica das 

Ilhas Malvinas, Georgias e Sandwich do Sul. 

5.2.4 A análise de interesses relacionados a Recursos Naturais 

Os interesses, como objetos ideais ou reais, que adquirem um valor diferente 

concedido por cada ator, estão relacionados entre si por decisão das vontades e, a 

partir deles, é possível descrever o conflito como tal. Assim, o relacionamento 

gerado entre os atores para controlar interesses relacionados é a causa da 

existência do conflito. Portanto, o conflito é idealizado, representado, pintado nas 

mentes dos atores, através dos interesses (CAL et al., 2016; FRISCHKNECHT; 

LANZARINI, 2015). 

Para Ganeu (2019, p. 3), os recursos marinhos podem ser vivos ou não vivos, 

renováveis ou não renováveis, como hidrocarbonetos, minerais ou pesca, entre 

outros. De acordo com a interpretação acima mencionada do significado do 

interesse, o "valor" é a medida da importância que um ator atribui ao objeto em 

consideração. Sob essa interpretação, diferentes critérios podem ser considerados 

para representar o valor dos usos e recursos mencionados, que vão muito além do 

valor econômico conhecido. 

A análise do valor dos interesses marítimos deve contemplar um “cenário 

marítimo” que inclua o fundo, o corpo de água, sua superfície e a massa 

atmosférica que interage com a água, bem como as costas que são a 

transição entre terra e água. Portanto, uma mente habitualmente localizada 

em grandes espaços continentais tem dificuldades para interpretar 
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completamente as complexidades e necessidades do mar (GANEAU, 2019, 

p. 3). 

A análise a seguir, para atingir uma pequena aproximação à compreensão da 

importância dos recursos naturais no conflito das Malvinas atualmente, estará 

focada nos hidrocarbonetos e na pesca, bem como na projeção antártica, explicando 

também, a última questão, desde a perspectiva da geopolítica dos recursos naturais. 

5.2.4.1. Os hidrocarbonetos 

A partir da crescente importância dos espaços submarinos como fonte de 

recursos petrolíferos (bacias marítimas), que começou a ser explorada na região das 

Malvinas em meados da década de 1970 (missão Shackleton)40 e que, como 

expressa Koutoudjian (2019, p. 11), em todo o mundo houve um aumento 

exponencial a partir de 1980, passando de 4% do total de petróleo extraído no 

mundo, para exceder 22% hoje, é que a situação dos hidrocarbonetos no Atlântico 

sul ocidental tornou-se fundamental. 

 O processo de exploração nos mares adjacentes nas Ilhas Malvinas começou 

em 1993, mas somente em 2008, com base em novos estudos, foi visualizada a 

possibilidade teórica de obter 60 bilhões de barris na costa, o que significava 

estoques potenciais maiores que as reservas que o Reino Unido possui no Mar do 

Norte (WIKTER, 2012, p. 7), o que levou as autoridades britânicas, em fevereiro de 

2010, a autorizar Desire, Falkland Oil e Rockhopper a realizar novos estudos 

focados na costa norte das ilhas, o setor que parecia mais promissor. Um ano 

depois, a Rockhopper Exploration anunciou que, nas quatro áreas designadas ao 

norte das ilhas, haveria mais de 400.000 milhões de barris, o equivalente a 15% da 

disponibilidade britânica no Mar do Norte. O depósito mais importante na bacia norte 

é o chamado de “Sea Lion” (KOUTOUDJIAN, 2019). Atualmente, a área em que a 

perfuração está ocorrendo está perto de começar a produzir petróleo. 

 

 

                                                             

40 Em 1975, as Malvinas começaram a ser vistas como um polo de exportação de hidrocarbonetos 

pela coroa britânica. Como observa o biotecnólogo Federico Bernal, "o claro ponto de virada na 

estratégia diplomática britânica para as ilhas, passando da ambiguidade para a crescente 

intransigência, foi o ano 1975" (Pansa, 2015, p. 77). 
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Figura 20: Localização do depósito de Sea Lion (bacia norte das Ilhas Malvinas) 

 

Fonte: https://www.lavoz901.com/noticias/compaa-britnica-confirm-proyecto-de-explotacin-de-petrleo-

en-malvinas.htm 

É importante ressaltar que a atração de investimentos na exploração de 

hidrocarbonetos nas ilhas não foi significativa até 2010. O momento de virada 

ocorreu justamente após a descoberta de petróleo no depósito de Sea Lion. Em 

2016, a empresa Rockhopper anunciou o início do desenvolvimento da primeira das 

três fases projetadas do Projeto em Sea Lion. Embora a produção tecnicamente 

recuperável, descoberta e auditada seja de pelo menos 500 milhões de barris, o 

cenário apresentado pelos operadores projeta oficialmente um número próximo a 1 

bilhão de barris a serem extraídos em um período de 20 anos (ROCKHOPPER, 

2017 )41, conforme pode ser visto na Figura 21. A partir de maio de 2019, a empresa 

mantinha, apenas para a Fase 1, as estimativas de 85.000 barris por dia e um total 

de pelo menos 250 milhões de barris42. 

                                                             

41  De acordo com os dados obtidos da apresentação do CEO da Rockhopper, em setembro de 2017, 

na Oil Capital Conference. 
 

42 Informação disponível em https://rockhopperexploration.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/2019-

RKH- Report-20APRIL_SCREEN-FINAL.pdf  
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 Figura 21: Produção estimada por Rockhopper no primeiro ano de operação em 

milhões de barris por fase (as estimativas eram começar em 2020) 

 

Fonte: Rockhopper (2016) 

No entanto, ainda hoje, o trabalho de extração de hidrocarbonetos no Atlântico 

Sul, e particularmente no mar ao redor das Malvinas, é caro e representa um alto 

risco. A incerteza é ainda maior em relação à quantidade e qualidade do petróleo 

bruto e, sobretudo, à sua viabilidade comercial. O custo do barril que viabiliza a Fase 

1 do Sea Lion é de USD 35 (ROCKHOPPER,2016)43. No momento da redação deste 

trabalho, o preço do barril Brent  era negociado a US $ 37 (em 15 de junho de 2020), 

tendo se recuperado de valores historicamente baixos, como resultado da crise 

econômica global decorrente da pandemia do COVID-19 (chegou a estar cotado 

abaixo de USD 20)44. 

Apesar das declarações dos executivos da Rockhopper, os Entrevistados E1 e 

E2 consideram que o valor do barril Brent para viabilizar a extração nas bacias off-

shore das Malvinas é, pelo menos, o dobro desse valor (ou seja, perto de USD 

70/80). Consultado sobre o motivo dessa diferencia, o Entrevistado E2 respondeu: 

E2: É lógico que este tipo de empresas tornem os valores públicos inferiores 

aos realmente necessários para o preço do barril de Brent, para que as 

                                                             

43 Informação disponível emhttp://rockhopperexploration.co.uk/_site/wp-content/uploads/2016/09/Investor-

Presentation-28-Sept-2016.pdf 
 

44  Segundo informação disponível em https://br.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart. 
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suas operações em plataformas off-shore sejam viáveis do ponto de vista 

económico. Se admitirem um valor real, que no caso do Atlântico Sul é 

ainda maior do que em outras plataformas offshore, correm o risco de que 

os investimentos necessários não cheguem para começar a produzir nas 

fases iniciais. 

Figura 22: Preço médio do barril Brent em USD. Período 2014-2019 

 

Fonte: Rockhopper (2019) 

Para o Entrevistado E2, essas perspectivas (trabalho de exploração até o limite 

da lucratividade),  poderia apresentar uma oportunidade para estabelecer uma 

estratégia ativa da República Argentina, entendendo que, no âmbito dos Tratados de 

Madri (1989 e 1990), poderiam ser estabelecidos acordos adicionais para alcançar 

um entendimento que proteja totalmente as posições legais atuais, mas que também 

possibilitam estender a cooperação de novas áreas a serem exploradas (como a 

bacia do Sul), como uma maneira de aproximação inicial que permita um 

reposicionamento mais vantajoso para uma futura abordagem abrangente da 

questão das Malvinas, onde a situação dos hidrocarbonetos é chamada a ocupar 

uma posição central. De fato, só a bacia do Sea Lion é a quinta descoberta mais 

importante na última década em águas rasas (ROCKHOPPER, 2017). 

 

5.2.4.2. Riqueza pesqueira 

 

As áreas circundantes às Malvinas e às ilhas do Atlântico Sul têm recursos 

pesqueiros de crescente importância: lulas (illex e loligo), merluza, krill, algas, 
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moluscos, cetáceos, escamudo e bacalhau, entre outros (KOUTOUDJIAN, 2019; 

CAMARGO, 2014, p. 602). 

O setor de pesca nas Ilhas cresceu exponencialmente desde que o Reino 

Unido criou em 1986 a "Primeira Conservação e Administração Interina das Ilhas 

Falkland" ou FICZ (Zona de Conservação das Ilhas Falkland) de 150 milhas, 

equivalente a cerca de 210 km2 (PANSA, 2015, p. 73; CAMARGO, 2014, p. 602). 

 

Figura 23: Zona de Conservação e Administração de Pesca das Malvinas 

(distribuição geográfica das capturas das principais espécies - setembro de 2014) 

 

Fonte: https://www.falklands.gov.fk/assets/Presentation-150914-Natural-Resources-Directorate-Fishing.pdf 

Desde então, a pesca tornou-se um grande negócio, o que trouxe grandes 

benefícios para os habitantes das ilhas. De fato, o PIB das Malvinas em 1986 era de 

9,8 milhões de libras e, em 1987, após a liberalização da pesca, saltou para 30,7 

milhões de libras (13,7 milhões desse total diretamente relacionado à pesca). Com 

uma captura média de 260.000 toneladas de peixe por ano nas ilhas (BARTON, 

2002, p. 127) e rendas que atingiram, em média, 20 milhões de libras desde 1987, 

de um total entre 40 e 65 milhões, a pesca era a fonte dos recursos mais rentáveis 
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das Malvinas (CAMARGO, 2014), até o início da exploração de petróleo, como pode 

ser visto na Figura 24. 

 

Figura 24: Receitas de atividades econômicas das Ilhas Malvinas (1984-2013) 

 

Fonte: https://www.falklands.gov.fk/assets/Presentation-150914-Natural-Resources-Directorate-Fishing.pdf 

Para uma melhor compreensão dos dados, a pesca em toda a costa argentina 

atinge 800 mil toneladas por ano, enquanto nas Ilhas excede 200 mil toneladas por 

ano, o que permite medir o potencial pesqueiro da região (KOUTOUDJIAN, 2019). 

Para Testa (2015, p. 69), a singularidade estratégica da região reside, entre 

outras coisas, em seus atuais e gigantescos recursos pesqueiros, produto do 

esgotamento em outros mares do mundo, o que gera preocupação, devido à 

superexploração que pode acontecer no Atlântico Sul Ocidental. O autor acredita 

que, por esse motivo, esse enorme espaço marítimo está se tornando cada vez mais 

importante no negócio global de pesca. 

Precisamente diante dessa situação, está sendo atraída a presença de 

numerosas frotas estrangeiras nas proximidades do Mar Argentino, pescando na 

fronteira das Zonas Econômicas Exclusivas do Mar da Argentina e das Malvinas 

(muitas vezes dentro delas, de maneira ilegal) entre as quais destaca a presença de 

navios chineses, aspecto que gerou um alarme nas autoridades argentinas. De fato, 

enquanto este trabalho está sendo escrito, o Governo Argentino está enviando um 

projeto de lei ao Congresso Nacional para aumentar as limitações e multas para 

quem pratica pesca ilegal nas águas argentinas, incluindo as que cercam as Ilhas 
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Malvinas. A regra visa evitar saques por navios pesqueiros que entram sem 

permissão nos espaços marítimos argentinos, com o objetivo de defender os 

recursos naturais no Atlântico Sul45. 

Esta situação também ocorre nas autoridades das Ilhas Malvinas. O diretor de 

recursos naturais das ilhas, John Barton46, tornou públicas as preocupações do 

governo dos ilhéus em 2018, após o notável aumento de navios de pesca 

estrangeiros na região47. 

Figura 25: Área com alta presença de navios de pesca internacionais 

 

Fonte: https://dialogochino.net/en/trade-investment/6117-china-on-the-brink-of-fishing-conflict-in-south-america/ 

 

                                                             

45 Informações disponíveis no site do Ministério de Relações Exteriores argentino, em: 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/ destacados/el-presidente-enviara-tres-proyectos-de-ley-para-

darle-status-de-politica-de-estado-al. 
 

46  Após 33 anos na função, em 2019, o governo das Ilhas Malvinas nomeou Andrea Clausen, 

especialista em biologia marinha, para o cargo. 
 

47  Informação disponível em https://en.mercopress.com/2018/01/12/falklands-concern-with-vast-

fishing-fleet-gathering-on-high-seas. 
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5.2.4.3. A projeção Antártica 

Conforme ao já mencionado no Capítulo 4, é importante entender que, para a 

Grã-Bretanha, as Ilhas Malvinas, Geórgias e Sandwich do Sul são mais um elo 

nessa cadeia de possessões britânicas no Atlântico Sul, mas de importância crucial. 

Do ponto de vista da geopolítica clássica, isso não apenas garante à Grã-Bretanha o 

controle do Atlântico Sul e a comunicação entre os oceanos Índico, Atlântico e 

Pacífico, mas também fornece uma projeção para o continente antártico e, portanto, 

a possibilidade de reivindicar território sobre ele. É evidente que, no complexo 

sistêmico de territórios de ultramar, as Malvinas são a "chave" do acesso à Antártica. 

Figura 26: Bases britânicas no Atlântico Sul e reivindicações de terras na Antártica 

 

Fonte: https://juventudmaritimasomu.com/2019/09/06/el-dominio-total-de-gran-bretana-en-el-atlantico-sur/ 

O Entrevistado E3 destaca: 

E3: Podemos afirmar que o conflito não é apenas pelos recursos naturais 

(pesca e petróleo). Na minha opinião pessoal, o eixo central da disputa é a 

reivindicação pela Antártica. Os britânicos sabem que sem as Malvinas não 

podem reivindicar a Antártica e aí não devemos esquecer que eles, o Chile 

e nós (Argentina), reivindicamos soberania sobre a península Antártica. 

Para mim, as Malvinas foram a primeira batalha pela Antártica. Não foi por 
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acaso que, após o primeiro relatório Shackleton, entramos em conflito com 

o Reino Unido. Basta olhar para tudo o que os britânicos estão fazendo em 

termos da Antártica para confirmar minhas afirmações, particularmente nas 

Geórgias do Sul e nas águas circundantes, estabelecendo uma posição 

para futuras reivindicações. 

Do ponto de vista dos recursos naturais, a projeção mencionada abre as portas 

para uma fonte de recursos renováveis  (riqueza de peixes), recursos não 

renováveis  (hidrocarbonetos e minerais) e uma imensa reserva de água doce. 

Precisamente as enormes massas de gelo (água) presentes na Antártica, 

representam uma das grandes riquezas do continente, estimando que suas reservas 

constituam cerca de 80% da água doce total do planeta, tornando-se um recurso 

potencial de primeira ordem para o suprimento da população mundial, além de 

vários outros usos. 

Quanto aos recursos não renováveis, apenas na península Antártica (região do 

continente onde há reivindicações sobrepostas de soberania da Argentina, Chile e 

Grã-Bretanha), há comprovada existência de depósitos de níquel, cobalto, cromo, 

cobre, ouro e prata48. 

Figura 27: Depósitos minerais comprovados na Antártica 

 

Fonte: Antarctica Information (2015) 

                                                             

48Informação disponível em https://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/science/threats 

_mining_oil.php. 
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Da mesma forma, Kaplan (2017), usando dados do United States Geological 

Survey (USGS), posiciona a Antártica entre as regiões do planeta com as maiores 

reservas estimadas de gás e petróleo do mundo. 

Figura 28: Reservas globais estimadas de petróleo e gás não descobertas até 2017 

 

Fonte: Kaplan (2017) - Unidade de medida Gb (Gigabarris=109 barris) 

Embora seja verdade que, no curto prazo, o Tratado da Antártica (1961) serve 

de contenção para as reivindicações dos países e a proteção de todos os recursos 

antárticos, a proximidade do fim do tratado mencionado (no ano 2041), pode trazer 

inúmeros conflitos. 

Por esse motivo, e com grande adesão ao que Cisneros (2013) expressou, a 

situação das Malvinas e da Antártica não devem ser consideradas questões 

independentes, pelo menos pela política externa da Argentina. Uma consciência 

territorial completa, da qual uma visão geopolítica deve emergir, pode permitir 

entender que ambas as disputas têm a mesma natureza. 

 

5.3. O PODER NAVAL ARGENTINO A PARTIR DOS ANOS 90: O CONCEITO DE 

CONTROLE DO MAR 

A partir dos anos 90, o país usou sua Marinha mais do que nunca como uma 

ferramenta de política externa, de acordo com a estratégia geral adotada no país 

pelo Presidente Menem. Assim, foi alcançado um papel de liderança que rompeu o 
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tradicional isolacionismo internacional argentino, que permaneceu praticamente 

inalterado desde a sua independência, com exceção da participação na mencionada 

crise de mísseis em Cuba em 1962. Essa mudança foi uma novidade marcante para 

a comunidade internacional. Essa política foi implementada por meio da participação 

da Marinha na Guerra de Irak (1991), na operação feita pela libertação do Kuwait 

(DELAMER, et al., 2011b). 

Os autores, acrescentam que a Marinha Argentina, nesse contexto, vem 

participando de operações em diferentes regiões e épocas, como América Central, 

Chipre, ex-Iugoslávia e fazendo parte de coalizões internacionais, como na Guerra 

do Golfo Pérsico e no Haiti, e com contingentes em África e Oriente Médio. A 

coerência que o país mostrou com essa atitude estratégica, constituída na política 

do Estado, levou a Argentina a ser reconhecida estatutariamente pelos Estados 

Unidos como “Aliado Extra da OTAN”, uma distinção que compartilha com apenas 

outros dezessete países (na região latino-americana, a Argentina compartilha essa 

situação só com o Brasil). 

Em relação à questão conceitual e doutrinária, o conceito de controle do mar 

começou a prevalecer entre os estrategistas navais argentinos (EISSA; CANTO, 

2016, p. 202). 

Para Delameret al. (2011b) e Oyarzábal (2020), alguns dos aspectos 

envolvidos no controle do Mar Argentino podem ser resumidos da seguinte forma:  

• A organização e gestão da Defesa da costa atlântica, protegendo o tráfego 

mercante, essencial para o bom funcionamento da economia nacional e o 

fornecimento da logística necessária, em caso de crise. A organização do perímetro 

de defesa de suas portas de acesso, para que elas não sejam afetadas e estejam 

permanentemente abertas às operações. 

• A preservação dos recursos vivos da Zona Econômica Exclusiva, em perigo 

de ser dizimada por frotas estrangeiras, que podem pôr em risco os estoques de 

diferentes espécies. 

• Preservação de recursos não-vivos: minerais do fundo do mar, incluindo 

reservatórios de hidrocarbonetos e nódulos poli metálicos que, no devido tempo, 

podem ser explorados pelo país. 
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• Aplicação da legislação nacional e internacional no mar, nos espaços 

jurisdicionais e internacionais. 

• Coordenação dos esforços de busca e salvamento (SAR) em caso de 

ocorrência de acidentes marítimos, como aconteceu no casso do submarino San 

Juan. 

• Verificação de navios em trânsito através da área de influência argentina, 

para que não contaminem o mar com descargas e resíduos que afetam espécies 

vivas e o meio marinho. 

• Monitoramento da ocorrência de atividades ilegais que podem ser realizadas 

no litoral, como tráfico de drogas, tráfico de pessoas e pirataria. 

A Marinha de Guerra argentina, conforme aos compromissos assumidos pela 

Nação com a Comunidade Internacional, como consequência de ser um importante 

Estado costeiro, é o representante do país no vasto Oceano Atlântico. A estratégia 

usada para efetivamente exercer esse controle do mar é manter a presença (o mais 

permanente possível) com todos os meios designados. Na Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE) e além, as unidades de superfície são as mais aptas a garantir uma 

permanência que significa controle efetivo do que acontece nesse espaço. Essas 

unidades requerem o apoio de aeronaves, submarinos e sensores de satélite, que 

fornecem informações essenciais para a execução de suas tarefas. (OYARZÁBAL, 

2020). 

Uma presença constante desses meios pode ser assegurada na extensa costa 

marítima, graças a assentamentos terrestres compostos de bases navais, bases 

navais, poleiros e destacamentos navais, distribuídos ao longo da extensa costa 

marítima. 

Para Bunster (1999), o Poder Naval representa os meios disponíveis para 

alcançar os objetivos no mar. Assim, a única maneira de alcançar e manter o 

controle do mar é através de uma frota capaz de agir conforme a demanda dos 

interesses nacionais. 

Para Delameret al. (2011b), essa frota marítima corresponde à de uma marinha 

oceânica que, conceitualmente em termos estratégicos atuais, fornece à nação: 

• Defesa em profundidade. 
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• Presença no mar. 

• Capacidade de projeção. 

Para os autores, isso implica que o núcleo de das forças seja capaz de 

continuar operando em alto-mar, desconectado por longos períodos da logística 

terrestre, e que eles possam realizar as tarefas necessárias com os recursos da 

aeronave embarcados na própria frota. Isso requer ter autonomia logística para 

acompanhá-lo, a fim de aproveitar as vantagens proporcionadas por sua mobilidade 

estratégica, facilitando seu emprego sempre que necessário. Por isso, a Marinha 

Argentina, de uma Visão Estratégica Naval, deve (em forma sintética): Navegar, 

Explorar, Investigar, Conservar, Apoiar e Proteger. 

Navegar para fazer presença; explorar os recursos do mar em termos 

sustentáveis; investigar na busca de informações que garantam o exercício 

soberano do conhecimento oceanográfico, daquilo que o mar é capaz de oferecer; 

conservar e apoiar as atividades da Indústria Naval, da Marinha Mercante, dos 

Portos, da Antártica e da ação comunitária. Por fim, proteger os Interesses 

Nacionais, onde estão localizados os espaços marítimos de jurisdição e a vida 

humana no mar. 

Esse e o conceito de Controle do Mar, que segundo Bunster (1999) foi 

estendido para além do cenário de guerra e é aplicável em tempos de paz para fins 

policiais e de preservação em áreas marítimas de interesse. Para o autor, isso 

requer a consideração de meios navais estruturados sob uma configuração de 

sistemas e componentes alternativos mais baratos, de especificações não militares, 

nas funções em que seja possível, mantendo-os como parte do inventário da 

Marinha e considerando a atribuição de trabalhos alternativos para os meios de 

combate nessas áreas de missão relacionadas à consequente expansão de seus 

papéis específicos. 

5.3.1 Missão e organização da Marinha Argentina para fazer frente ás 

exigências atuais 

A missão da Marinha Argentina é preparar, treinar e sustentar os meios do 

Poder Naval da Nação, a fim de contribuir para garantir seu emprego efetivo e 

eficiente no âmbito de ações conjuntas. Além disso, como parte do instrumento 
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militar do país, em relação aos recursos naturais e apoio às atividades antárticas, 

possui as seguintes tarefas atribuídas49 

- Contribuir para a vigilância e controle de áreas marítimas e fluviais, 

jurisdicionais e de interesse. 

- Contribuir com a autoridade de aplicação da Lei nº 24.922 (1998) - Regime 

Federal de Pesca na Vigilância e controle da pesca em áreas de Jurisdição Nacional 

- para evitar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. 

- Autorizar, monitorar e controlar atividades de pesquisa científica e técnica 

sobre recursos não vivos projetados por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras ou 

organizações internacionais, em águas, leitos e subsolos sujeitos à soberania 

nacional. 

- Contribuir com a autoridade de aplicação da "Convenção sobre Conservação 

de Recursos Vivos Marinhos Antárticos (CCRVMA), aprovada pela Lei nº 22.584 

(1982), a fim de verificar o cumprimento das medidas adotadas na convenção por 

meio de observação e inspeção a bordo de navios dedicados à pesquisa científica 

ou à coleta de recursos marinhos vivos na área. 

- Fornecer suporte logístico à atividade antártica 

Para o cumprimento de sua missão e das atividades relacionadas ao controle 

do mar e de seus recursos naturais, a Marinha da Argentina está organizada da 

seguinte forma: 

Quadro 7: Organização da Marinha Argentina 

 Força Naval 

Fluvial 

Força Naval Marítima Força Naval 

Austral 

Localização Zárate (Província 

de Buenos 

Aires). 

Províncias de Buenos Aires e Chubut. Provincia de 

Tierra del Fuego. 

                                                             

49 Informações disponíveis na página oficial do governo argentino em 

https://www.argentina.gob.ar/armada/misiones-y-capacidades 
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 Força Naval 

Fluvial 

Força Naval Marítima Força Naval 

Austral 

Organização/ 

Médios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Naval 
Zárate 

- 2 Barcos-
Patrulha 

  - 2 Buques 
polivalentes 

- 1 Buque-
Patrulha 

- 1 Batalhão de 
Fuzileiros Navais 

  - 1 Oficina de 
Manutenção 

Frota Marítima 

- 4 Destruidores 

- 6 Corvetas 

- 1 Navio de transporte 

- 1 Navio de logística 

2 Buques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases de 

Ushuaia e Rio 

Grande 

- 2 Lanchas 

- 4 Barcos-
Patrulha 

- 2 Buques 
Auxiliares 

- 1 Buque 
Quebra-gelo 

- 1 Batalhão de 
Fuzileiros Navais 

Aviação Naval 

- 16 Super Étendard 

- 4 Lockheed P-3B Orion 

- 7 Beechcraft Super King Air 200M 

-4 Grumman S-2T Turbo Tracker 

- 1 Fairchild PL-6A Turbo Porter 

-4 Aérospatiale AS555SN Fennec 

-6 Sikorsky SH-3 Sea King 

- 10 Beechcraft T-34C-1 Turbo Mentor 

Força de Submarinos 

- 2 Submarinos (S209 e TR 1700) 

- 1 Buque Auxiliar 

- Agrupamento de mergulhadores táticos 

- 1 Barco-Patrulha 

Força de Fuzileiros Nav 

- Batalhão de Infantaria Marinha No. 2 Ec. 
(BIM2) 

- Batalhão de Comando e Apoio Logístico 
(BICA) 

- Batalhão de Artilharia de Campanha No. 1 
Ec. (BIAC) 

- Batalhão Antiaéreo (BIAA) 

- Companhia de Engenheiros Anfíbios 
(CKIA) 

- Batalhão de Comunicações No. 1 Ec. 
(BIC1) 
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 Força Naval 

Fluvial 

Força Naval Marítima Força Naval 

Austral 

- Batalhão de Veículos Anfíbios (BIVH) 

- Agrupamento de Comando Anfíbio 
(APCA). 

Cenário de 

atuação  

Fluvial Oceânico Austral e 

Antártico 

Fonte: Oyarzábal (2020) 

Abaixo, consegue-se observar o desdobramento das forças navais argentinas 

no território argentino: 

Figura 29: Localização da Marinha de Guerra Argentina 

 

Fonte: Oyarzábal (2020) 

A Figura 29 permite observar o significado atribuído às atividades destinadas a 

alcançar um uso inteligente do mar, para o qual, como já explicado, é necessário um 

certo grau de controle do mar, com as particularidades da situação que exigem os 

recursos naturais no mar da Argentina e o conflito latente nas ilhas Malvinas, bem 

como a necessidade de projetar poder na Zona Económica Exclusiva do país. 
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6. OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA GEOESTRATÉGIA ARGENTINA NO 

CONFLITO DAS MALVINAS DESDE 1880 ATÉ 2020 

O objetivo deste capítulo é, a partir dos dados obtidos e apresentados nos 

capítulos anteriores, identificar os principais elementos de análise da geoestratégia 

argentina, para atender às demandas derivadas dos interesses do país no Atlântico 

Sul. Para fazer isso, a análise será focada em cinco períodos estratégicos, 

estritamente vinculados com as etapas desenvolvidas durante os Capítulos 4 e 5 

desta pesquisa. 

Cada período estratégico trata-se de uma construção conceitual própria com 

um objetivo instrumental: localizar o protagonista em um ambiente sistêmico, 

distinguir suas relações com vários estímulos e identificar as maneiras pelas quais 

elas podem impactar na matriz de interesses nacionais e os interesses dos atores, 

gerando alguma mudança no vínculo do protagonista com esses interesses e com o 

ator oponente através de modificações na relação estratégica (cuja identificação 

pode ser cooperativa ou competitiva), bem como nas opções estratégicas do 

protagonista para alcançar seus objetivos. 

A base para a construção de cada período encontra-se nos dados 

apresentados nos Capítulos 4 e 5, bem como na opinião dos especialistas 

entrevistados, aos quais serão acrescentadas novas informações neste capítulo, o 

que facilitará não só a construção dos períodos estratégicos, mas também a 

identificação dos elementos essenciais da geoestratégia argentina no Conflito das 

Malvinas, aspecto central para responder à questão de estudo desta pesquisa. 

As duas palavras que compõem essa construção adquirem significado quando 

são inter-relacionadas: um “período” refere-se a um curso de tempo delimitado no 

qual ocorrem fenômenos e eventos. A qualidade de “estratégico” denota que os 

eventos ou fenômenos de natureza política e conflituosa; são situações estratégicas 

(ZURUTUZA, 2017, p. 16) 

Em outras palavras, podemos definir um período estratégico como o conjunto 

de inter-relações entre estímulos (entradas) que influenciam o protagonista e seus 

interesses de diferentes maneiras e intensidade, gerando respostas (produtos) por 

parte deste (que são opções enquadradas em uma manobra que surge de uma 

política dentro da decisão estratégica), durante um período específico condicionado 
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pelo tempo, a incerteza, a ambiguidade e a oportunidade, dentro de uma dinâmica 

sistêmica (EASTON, 1999). 

Dentro do esquema sistêmico proposto, enfatiza-se que as percepções e 

crenças sobre o oponente e a natureza do cenário internacional geralmente 

assumem o papel de axiomas que orientam e restringem a formulação de políticas. 

Tais crenças e imagens influenciam diretamente a percepção que o formulador de 

políticas tem das ameaças ao interesse nacional e sua avaliação do que está em 

jogo em diferentes situações, bem como de quais ações são necessárias para 

salvaguardá-lo. Em termos de tipos de poder, em sua classificação de influência 

econômica (discursiva, ideológica, cultural) dura (principalmente militar) e branda, as 

crenças são um elemento da teoria do poder brando. Eles tentam, de alguma 

maneira, ser categorias explicativas de certos comportamentos e, como resultado, 

de decisões, uma vez que atuam como fatores condicionantes na maneira como os 

atores se vinculam.  

Em particular, para o processo exploratório que se inicia neste capítulo, serão 

analisadas as dinâmicas geradas entre a dimensão do estímulo (situação nacional 

geral, sistema internacional, geopolítica, aspectos culturais/sociais imperantes; e os 

aspectos relacionados à Questão das Malvinas/Antártica (ou seja, os insumos), a 

unidade (o protagonista e seus interesses, que partem de objetos ou elementos 

essenciais aos quais algum valor é atribuído pelo ator) e as respostas (produtos) que 

permitem transformar, em fatos resultantes, os elementos essenciais da 

geoestratégia do ator, e as opções estratégicas presentes em sua manobra 

estratégica. 

6.1 A ESTRATEGIA ARGENTINA NO PERÍODO DE 1880 - 1945 

Como foi explicado no Capítulo 4, a Europa era o principal parceiro comercial 

e de investimento argentino na época e, entre os países da Europa, destacava-se 

claramente a Grã-Bretanha (RODRÍGUEZ, 2005, p. 27). 

Assim, a Argentina do período de 1880 a 1930 era altamente dependente dos 

investimentos britânicos. Essa forte dependência é entendida pelos entrevistados 

E1, E3 e E4 como determinantes ao analisar não apenas a Estratégia argentina nas 

Malvinas, mas também a sua ausência no pensamento geopolítico argentino. 
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6.1.1 Estímulos e insumos 

6.1.1.1 Aspectos Nacionais 

Período de consolidação nacional da Argentina. Começa a construir-se uma 

identidade nacional, a partir do modelo da chamada “Geração dos anos 80” 

(GUGLIALMELLI, 1978; MELLO, 1996), onde as duas grandes correntes de 

imigração serão amalgamadas (final do século XIX e início do século XX), o que 

gerará grandes necessidades de financiamento para o desenvolvimento do país.  

O sistema econômico era sustentado pelo intercambio de produtos primários 

(exclusivamente de origem agrícola), e amplamente gerados por produtos 

manufaturados do exterior, especialmente da Europa (VAZEILLES, 1998). Mas a 

situação financeira do estado e dos indivíduos não permitiu tirar proveito dessas 

circunstâncias rapidamente, por isso o governo recorreu ao crédito em grande 

escala, especialmente aos empréstimos estrangeiros, principalmente da Grã-

Bretanha (CARRETERO, 1988, p. 7-10). Grande parte dos recursos econômicos 

foram destinados a obras de infraestrutura, como as ferrovias e edifícios públicos 

(CUCCORESE, 1969, p. 69). 

Forte instabilidade política a partir de 1930, que começará a marcar o fim do 

período estratégico. 

6.1.1.2 Aspectos estratégicos/geopolíticos 

Período durante o qual ocorreram os eventos que marcaram o futuro 

internacional. Devido à sua transcendência e impacto internacional, dividiremos este 

período em três etapas bem definidas: 

- Desde 1880 até 1914: Período da “Paz Armada” na Europa. Na Argentina, 

isso refletiu numa modernização acelerada do Exército e da Marinha de Guerra, 

foram adquiridas novas bases militares e promulgada a Lei que estabeleceu o 

Serviço Militar Obrigatório (RODRÍGEZ MOLAS, 1983; FRONTERA, 2000). Período 

de hegemonia do Império Britânico no mundo (FRANK, 2008). 

 - Desde 1914 até 1930: Período da Grande Guerra e da Grande Depressão 

Econômica (iniciado em 1929). Começa o declínio da Grã-Bretanha como poder 

hegemônico, acompanhado da ascensão dos Estados Unidos. Com o final da 
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grande guerra, surgiu a necessidade de solucionar os conflitos internacionais de 

forma pacífica. Assim, foi criada Sociedade das Nações.  

Storni se destacará, predominantemente no pensamento geopolítico argentino, 

Ele é quem vai defender uma Argentina de prioridades atlânticas, de bom 

relacionamento com a Inglaterra e de pouco envolvimento com seus vizinhos da 

América Latina (Martins, 2016a, p. 2).  

-Desde 1930 até 1945: No início do período, acontece uma profunda recessão 

mundial, que em meados da década de 1930 gerará, entre outras coisas, uma 

aceleração de eventos políticos e militares na Europa, levando à Segunda Guerra 

Mundial. O fim da Guerra dará origem a uma nova ordem geopolítica mundial, que 

estará presente até a última década do Século XX. 

Na Argentina o chamado período da “década infame”, levará ao país a 

mudanças políticas radicais (CANDEAS, 2005). 

6.1.1.3 Aspectos econômicos/tecnológicos 

Até o início da Grande Guerra, o modelo agroexportador prevaleceu 

fortemente, principalmente com a Europa (VAZEILLES, 1998). Esse modelo, de 

exportação de cereal e carne bovina para a Europa principalmente, trazia uma 

situação de dependência econômica, principalmente com Grã-Bretanha (MELLO 

1996). 

Nesse contexto, o início da Primeira Guerra Mundial trouxe claramente sérios 

danos à economia argentina, que como um todo caiu 10% em 1914 e cresceu muito 

lentamente durante o resto da guerra. Porém, haverá uma recuperação após a 

guerra: entre 1919 e 1929, o PIB da Argentina cresceu 3,61% ao ano. Esse 

crescimento sustentado fez a economia argentina atingir o sexto lugar no PIB 

mundial em 1928 (GERCHUNOFF; LLACH, 1998, p. 78-85). 

 Após a crise de 1929, surgiu um novo modelo de crescimento econômico, 

embora diferente do de outros países da região. Por um lado, os setores 

exportadores de gado e produtos de grãos representados por grandes proprietários 

de terras, empresas de frigoríficos e ferrovias britânicas tentaram retornar ao modelo 

de agro exportação. O já mencionado Pacto de Roca-Runciman de 1933 entre 

Argentina e Reino Unido tentou alcançar esse objetivo (CANDEAS, 2005) 
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Por outro lado, a partir de 1930, o processo de industrialização começou a 

acelerar por substituição de importações, centrado em empresas estatais com forte 

influência militar, como, por exemplo, YPF (petróleo), Fabricações Militares, 

subsidiárias de grandes empresas americanas e, principalmente, um grande número 

de pequenas e médias fábricas com capital nacional, especialmente no setor têxtil. 

Em 1935, na Argentina, havia 40.606 estabelecimentos industriais, que abrigavam 

590.000 trabalhadores. Naquele ano, pela primeira vez na história do país, a 

produção industrial foi maior que a produção agropecuária. Assim, o setor industrial 

desenvolveu-se, até 1944, voltado para o mercado interno, com presença 

preponderante do Estado por sua sustentação (GODIO, 2004). 

6.1.1.4 Aspectos sociais/culturais 

Entre 1880 e 1915, o PAN (Partido Autonomista Nacional, renomeado no início 

do século XX como Partido Conservador) governou o país, seguindo um modelo 

político e institucional “liberal”. O liberalismo aristocrático argentino promoveu a 

nacionalização dos imigrantes, mas sem lhes conceder sufrágio universal. A 

educação secular em massa foi estabelecida para erradicar o analfabetismo e 

formar cidadãos argentinos: em 1914, 60% da população não era nativa. O 

pensamento da classe dominante ao longo do período pode ser considerado liberal 

nos aspectos econômicos e conservador na questão política. (MCGANN, 1965; 

CARMAGNANI, 1984), aspecto reforçado pelo Entrevistado E4. 

 A década que se iniciou em 1930 (a já mencionada “década infame”), foi 

marcada pelo êxodo rural significativo (pequenos proprietários rurais que haviam 

sido arruinados pela Grande Depressão), o que empurrou ao país para a 

industrialização. Porém, os maus resultados econômicos da política e o 

descontentamento popular levaram a outro golpe em 1943, feita pelo Grupo de 

Oficiais Unidos (GOU), a facção nacionalista das Forças Armadas, contra o 

presidente Ramón Castillo, pondo o fim a Década Infame (CANDEAS, 2005). 

6.1.1.5 Situação Geral das Ilhas Malvinas e da Antártica 

Em 1884, durante a presidência de Julio A. Roca, 35 anos após o último 

protesto, a Argentina retomou o ciclo de reivindicações à Grã-Bretanha. Nessa 

oportunidade, acompanhado do protesto, foi feita uma proposta para resolver a 

questão da soberania recorrendo a uma arbitragem. Em 30 de maio, o ministro das 
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Relações Exteriores, Francisco J. Ortiz, informou o representante inglês em Buenos 

Aires que seu governo estava “delimitando” seus territórios, na intenção de atualizar 

a reivindicação para as Ilhas Malvinas. Acreditava que o assunto poderia ser 

facilmente resolvido por meio de uma arbitragem. Porém, em 28 de julho, o Foreign 

Office enviou uma nota ao governo argentino reiterando a estrita posição britânica 

de não permitir nenhuma discussão sobre seus direitos às ilhas (FERRER VIEYRA, 

1992).  O autor acrescenta que, no final daquele ano, a Argentina publicou o 

primeiro mapa do Instituto Geográfico Argentino no qual se incluíam às Malvinas 

como parte componente do território nacional, o que também motivou uma nova 

rejeição do Foreign Office. O Ministro Ortiz respondeu que “um mapa não remove 

nem concede direitos”. Ele afirmou ainda que o governo argentino estava 

particularmente interessado em manter suas relações com a Grã-Bretanha em pé de 

igualdade e que o esfriamento dessas relações amistosas nunca poderia ser o 

resultado de uma discussão amistosa e justa sob a perspectiva do direito 

internacional sobre a questão Malvinas. 

Nos vinte anos seguintes, nenhum evento notável foi registrado na história das 

relações anglo-argentinas em relação à questão das Malvinas. No entanto, desde o 

início do Século XX até o final deste período estratégico específico, algumas 

demandas diplomáticas foram trocadas esporadicamente. A rigor, a questão das 

Malvinas, conforme expressado no Capítulo 4, ficou só restrita aos círculos 

nacionalistas da sociedade argentina (DUARTE, 1986: ESCUDÉ, 1990). 

Com relação à Antártica, em 1880, o então presidente Julio Argentino Roca 

apoiou uma expedição científica ao Polo Sul. Em 22 de fevereiro de 1904, a 

bandeira argentina foi hasteada pela primeira vez no mencionado continente, nas 

Ilhas Orcadas, dando início à ocupação do território antártico (que se manteve 

ininterrupto até agora, e se tornou uma das principais bases da reivindicação da 

soberania argentina de parte do território antártico).50 

 

 

                                                             

50  Informações e dados disponíveis no site oficial do Governo da República Argentina, disponível em 
https://www.argentina.gob.ar/armada/antartida/historia#:~:text=La%20presencia%20argentina%20
en%20la,durante%20los%20siguientes%2040%20a%C3%B1os. 
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6.1.2 A estrutura de interesses 

Ao longo do capítulo, e dependendo da pergunta do estudo, serão 

determinados os elementos essenciais que moldaram as opções estratégicas de 

cada período, dependendo da adoção de um modelo de cooperação ou competição.  

Na etapa anterior, foi feita uma descrição geral do contexto do período 

estratégico, sem o qual é difícil entender a estrutura de interesses de um ator em 

geral (neste casso à Argentina em relação às Malvinas perante a Grã-Bretanha). 

Os dados obtidos e analisados a partir da primeira parte do Capítulo 4 deste 

trabalho, bem como da informação fornecida pelos entrevistados E1, E4 e E6, 

permitem determinar os seguintes elementos essenciais que, valorizados, 

constituíram os interesses da República Argentina como um todo em relação ao 

Conflito das Malvinas. 

Quadro 8: Elementos essenciais de análise de estratégia argentina no Conflito das 
Malvinas- período 1880-1945 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

Desenvolvimento 

Nacional 

Situação de melhoria nas 

condições de vida da 

população, devido à evolução 

da economia, infraestrutura, 

saúde e educação, entre 

outras. 

 

R 

 

E 

P 

 

 

M 

F 

 

 

FIM 

Aspecto fortemente 

dependente do investimento 

estrangeiro, principalmente 

britânico. 

Crescimento 

econômico 

Aumento em termos de renda 

ou dos bens e serviços que a 

economia (de um território) 

produz em um determinado 

tempo ou período,  geralmente 

medido em anos. 

 

 

R 

 

 

E 

 

 

M 

 

 

FIM 

Aspecto fortemente 

dependente do investimento 

estrangeiro, principalmente 

britânico. 

Identidade 
Nacional 

(Construção e 
Consolidação) 

Sentimento de pertencer à 

comunidade de um estado ou 

nação. É construído sobre um 

conjunto de aspectos 

relacionados à cultura, língua, 

etnia, religião, bem como às 

tradições características dessa 

comunidade. 

 

 

I 

 

 

P 

 

 

F 

 

 

FIM 

Necessidade de amalgamar as 

diferentes culturas oriundas das 

correntes de imigração. Além 

disso, gerar trabalho e bem-

estar para essa população, o 

que tornava esse interesse 

igualmente dependente (como 

os dois anteriores) 

Liderança 

Regional 

Transformar a Argentina em 

um país com poder e 

influência acima de seus 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 
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ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

vizinhos da América do Sul, 

até atingir a hegemonia 

regional. 

I P 

 

F  

FIM 

 

   ----------------- 

Presença no 

Atlântico Sul 

Ocidental 

Possibilidade de dominar o 

Mar Argentino como forma de 

controle das vias de 

comunicação, fundamentais 

para o comércio. 

 

R 

 

Mi 

 

T 

 

FIM 

Situação que começa a ser 

visualizado a partir da segunda 

década Século XX (1916), 

principalmente com o 

pensamento geopolítico de 

Storni. 

Soberania nas 

Malvinas 

Exercício pleno dos direitos 

soberanos sobre os espaços 

terrestres e marítimos 

usurpados. 

 

R 

 

P 

Mi 

 

F 

T 

 

MEIO 

Elemento emergente no final do 

século XIX,  junto com a 

solução de outras questões 

fronteiriças (especialmente com 

Chile), mas com pouco 

progresso devido à já 

mencionada dependência da 

Argentina com a Grã-Bretanha. 

Pesca 
Recursos pesqueiros para 

consumo e comercialização 

 

R 

 

E 

 

M 

 

MEIO 

Preocupação económica que 

começa a ser a expressada no 

pensamento geopolítico 

storniano. 

Soberania na  

Antártica 

Intenção de exercício 

soberania sobre parte do 

continente antártico. 

 

R 

 

P 

 

F 

 

MEIO 

A Argentina é, desde 1904, o 

primeiro país a ter uma base no 

continente (FRAGA, 1983, p. 

18 e 19). 

Forças Navais 

Componentes do Poder Naval 

argentino em condições de 

controlar o espaço marítimo no 

Atlântico Sul Ocidental. 

 

R 

 

Mi 

 

T 

 

MEIO 

Crescimento dos investimentos 

em equipamentos navais antes 

da Grande Guerra e na década 

de 1920 (Ver Figura 9). 

 

Legenda 

C Classe R Real I Ideal --- --- 

A Âmbito P Político E Econômico Mi Militar 

E Espaço F Foro M Mercado T Território 

H Hierarquia --- --- --- --- --- --- 

 

Fonte: O autor (2020). 
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6.1.3 Opções estratégicas e produtos 

Chegamos assim ao que poderíamos chamar de centro de gravidade em 

termos da relação ativa de interesses dos atores: a dinâmica do “enredo” 

estratégico, que inclui a manipulação do poder e a amplitude das relações entre fins 

e meios, tanto ao nível de cada ator, como entre dois ou mais deles. 

Dentro do esquema do período estratégico que está sendo tratado, as opções 

estratégicas são identificadas com respostas/produtos do protagonista. As opções 

estratégicas são as maneiras pelas quais o ator tem de relacionar seus interesses 

(fins e meios) com outro ator. Por meio deles, a manobra se articula em termos de 

manipulação de poder através das mencionadas opções, de acordo com a 

identificação da relação: se for cooperativa ou competitiva (ZURUTUZA, 2017, p. 

42). 

Assim, neste período, dentro de uma clara relação de identificação cooperativa 

entre Argentina e Grã-Bretanha, observa-se que a opção estratégica presente entre 

1880 e 1945 foi a Preferência, entendida como a opção cooperativa que adapta os 

próprios fins aos meios alheios. (FRISCHKNECHT e LANZARINI, 2015, p. 61; CAL 

et al, p. 92). 

O Quadro seguinte permite compreender como cada elemento essencial 

(transformado em interesse a partir da valorização do ator) corresponde a vários 

produtos (respostas estratégicas) que concretizam a opção estratégica escolhida. 

Quadro 9: Relação Elemento Essencial (interesse) – Produtos (1880-1945) 

Ator Argentina- Oponente Grã-Bretanha- Conflito das Malvinas 

RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COOPERAÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

PREFERÊNCIA 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Desenvolvimento 

Nacional 

Investimentos estrangeiros (principalmente britânicos).  

Crescimento da rede de ferrovias e desenvolvimento 
dos portos. 

A malha ferroviária 

argentina tornou-se a mais 

desenvolvida da região e 

foi fundamental para o 

desenvolvimento integral 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COOPERAÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

PREFERÊNCIA 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Pacto Roca-Runciman. do país. 

Crescimento 

econômico 

Modelo agroexportador exitoso. 

Grandes volumes de comércio exterior. 

Empréstimos externos. 

Crescimento de frigoríficos, bancos e empresas 
comerciais. 

A partir de 1930 começa o 

sistema misto (substituição 

de importações). 

(GODIO, 2004). 

 

Identidade Nacional 

(Construção e 
Consolidação) 

Lei de Educação Nro 1420.51 

Resolução de disputas de fronteira com países 

vizinhos. 

Emergência do pensamento geopolítico nacional, com 

destaque para Segundo Storni. 

 

 

---------------------- 

Liderança Regional 

No ano 1895 Argentina o PIB per capita argentino foi o 

mais alto do mundo.52 

No ano 1928, a Argentina tinha a oitava economia do 

mundo (primeira em latino América) (GERCHUNOFF, 

LLACH, 1998). 

A partir de 1929 começou 

o declínio da economia, 

sendo o gatilho dessa 

situação a  Grande 

Depressão mundial 

Presença no Atlântico 

Sul Ocidental 

Expressada e sintetizada no pensamento geopolítico 

de Storni, Repetto, Domeq García, dentre outros. 

O desenvolvimento da 

Frota Naval é consequente 

com esse interesse  

nacional. 

Soberania nas 

Malvinas 

Primeiras reivindicações após décadas de inação, 

feitas em 1884. 

Durante a primeira 

presidência de Roca. 

                                                             

51 Foi a pedra fundamental do sistema educacional nacional argentino. Estabeleceu o ensino primário 

obrigatório, gratuito e gradual. A obrigação supunha a existência de escola pública ao alcance de 

todas as crianças, um meio de acesso a um conjunto mínimo de conhecimentos. Foi crucial para a 

alfabetização do grande número de filhos de imigrantes. 
 

52 Informação disponível em https://infoberdigital.com/2020/01/25/argentina-fue-el-pais-mas-rico-del-
mundo-en-1895-por-que-termino-en-el-puesto-62/#:~:text=ECONOM%C3%8 DA.,Reino%20Unido 
%20y%20Nueva%20Zelanda., tomando como referência dados do historiador da economia 
mundial, Angus Maddison. 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COOPERAÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

PREFERÊNCIA 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Pesca 

O reconhecimento da riqueza pesqueira do Atlântico 

Sul torna-se visível, expresso no pensamento storniano 

bem como na necessidade de controlar aquele espaço, 

assim como o apoio ao desenvolvimento da indústria 

pesqueira. 

Para Storni, as costas, os 

portos, a marinha 

mercante e a atividade 

pesqueira, eram elementos 

vitais para o progresso da 

nação. 

Soberania na  

Antártica 

Argentina estabelece a primeira base permanente (do 

mundo) nas Ilhas Orcadas. 

 

-------------------- 

Forças Navais 

Avanços tecnológicos em buques até 1910 e grandes 

melhorias no investimento para o desenvolvimento do 

Poder Naval. 

Lei Nacional Nro 11.378 (1926). 

Trabalhos sobre pensamento estratégico Naval de 

Piñero (1935), Basilico (1936), Maleaba e Bonnet 

(1936). 

Criação da Base Aeronaval Punta Indio (1925) e da 

Base Naval Mar Del Plata (1926) (FIGUEROA, 2011). 

Inauguração da Base Aeronaval Espora (DELAMER, et 

al. 2011a). 

Ver Figura 9. 

A partir da Lei 11.378, uma 

grande quantidade de 

recursos foi destinada à 

modernização da frota de 

navios, ao fomento da 

aviação naval e de 

submarinos na Marinha 

Argentina.  

Em 1934 também foi 

criada a Escola de Guerra 

Naval. 

Fonte: O autor (2020). 

6.2 PERÍODO DE 1945 – 1982 

O próximo período a ser analisado é marcado por uma profunda mudança na 

República Argentina. Em 1945 surge a figura do General Perón, e com ele uma 

virada na visão geopolítica em geral e na estratégia nas Malvinas em particular. A 

partir de 1960, como já explicado, a relação de identificação competitiva, iniciada por 

Perón, será mantida, mas com uma marcada presença diplomática, que será 

interrompida abruptamente pela Guerra de 1982. 
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6.2.1 Estímulos e insumos 

6.2.1.1 Aspectos Nacionais 

Este período estratégico será marcado por grandes mudanças, mas também 

por grandes instabilidades. O Partido Justicialista (Peronismo), terá uma forte 

influência no futuro nacional, não apenas quando o General Juan Domingo Perón 

ocupou a presidência, mas também quando o referido líder foi exilado no estrangeiro 

(1955-1973).  

Um dos temas que mudou radicalmente foi a abordagem sobre a questão das   

Ilhas Malvinas. Desde o primeiro governo de Perón (1946-1952), aumentaram as 

pressões militares e diplomáticas para recuperar os arquipélagos do Atlântico Sul. 

A partir de 1960, com a aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas da 

Resolução 1.514 (Declaração sobre a concessão da independência aos países e 

povos coloniais) e a subsequente Resolução 2.065 (1965), na qual a mencionada 

Assembleia Geral reconheceu oficialmente a existência de uma disputa de soberania 

no arquipélago das Ilhas Malvinas e instou a Argentina e o Reino Unido a iniciar as 

negociações para resolver a questão da soberania (VALÉRIO; HENTZ, 2013; 

TONDINI, 2007). 

Conforme detalhado no Capítulo 4, daquele momento até 1982, a estratégia 

sobre o conflito das Malvinas foi tratada, essencialmente, no campo diplomático. A 

guerra poria um fim abrupto a essa situação (o que materializou uma mudança na 

opção estratégica, como será analisado a seguir). 

A partir da análise dos aspectos nacionais, e dos dados obtidos para o 

trabalho, (principalmente o que está expresso no Capítulo 4), consegue-se observar 

uma coerência de mais de 20 anos na face diplomática argentina durante grande 

parte do período estratégico, que havia começado a lançar bases sólidas para um 

futuro acordo (especialmente em 1974). As diversas situações internas (e externas) 

já apresentadas, não apenas distanciaram os dois países dessa possibilidade, mas 

também os levou à guerra.  

6.2.1.2 Aspectos estratégicos/geopolíticos 

Início da bipolaridade que dominaria o mundo por quase 5 décadas. O período 

da Guerra Fria, que inicia logo após a finalização da Segunda Guerra Mundial, 
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estabelece uma nova ordem geopolítica mundial: por trás das duas potências 

hegemônicas (Estados Unidos e União Soviética), o mundo estará de fato dividido 

em duas partes, com base nesse confronto total (político, ideológico, militar, 

econômico, tecnológico, social, cultural e informativo) (LOZANO CUTANDA, 2007). 

Existiam países que não aderiam diretamente a nenhum dos blocos (eram 

chamados de países do terceiro mundo), como o caso dos países sul-americanos. 

Porém, Stonor Saunders (2013) aponta que em um mundo tão polarizado como o da 

Guerra Fria, não havia lugar para neutralidade.  

Aliás, o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe uma nova tentativa de criar um 

órgão que evitasse os conflitos mundiais em larga escala, após o fracasso da Liga 

das Nações. Nesse contexto, aprecia-se a intenção inicial da Argentina de trazer a 

questão da soberania para ser discutida perante o novo órgão, desde o seu início. 

Embora seja verdade que as Resoluções 1514 e 2065 da ONU ocorreram na 

década de 1960, em maio de 1945 a delegação argentina formulou uma reserva 

genérica sobre as Ilhas Malvinas no âmbito da Conferência de São Francisco em 

que foi negociada a Carta da ONU. Mais tarde, em dezembro de 1946, durante a 

Primeira Assembleia Geral, começaram a ocorrer os primeiros intercâmbios com o 

Reino Unido sobre esta questão (ESTREMÉ, 2020). 

Na Argentina, a mudança de tendência geoestratégica foi acompanhada pelo 

pensamento geopolítico, como já foi descrito. As vozes mais influentes serão as de 

Jorge Atencio e Juan Guglialmelli. O primeiro, levantando a necessidade de 

incorporar as Malvinas à Grande Estratégia Nacional. O segundo, não só isso, mas 

também propondo a Argentina Peninsular, como forma de amalgamar as diferenças 

entre “oceanismo” e “continentalismo”, trazendo para o pensamento geopolítico, não 

só a questão das Malvinas, mas também a Antártica. 

6.2.1.3 Aspectos econômicos/tecnológicos 

Durante o primeiro governo de Perón, decidiu-se realizar a nacionalização de 

vários setores considerados chave para o desenvolvimento do país: o Banco 

Central, ferrovias (que foram compradas aos ingleses) e portos. Ficava claro o 

esforço para limitar a dependência do país no mercado internacional. Assim, as 

medidas induzidas pelos sucessivos governos, como a nacionalização da indústria 
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nacional, procuravam incentivar o próprio desenvolvimento e a expansão do 

mercado interno (GERCHUNOFF, ALEJANDRO, 1989). 

As Políticas de estímulo às exportações, o investimento estrangeiro em 

indústrias de petróleo e automobilística e forte investimento em obras públicas, 

foram mantidos como projeto de política econômica geral para 20 anos e o país 

avançou para uma acelerada industrialização. Por meio de um programa de crédito, 

foi modernizado, também, o setor agrícola. Além do mais, durante a Presidência de 

Frondizi (eleito em 1958) a produção de petróleo triplicou, obtendo-se a 

autossuficiência argentina do produto. Grandes projetos de hidroeletricidade foram 

iniciados (Central de El Chocón, inaugurada em 1973), além da construção de uma 

extensa rede de rodovias. A indústria de base foi impulsionada, com investimentos 

em petroquímica e siderurgia. Durante a sua curta terceira presidência, Perón, em 

1974, inaugura a primeira usina nuclear na América Latina: a Central de Atucha. 

(RAPOPORT, 2007).  

A partir de 1975, com o chamado "Rodrigazo",53 a Argentina sofreu a primeira 

grande crise econômica, que condicionou, do ponto de vista econômico e político, o 

restante do período estratégico (BELINI, KOROL, 2012). 

6.2.1.4 Aspectos sociais/culturais 

A população contra a oligarquia, primeiro (nas presidências de Perón) e depois 

o peronismo versus anti-peronismo dos anos 1950, dividiu, confrontou e forçou a 

sociedade argentina a alinhar-se e dar sustentação a esse estilo discursivo singular. 

Trabalho, poupança, família e educação são presentes na doutrina peronista. 

Sustentado na "terceira posição", o nacionalismo peronista, que não foi uniforme, 

teve grande influência na sociedade argentina (GIRBAL-BLACHA, 1998, p. 15).  

Segundo Farías (1999, p. 34), a terceira posição, que se apresentava como 

uma nova alternativa ideológica à polarização do mundo dividido em dois blocos, 

após a queda de Perón foi substituída por um alinhamento semiautomático com o 

                                                             

53 “El Rodrigazo” é a denominação do primeiro grande ajuste econômico da história do Argentina, 

em alusão a Celestino Rodrigo, ministro da Economia do governo de Isabelita Perón (1974-

1976), viúva do ex-presidente Juan Domingo Perón, que era a vice-presidente no momento de 

sua morte. 
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bloco ocidental e especialmente com os Estados Unidos. Essa concepção, de um 

modo geral, será seguida até o final do período analisado. 

A instabilidade política dos anos 60 e 70 levou gradativamente à instabilidade 

econômica (GERCHUNOFF, LLACH, 1998). Durante aqueles anos, os governos 

eleitos foram derrubados por sucessivos golpes militares. Essa situação, assim 

como a profunda fratura social descrita, em geral, não alteraram o rumo da 

Estratégia das Malvinas até 1981 (LANÚS, 2016). 

6.2.1.5 Situação Geral das Ilhas Malvinas e da Antártica 

Em relação às Malvinas, dentro do período da Guerra Fria, foi necessário 

repensar o papel geoestratégico e geopolítico que as Ilhas poderiam desempenhar 

em um conflito hipotético entre os dois blocos opostos. Assim, do ponto de vista 

clássico da geopolítica, a posição geográfica das Malvinas foi reavaliada não só pelo 

seu controle sobre a passagem bi oceânica (diante de um movimento excessivo do 

Canal do Panamá), mas também pela projeção Antártica (LANDABURU, 1989, 

p.322-325). 

Para o General Perón, a razão básica para iniciar uma guerra na era da Guerra 

Fria, seria pelo controle dos principais recursos que ainda permaneciam em 

abundância nos países desunidos do Cone Sul: alimentos, matérias-primas para a 

indústria, minerais (PERÓN, 1953). As Malvinas e o Atlântico Sul começam a 

acrescentar seu valor desde o ponto de vista dos recursos naturais. 

Durante o desenvolvimento das negociações diplomáticas, em 1976, o 

Relatório Shackleton foi produzido e apresentado na Grã-Bretanha, gerando uma 

verdadeira virada no conflito (PANSA, 2015). 

No período estratégico analisado, cresceu o interesse por reivindicações 

territoriais na Antártica. O Tratado de 1959 procurou ganhar tempo e adiar essas 

questões, mas aumentou a importância geoestratégica do conflito das Malvinas, e a 

interdependência entre o mesmo e a Antártica (CISNEROS, 2013). 

6.2.2 A estrutura de interesses 

Para a identificação e análise dos elementos essenciais deste período 

estratégico, foram utilizados dados de fontes documentais e bibliográficas 
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desenvolvidas no Capítulo 4, bem como dados obtidos nas entrevistas feitas aos 

entrevistados (E1, E2 e E6). 

Quadro 10: Elementos essenciais de análise de estratégia argentina no Conflito das 
Malvinas- período 1945-1982 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

Desenvolvimento 

Nacional 

Situação de melhoria nas 

condições de vida da população, 

devido à evolução da economia, 

infraestrutura, saúde e educação, 

entre outras. 

 

R 

 

E 

P 

 

 

M 

F 

 

 

FIM 

Inicia-se a firme intenção de 

desenvolver a indústria 

nacional, para livrar-se das 

dependências do exterior. 

Soberania nas 

Malvinas 

Exercício pleno dos direitos 

soberanos sobre os espaços 

terrestres e marítimos usurpados. 

 

R 

 

P 

Mi 

 

F 

T 

 

 

FIM 

Interesse essencial no 

período estratégico 1945-

1982. A partir de 1960, as 

negociações diplomáticas se 

intensificam. 

Soberania na  

Antártica 

Intenção de exercício soberania 

sobre parte do continente 

antártico. 

 

R 

 

P 

 

F 

 

FIM 

O Tratado da Antártica foi 

assinado em 1959, 

congelando as disputas de 

soberania dos países 

envolvidos até 1991. 

Presença no 

Atlântico Sul 

Ocidental 

Presença no mar soberano, com 

capacidade de projetar poder. 

Espaço com crescente 

importância econômica no 

período 

 

R 

 

M 

 

T 

 

FIM 

Aspecto acompanhado pelo 

pensamento geopolítico de 

Jorge Atencio e Juan 

Guglialmelli. 

Hidrocarbonetos 
Reservas de petróleo e gás no 

Atlântico Sul e as Ilhas Malvinas 

 

R 

 

E 

 

M 

 

MEIO 

A partir de 1976, com o 

Relatório Shackleton, o 

interesse pelo petróleo na 

região do conflito aumentará 

 

Pesca 

 

Recursos pesqueiros para 

consumo e comercialização 

 

 

 

R 

 

 

 

E 

 

 

 

M 

 

 

 

MEIO 

O interesse pela pesca 

também aumentou ao longo 

do período. O assunto fez 

parte das negociações de 

Martínez de Hoz 

(GUSTAFFSON, 1988, p. 

108), e nos anos ´80 seria 

crucial para o 

desenvolvimento econômico 

dos habitantes das Ilhas. 

Projeção 
Posição favorável relativa para 

influenciar reivindicações futuras 

    Durante este período 

estratégico, a importância 
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ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

Antártica de soberania sobre a Antártica. I P 

Mi 

F 

T 

 

MEIO 

geoestratégica das Ilhas 

Malvinas, Geórgia e 

Sandwich do Sul cresceu a 

partir da projeção que as 

referidas ilhas dão para a 

Antártica. 

Forças Navais 

Componentes do Poder Naval 

argentino em condições de 

controlar o espaço marítimo no 

Atlântico Sul Ocidental. 

 

R 

 

Mi 

 

T 

 

MEIO 

Neste período, consolida-se 

a “visão oceânica” da 

Marinha, face às exigências 

geopolíticas. 

 

Fonte: O autor (2020). 

6.2.3 Opções estratégicas e produtos 

No período 1945-1982 (com exceção da Guerra das Malvinas), a relação de 

identificação com a Grã-Bretanha era competitiva. A opção estratégica presente no 

período foi, claramente, o Debate, entendido como a opção competitiva que 

relaciona fins entre atores. Como expressam Frischknecht e Lanzarini (2015, p. 62), 

e Cal et al. (2016, p. 93), os exemplos em que esta opção pode ser enquadrada são: 

negociação diplomática, arbitragem, julgamentos, assembleias, entre outros. 

Como se pode observar no quadro a seguir, os aspectos0 que se apresentam 

como resultados que evidenciam a presença de cada elemento essencial estão 

fundamentalmente relacionados às questões diplomáticas, o que ratifica a opção 

estratégica predominante no período. 

Quadro 11: Relação Elemento Essencial (interesse) – Produtos (1945-1982) 

Ator Argentina- Oponente Grã-Bretanha- Conflito das Malvinas 

RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Desenvolvimento 

Nacional 

Nacionalização dos portos e do transporte 
ferroviário. 

Desenvolvimento de indústrias de petróleo e 

Logro de maior liberdade 

de ação. 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

automobilísticas. 

Forte investimento do Estado em Obras 
Públicas. 

Inauguração da Central hidroelétrica de El 
Chocón (1973) e Central Nuclear de Atucha e 
(1974) 

Construção e ampliação de rodovias nacionais e 
provinciais. 

Grandes avanços na indústria siderúrgica. 

O “Rodrigazo” de 1975 foi 

um verdadeiro ponto de 

viragem (negativo) em 

relação ao 

desenvolvimento do país. 

Soberania nas 

Malvinas 

Surgimento da questão das Malvinas na agenda 

do Governo de Perón (1946-1955). 

Alegação de  Ruda perante a ONU (1964). 

Resolução ONU 2065 (1965) 

Declaração conjunta "Zabala Ortiz-Stewart" 
(1966). 

(Argentina- Grã-Bretanha). 

Memorando de Entendimento (1968). 

Declaração Conjunta (1971). 

Resolução ONU 3160 (1973). 

Proposta de soberania compartilhada na terceira 

presidência de Perón (1974). 

Resolução 31/49 da ONU (1976). 

Comunicado conjunto anglo argentino (1977). 

Reuniões de Roma (1977). 

Reuniões na ONU Carrington-Camillión (1981) 

A questão da soberania 

nas Ilhas Malvinas também 

vem acompanhada do 

pensamento geopolítico 

argentino (Atencio e 

Guglialmelli). 

Os produtos emergentes 

(desenvolvidos no Capítulo 

4) estão relacionados, 

principalmente, à 

Expressão Diplomática do 

Poder Nacional, o que 

evidencia a opção 

estratégica escolhida 

(DEBATE), dentro da 

relação de identificação 

competitiva. 

Soberania na  

Antártica 
Decreto nº 9.905 (estabeleceu a dependência 

político-administrativa do Setor Antártico 

Aspecto presente na visão 

geopolítica de Perón 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Argentino do governador marítimo do Território 

Nacional da Terra do Fogo).54 

Decreto nº 17.040 (criação da Divisão Antártica 

e Malvinas do Ministério das Relações 

Exteriores).55 

1951 é inaugurada a primeira base continental 

argentina na Antártica.56 

Acordo argentino-chileno de 1953 para limitar as 

reivindicações britânicas na Antártica (entre os 

presidentes dos dois países). (MANCILLA 

GONZÁLEZ, 2006) 

(LANDABURU, 1989, p. 

322-325) e Guglialmelli 

(1978). 

Em 1959 foi assinado o 

Tratado Antártico, entrando 

em vigor em 1961. 

Presença no Atlântico 

Sul Ocidental 

O país expandiu sua concepção marítima 

estratégica, que havia estado restrita à defesa e 

cuidado da costa argentina, em direção a outra 

de natureza oceânica. 

Criação do Centro de Estudos Estratégicos da 

Marinha. 

 

Consolidação do 

pensamento storniano . 

Hidrocarbonetos 

Reivindicações feitas pelo Ministério das 

Relações Exteriores em 1975 pela intenção 

britânica de explorar petróleo nas Malvinas. 

Reivindicações feitas pelo Ministério das 

Relações Exteriores (2 de janeiro de 1976) 

sobre a Missão Shakleton. 

Enquanto a missão Shakleton estava se 

desenvolvendo, a OEA declarou no Rio de 

Janeiro que a Argentina tinha um direito 

indiscutível à soberania sobre as Ilhas Malvinas, 

a qual foi descrita como foi descrita como uma 

Consegue-se perceber a 

importância geopolítica que 

tiveram os resultados do 

Relatório Shackleton, do 

ponto de vista dos recursos 

naturais. 

                                                             

54 Informação disponível em https://www.tierradelfuego.gob.ar/wp-content/uploads/2016/02/ 

Modificaci%c3%b3n-del-Art.-1%c2%ba-de-la-Ley-N%c2%ba-23.pdf. 
 

55 Informação disponível em  http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2016/06/09/66876-se-

crea-la-division-antartida-y-malvinas-de-la-cancilleria . 
 

56  Informação disponível em http://www.culturademontania.org.ar/Historia/HIS_historia-antartida-

argentina.htm 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

“inovação unilateral” que violava as resoluções 

2.065 e 3.160 das Nações Unidas. 
 

Proposta do Ministro de Economia da Argentina 

(Martínez de Hoz), feita em Londres   para 

elaborar planos conjuntos para a extração de 

petróleo (1980). 

Pesca 

Proposta do Ministro de(Martínez de Hoz para 

compartilhar os direitos de pesca na região de 

Malvinas enquanto discutia-se a questão da 

soberania 

Poucos produtos são 

observados. No entanto, 

isto mudará radicalmente 

nos próximos períodos 

estratégicos. 

Projeção Antártica 

Visualização em negociações e fóruns 

internacionais da convergência do Conflito das 

Malvinas e seu impacto nas terras antárticas da 

Argentina e da Grã-Bretanha (MANCILLA 

GONZÁLEZ, 2006). 

Incorporação do quebra-gelo General San 

Martín (1954- Marinha Argentina). 

Incorporação do quebra-gelo Almirante Irizar 

(1977- Marinha Argentina). 

 

Forças Navais 

Incorporação do primeiro porta-aviões da 

Marinha de Guerra Argentina (o Independência, 

em 1960). 

Incorporação de unidades avançadas de 

superfície naval. 

Compra de submarinos e aeronaves (para 

aviação naval). 

Melhora na tecnologia para alcançar 

interoperabilidade com as Marinhas da OTAN. 

Compra do porta-aviões 25 de maio (1969). 

Aquisição de corvetas de mísseis de origem 

francesa (1978) 

Para Delamer et a.l 

(2011a), a frota naval 

argentina esteve entre as 

más importantes da região 

neste período estratégico. 

Fonte: O autor (2020). 
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6.2.3.1 A opção estratégica na Guerra de 1982 

Claramente, a opção estratégica predominante no período 1945-1982 foi o 

Debate. No entanto, deve-se destacar que durante o conflito armado de 1982, houve 

uma mudança abrupta que levou a um confronto entre os dois países (Forças 

Armadas), tendo-se adotado o Ato de Força como opção estratégica. 

Como já foi mencionado, essa opção competitiva dirigida pelos próprios meios, 

como emprego ou ameaça contra a meios do oponente.  Como expressam 

Frischknecht e Lanzarini (2015), é o nível mais alto de um conflito, sendo o ato de 

força por excelência a guerra. 

Nas definições de Estratégia (Nacional), Grande Estratégia e Geoestratégia 

apresentadas no referencial teórico por autores proeminentes (CORBACHO, GRAY, 

KENNNEDY, DI TELLA, BÉGARIE, BAQUER), pode-se inferir, e até quase usar 

como denominador comum, a visão de longo prazo que abrange os conceitos. 

Assim, partindo da teoria pura, a adoção de uma opção estratégica abrupta, que não 

era considerada prioritária dentro da manobra estratégica geral que um ator (neste 

caso, a Argentina) vem desenvolvendo, tem poucas chances de sucesso, uma vez 

que não foram geradas as ferramentas operacionais e táticas (desenvolvimento dos 

meios militares) para serem congruentes com essa opção estratégica. Ou seja, sem  

ter considerado essa crucial visão de longo prazo. 

Frischknecht e Lanzarini (2015, p. 65) e Cal et al. (2016), argumentam que, na 

prática, as manobras misturam opções estratégicas em proporções variáveis. Mas 

há uma predominante, e a mudança abrupta neste "esforço principal" é o que gera o 

desequilíbrio, ao qual é difícil de adaptar-se com sucesso e em pouco tempo (como 

aconteceu na Guerra das Malvinas, em 1982). 

6.3 A ESTRATEGIA ARGENTINA NO PERÍODO DE 1989 - 1999 

Para este período estratégico, considera-se um momento de transição ao 

ocorrido durante a presidência de Raúl Afonsín (1983-1989). Ao longo desses anos, 

voltou-se, sem grande sucesso, para a opção competitiva do Debate, com uma 

diplomacia muito fragilizada. Por isso, Escudé (1992), aspecto que foi ratificado pelo 

entrevistado E6, destaca que foi aberta uma terceira frente diplomática “informal”, 

onde vários atores começaram a estabelecer canais de comunicação, tentando 
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remover as barreiras de desconfiança que a guerra havia criado, mas sem produzir-

se grandes avanços até os tratados de Madri (1989 e 1990), já sob a presidência de 

Menem. 

6.3.1 Estímulos e insumos 

6.3.1.1 Aspectos Nacionais 

No início desde período estratégico, a Argentina encontra-se atravessando uma 

profunda crise econômica. Precisamente em 1989, quando Raul Alfonsín está 

finalizando a sua presidência, o gasto público representava 35,6% do PIB e o déficit 

fiscal era de 7,6% do PIB. De dezembro a dezembro o índice de preços aumentou 

3.079% (RAPOPORT, 2011).  

Para o mencionado autor, esta situação foi precedida por uma longa e profunda 

recessão econômica, que contribuiu para o mal-estar geral da população. E ainda 

assim a situação iria piorar: durante a primeira parte do primeiro governo de Carlos 

Menem, ocorrerá uma segunda hiperinflação (entre janeiro e março de 1990), ano 

em que a inflação atingiu 2.314%. A dívida fiscal em pesos foi liquidada, "abrindo o 

terreno" sobre o qual, um ano depois, o governo lançou o plano de conversibilidade, 

que foi um pacote econômico de estabilização monetária na Argentina, coordenado 

pelo ministro de Economia Domingo Cavallo.  

O principal objetivo do plano era o combate à inflação, cujo efeito era o de fixar 

a taxa de câmbio da moeda do país, o austral (a partir de 1992 o peso), em relação 

ao dólar, à razão de 1:1. Rapoport (2011, p. 11) afirma que a hiperinflação é 

comparável à guerra, pois predispõe a população a aceitar medidas que antes teria 

rejeitado, a fim de pôr fim à experiência traumática. Segundo o autor, esse efeito 

operou na sociedade argentina, que em 1991 reiniciou um ciclo semelhante ao da 

fase agroexportadora, em que booms e depressões voltaram a se vincular aos 

movimentos internacionais de capitais. 

6.3.1.2 Aspectos estratégicos/geopolíticos 

Com a finalização da Guerra Fria, ocorre o fim da bipolaridade, até então 

expressa política e militarmente pelos polos globais de poder (os Estados Unidos da 

América e a União das Repúblicas Soviéticas) devido ao colapso do bloco comunista 
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europeu e da própria URSS entre 1989 e 1991, permitindo que o primeiro de ambos 

prevaleça como um "polo único" de poder no mundo (ZURUTUZA, 2017, p. 20). 

6.3.1.3 Aspectos econômicos/tecnológicos 

Uma nova etapa do processo de globalização caracterizada por maior 

interdependência econômica, financeira e produtiva. Criação de blocos econômico-

comerciais como mercados comuns, zonas francas, uniões aduaneiras, etc., como o 

NAFTA, a União Europeia (UE) ou a ASEAN, que em alguns casos avançavam para 

instâncias de coordenação e integração de maior teor político. Esta situação global 

se refletirá na América do Sul com o MERCOSUL. 

Na Argentina surgirá a necessidade imperiosa de estabilizar a economia, 

combatendo à inflação, avançando em direção à desregulamentação e abertura de 

mercados, bem como o acesso a circuitos econômicos e financeiros globais, aos 

mercados estrangeiros e ao necessário investimento (ZURUTUZA, 2017, p. 24). 

6.3.1.4 Aspectos sociais/culturais 

A expansão global da ideologia neoliberal cujo modelo histórico se manifestou 

pela integração entre democracia representativa, liberdades individuais e economia 

de mercado, “aplicada à realidade política, social, cultural e econômica” 

(FUKUYAMA, 1992), atingiu a Argentina também, com as presidências de Carlos 

Menem (1989-1995 e 1995-1999). 

6.3.1.5 Situação Geral das Ilhas Malvinas e da Antártica 

Será o primeiro ministro das Relações Exteriores do governo de Menem (dois 

anos depois assumiria o Ministério da Economia), Domingo F. Cavallo, quem 

promoveria os chamados “Acordos de Madri” para restabelecer as relações com o 

Reino Unido. 

A Declaração de Madrid incluía um aspecto fundamental que passaria a 

condicionar a relação bilateral em termos gerais, mas que estava especificamente 

ligado à Questão das Malvinas: a “fórmula da reserva de soberania” ou, 

coloquialmente, o “guarda-chuva da soberania”. Tratava-se, na verdade, de um 

instituto jurídico adotado na época pelo Tratado da Antártica (1959) que pretendia 

proteger, por meio de uma ação de reserva, as reivindicações de soberania de 

vários Estados do continente branco (ZURUTUZA, 2017, p. 30). 
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O “guarda-chuva” permitia reservar a reivindicação de soberania, evitando na 

prática que a disputa fosse incluída em qualquer entendimento bilateral posterior 

sobre as questões gerais acessórias da relação ou específicas do Atlântico Sul: 

cooperação econômica, exploração de recursos naturais, gestão de segurança 

militar, cooperação em defesa, luta conjunta contra o crime organizado, 

comunicações, cooperação cultural e outras áreas de interesse entre os dois atores.  

Zurutuza (2017), citando a Enrique Aramburu, afirma criticamente que o 

guarda-chuva da soberania significava colocar “a soberania sob um guarda-chuva”, 

em torno do qual a relação cooperativa entre os dois países foi estabelecida e 

articulada. Assim, em vez de preservar e reservar a reivindicação soberana e 

territorial da Argentina, o instituto jurídico acabou encapsulando sua gestão, 

paralisando-a em fóruns bilaterais (BRÓNDOLO, 2013). 

No que diz respeito à Antártica, em outubro de 1991, a maioria dos países 

signatários do Tratado da Antártica assinou (em Madri), o Protocolo ao Tratado da 

Antártica para a Proteção do Meio Ambiente. Seu objetivo geral era fortalecer o 

Sistema do Tratado da Antártica. A maioria dos postulados do Protocolo e seus 

Anexos implicam em restrições à soberania dos Estados signatários. O artigo 25 

estabelece que as atividades de mineração na Antártica só podem ser autorizadas a 

partir do ano 2041 (BARCELÓ, 2011). 

6.3.2 A estrutura de interesses 

Para a identificação e análise dos elementos essenciais deste período 

estratégico, foram utilizados dados de fontes documentais e bibliográficas 

desenvolvidas no Capítulo 5, bem como dados obtidos nas entrevistas feitas aos 

entrevistados E1, E2 e E3. 

Quadro 12: Elementos essenciais de análise de estratégia argentina no Conflito das 
Malvinas- período 1989-1999 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

Estabilidade 

econômica 

doméstica  

Em macroeconomia, se refere 

a qualquer situação 

caracterizada pela ausência de 

grandes variações no nível de 

produção, renda e emprego, 

acompanhada de pouca ou 

 

R 

 

E 

 

 

M 

 

 

FIM 

As crises econômicas são um 

exemplo de instabilidade 

econômica geral. 
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ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

nenhuma inflação.  

Reintegração 

política  

internacional 

Regresso aos fóruns de 

discussão e bons 

relacionamentos da Argentina  

com o mundo. 

 

I 

 

P 

 

F 

 

FIM 

Principalmente em Ocidente. 

Acesso a 

circuitos 

econômicos 

globais e 

investimentos 

Melhor posicionamento nas 

transações reais (bens e 

serviços) e monetárias 

(dinheiro e valores) que 

ocorrem no mercado 

 

R 

 

P 

E 

 

F 

M 

 

FIM 

Houve uma grande 

necessidade de investimento 

estrangeiro neste período 

estratégico. (FAIR, 2009). 

Soberania nas 

Malvinas 

Exercício pleno dos direitos 

soberanos sobre os espaços 

terrestres e marítimos 

usurpados. 

 

 

R 

 

 

P 

 

 

 

F 

 

 

 

FIM 

Nova aproximação , sob  

identificação cooperativa, a 

traves do restabelecimento das 

relações bilaterais com o Reino 

Unido. 

Soberania na  

Antártica 

Intenção de exercício 

soberania sobre parte do 

continente antártico. 

 

R 

 

P 

 

F 

 

FIM 

A estreita ligação entre as 

Malvinas e a Antártica começa 

a ser vista com mais clareza. 

(CISNEROS, 2013). 

Presença no 

Atlântico Sul 

Ocidental 

Presença no mar soberano, 

com capacidade de projetar 

poder. Espaço com crescente 

importância econômica no 

período 

 

R 

 

Mi 

 

T 

 

FIM 

Durante este período 

estratégico, cresce a 

importância econômica do 

espaço marinho (Mar Argentino 

e Atlântico Sul em geral) 

Hidrocarbonetos 

Reservas de petróleo e gás no 

Atlântico Sul e as Ilhas 

Malvinas 

 

R 

 

E 

 

M 

 

MEIO 

 

----- 

 

Pesca 

 

Recursos pesqueiros para 

consumo e comercialização 

 

 

R 

 

 

E 

 

 

M 

 

 

MEIO 

As licenças de pesca 

concedidas pelo governo das 

Malvinas em 1986 não só 

melhoraram a economia das 

Ilhas, mas também 

aumentaram a importância dos 

recursos pesqueiros em geral. 

 

 

Projeção 

Antártica 

Posição favorável relativa para 

influenciar reivindicações 

futuras de soberania sobre a 

Antártica. 

 

I 

 

P 

Mi 

 

F 

T 

 

MEIO 

 

----- 
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ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

Suspensão do 

debate sobre a 

Questão das 

Malvinas (não 

inclusão em 

fóruns bilaterais 

e multilaterais) 

(ZURUTUZA, 

2017, p.  30) 

Tentativa de fazer uma 

abordagem indireta, para 

promover o diálogo e o avanço 

das negociações em aspectos 

acessórios. 

 

 

R 

 

 

P 

 

 

F 

 

 

MEIO 

 

 

Havia a convicção de que a 

construção da confiança 

bilateral permitiria abordar a 

questão da soberania no longo 

prazo. 

Relação com os 

Kelpers 

Tente ganhar a confiança e a 

estima dos habitantes das 

Ilhas Malvinas. 

 

I 

 

P 

 

F 

 

MEIO 

Essa foi a base da “política de 

sedução”. 

Forças Navais 

Componentes do Poder Naval 

argentino em condições de 

controlar o espaço marítimo no 

Atlântico Sul Ocidental. 

 

R 

 

Mi 

 

T 

 

MEIO 

Início de um período de forte 

desinvestimento nas Forças 

Armadas em geral 

Fonte: O autor (2020, em base a dados obtidos durante a pesquisa e ao trabalho de ZURUTUZA, 2017). 

 

6.3.3 Opções estratégicas e produtos 

No período 1989-1999, regressou-se a uma relação de identificação 

cooperativa entre os dois atores do conflito. A opção estratégica predominante foi o 

Entendimento, ou seja, a relação dos próprios fins com os fins do oponente. 

Considera se a opção estratégica cooperativa de mais alto nível, que busca garantir 

que os objetivos sejam coincidentes entre os atores. É o caso, no campo prático, 

das declarações de princípios, atas de coincidências, marcos e acordos gerais, 

memorandos de entendimento, consensos básicos, tratados de paz e amizade, 

(FRISCHKNECHT, LANZARINI 2015,); CAL et al. (2016); ZURUTUZA, 2017, p. 43). 

Para Zurutuza (2017, p. 43), em consonância com as metas que o protagonista 

se propôs no período estratégico e especificamente com aquelas vinculadas ao 

redirecionamento de sua política externa, estimulada pelo contexto internacional 

(insumos), incluindo o restabelecimento do relacionamento com o seu oponente, 

consegue-se identificar o entendimento, concretizado num amplo espectro de 

instrumentos jurídicos que forjaram a relação renovada, a partir de um nível macro, 

entre os dois atores. Isso permitiu construir um vínculo subsequente e temáticas 

relacionadas por meio de ações apoiadas por esses instrumentos. São precisamente 
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os Tratados de Madrid os quais especificam este entendimento, dando o quadro 

geral à opção estratégica predominante no período estratégico analisado. 

Quadro 13: Relação Elemento Essencial (interesse) – Produtos (1989-1999) 

Ator Argentina- Oponente Grã-Bretanha- Conflito das Malvinas 

RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COOPERAÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

ENTENDIMENTO 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Estabilidade 

econômica 

doméstica  

Plano de conversibilidade (1991). 

Acordo de troca de notas sobre a dívida 
que a Argentina tinha com o Reino Unido 
(1989) (1990). 

Acordo entre o Governo da República 
Argentina e o Governo da Grã-Bretanha 
para evitar a dupla tributação e prevenir a 
evasão fiscal com respeito aos impostos 
sobre a renda e capital (1996) 

 

Os acordos mencionados são 

detalhados no site 

https://www.argentine-embassy-

uk.org/PDFs/Lista_Acuerdos_esp.pdf  

Reintegração 

política  

internacional 

No âmbito de uma relação de cooperação, 

foi operada através de órgãos e vários 

grupos de trabalho bilaterais sobre 

questões práticas e interesses comuns, 

tanto a nível global da relação como em 

particular no Atlântico Sul Ocidental, por 

exemplo: 

Grupo de Trabalho Argentino-Britânico 

sobre Pesca (1990) 

Grupo de Trabalho sobre Assuntos do 

Atlântico Sul (1990). 

Estabelecimento do MERCOSUL. 

Ambos os grupos de trabalho 

faziam parte dos acordos de 

Madri. 

Acesso a circuitos 

econômicos globais 

e investimentos 

Acordo entre os governos argentino e 

britânico para a promoção e proteção de 

investimentos. (1990). 

Memorando de Entendimento sobre 

Cooperação em Comércio e Investimento 

entre a República Argentina e o Reino 

Aprovado por lei Nacional Nro 

24.184. 58 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COOPERAÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

ENTENDIMENTO 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 

(1998) 57 

Soberania nas 

Malvinas 

Poucos avanços reais, pois as relações 

bilaterais se baseiam na fórmula do 

“guarda-chuva da soberania” 

Aspecto Central do Tratado de 

Madri. O governo argentino 

estava confiante em avançar 

gradativamente com uma visão 

de longo prazo (entrevistado E1, 

2020) 

Soberania/ Projeção  

na  Antártica 

Assinatura do Decreto Presidencial Nro 

2.316, que estabelece a “Política Nacional 

Antártica” (1990) (BARCELÓ, 2011). 

Assinatura do Protocolo de Madri (1991) 

Também assinado pelo Reino 

Unido da Grã-Bretanha, como 

membro com reivindicações de 

soberania. 

Presença no Atlântico 

Sul Ocidental 

Carta de Acordo Internacional entre o 

Centro de Controle Aéreo Comodoro 

Rivadavia e a Unidade de Serviços de 

Tráfego Aéreo do aeroporto de Monte 

Agradable, Ilhas Malvinas (1991).59 

Declaração Conjunta de Cooperação em 

Atividades Offshore no Atlântico Sul 

Ocidental entre a República Argentina e o 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte (1995).60 

Entendimento para troca de notas sobre a 

declaração conjunta argentino-britânica 

sobre as Ilhas Malvinas (1999) 61 

 

O entendimento de 1999 incluía 

disposições sobre o regime de 

comunicações  / serviço de voos 

entre o continente e espaços 

insulares, conservação e 

atividade pesqueira 

                                                                                                                                                                                              

58 Informação disponível em http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/582/ 

norma.htm . 

57 Informação disponível em https://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php? consulta=si&modo= 

c&pg=251 . 
59  Informação disponível em https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/1991_-_declaracion 

_conjunta.pdf 
60  Informação disponível em https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/1995_-_declaracion_conjunta 

_hidrocarburos_denuncia_2007.pdf 

61 Informação disponível em https://www.dipublico.org/5896/declaracion-conjunta-de-las-
delegaciones-de-la-argentina-y-del-reino-unido-de-londres-julio-de-1999/ 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COOPERAÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

ENTENDIMENTO 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Hidrocarbonetos Acordo de exploração de petróleo de 1995 

(MASTROPIERRO; VENACIO, 2005) 

Estabeleceu uma área de 

cooperação petrolífera distribuída em 

seis zonas de 3.500 quilômetros 

quadrados 

 

Pesca 

Criação da Comissão de Pesca do 

Atlântico Sul. 

Declaração Conjunta sobre Conservação 

dos Recursos Pesqueiros. Estabelece a 

"Comissão de Pesca do Atlântico Sul 

(1990). 

Comunicado Conjunto Argentino-Britânico 

sobre Pesca (1993). 62 

A Declaração conjunta de 1990 é 

conhecida como “Acordo do 

Galinheiro” na Argentina. 

(TERRÍBILE, 2015) 

Suspensão do debate 

sobre a Questão das 

Malvinas  

Acordos de Madri (1989/1990) 

Avanços diplomáticos  em 

diferentes questões, mas 

mantendo em reserva a 

Soberania. 

Relação com os 

Kelpers 
“Política de sedução ” (MACHUCA, 2001) 

Apresentava o inconveniente de 

agregar uma "terceira posição" 

às negociações, algo que ia 

contra a lógica argentina desde 

1960. 

Forças Navais 

Participação da Marinha na Guerra de 

Irak (1991) 

Memorando de Entendimento entre os 

governos da República Argentina sobre 

Defesa (1998) 

(ZURUTUZA, 2017). 

A participação em Iraque 1991, 

fazendo parte da coalizão 

internacional, possibilitará, entre 

outros aspectos, que a Argentina 

seja  reconhecida como “Aliado 

Extra da OTAN” 

Fonte: O autor (2020). 

6.3.3.1 Outras opções estratégicas dentro da Manobra Estratégica 

Já foi explanado que uma manobra estratégica pode ter várias opções 

estratégicas que a compõem. Após a análise detalhada do período, observa-se que 

                                                             

62Informação extraída de http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/A95 /A2MVDOC9.html 
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a opção predominante foi o Entendimento. No entanto, foram também observadas 

as seguintes opções estratégicas, as quais contribuíram com a opção principal: 

- Comercio: é a relação dos meios de um ator com os meios de outro (CAL et 

al, 2016). O ator reforça, complementa e / ou expande um meio de outro ator, 

aumentando sua liberdade de ação. Podem encontrar-se vários exemplos, como a 

cooperação em matéria econômica e militar, integração política, criação de 

mercados comuns, zonas de livre comércio, áreas de exploração conjunta de 

recursos, etc. 

Como se pode verificar no Quadro 13, foram assinados um grande número de 

tratados em matéria de pesca, hidrocarbonetos e mesmo em cooperação em 

matéria de Defesa, que especificam a presença desta opção estratégica, dentro da 

manobra geral do protagonista. 

- Preferencia: implica a relação de um fim próprio com um meio do oponente. 

Esta opção estratégica, que se verificou claramente no período estratégico 1880-

1945, terá muito menos intensidade neste período, fundamentalmente a través do 

“Acordo para a Promoção e Proteção de Investimentos” (Lei 24.184, de 1990). 

6.4 A ESTRATEGIA ARGENTINA NO PERÍODO DE 2003-2015 

Para o atual período estratégico, os anos entre 1999 e 2003 serão 

considerados de transição (por similitude ao período 1983-1989).  

O governo da Aliança (Presidente de la Rua) compartilhou com os tomadores 

de decisão do período estratégico anterior (1989-1999) a necessidade de dar 

continuidade a uma estratégia cooperativa, especialmente com ênfase na promoção 

de medidas de confiança mútua. Porém, promoveu a inclusão do debate sobre a 

Questão das Malvinas nos espaços e grupos de trabalho (fóruns) bilaterais ligados 

às questões práticas do Atlântico Sul (GÓMEZ, CARRIZO, 2010, p. 14).   

Outra mudança significativa na política externa foi o fato de os ilhéus britânicos 

não serem formalmente reconhecidos como uma espécie de “terceiro ator” no 

conflito, o que no período anterior havia praticamente modificado a estrita 

bilateralidade entre protagonista e oponente (BRÓNDOLO, 2013, p. 76). 

Embora seja verdade, como se pode ver no Capítulo 5, e ratificado pelo 

entrevistado E6, que começou um claro contraste com a década anterior (em 
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relação à reserva de soberania) a profunda crise política e econômica na Argentina 

impediu o estabelecimento de uma agenda específica e mais rica para a análise. No 

entanto, as bases foram estabelecidas para o período estratégico 2003-2015, que 

serão detalhadas a seguir. Este período será marcado pela presidência de Néstor e 

Cristina Kirchner, passando claramente para um período de uma relação de 

identificação competitiva com a Grã-Bretanha. 

6.4.1 Estímulos e insumos 

6.4.1.1 Aspectos Nacionais 

Em relação à política interna, o principal objetivo será a recuperação do país do 

ponto de vista econômico e social, após a profunda crise de 2001-2002 

(ZURUTUZA, 2017) 

Uns dos principais objetivos do novo governo em 2003 (Néstor Kirchner) será 

posicionar a Argentina como um país que acessa a diplomacia multilateral para 

alcançar seus objetivos de política externa mais relevantes (COLALONGO, ECKER, 

2014, p. 126). 

6.4.1.2 Aspectos estratégicos/geopolíticos 

Como foi descrito no Capítulo 5, os dados obtidos de Sorj e Fausto (2010), bem 

como da análise feita por Zurutuza (2017), podem-se estabelecer como insumos do 

período, em questões estratégicas e geopolíticas, os seguintes:  

Do ponto de vista estratégico, observar-se: 

- Transição da estrutura do sistema internacional de um momento unipolar para 

um multipolar em um ambiente de alta incerteza estratégica;  

- Redistribuição de capacidades (hard e soft power) entre os atores, impactando 

sua posição na estrutura sistêmica internacional e gerando dilemas de segurança 

em diferentes regiões do mundo; 

-Aumento de riscos, ameaças e oportunidades. Assimetria estratégica e 

crescimento da dinâmica entre atores estatais e atores violentos não estatais; 

- Ascensão de atores como novos polos de poder (China, Rússia, Índia, Brasil, 

Turquia, Irã). 

Em relação às questões geopolíticas, destaca-se o seguinte:  
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- Revalorização dos espaços geográficos em termos de acessos e negação de 

ativos estratégicos (recursos naturais); 

- Maior cooperação e integração regional em várias áreas do mundo; blocos 

econômicos e estratégico-militares; cooperação Sul-Sul e aumento do 

multilateralismo latino-americano e sul-americano em fóruns (CELAC, UNASUL, 

ALBA, MERCOSUL, CARICOM). Cooperação e integração em áreas sensíveis e 

estratégicas: energia, infraestrutura, segurança e defesa, etc.; 

- Promoção da Questão das Malvinas por meio de organismos internacionais 

como UNASUL, MERCOSUL, CELAC, ALBA, OEA, ALADI, G-77, entre outros; foros 

multilaterais, obtendo amplo reconhecimento da controvérsia com o Reino Unido e 

declarações de apoio à sua resolução negociada e pacífica. 

Tendência de deslocamento do centro de gravidade do poder mundial, do 

núcleo Euro-Atlântico para o núcleo Ásia-Pacífico (ARGENTINA, 2010). 

6.4.1.3 Aspectos econômicos/tecnológicos 

Independentemente dos aspectos internos argentinos, algumas tendências 

ocorreram no mundo, que terão impacto na região em geral (América do Sul), mas 

na Argentina em particular, a saber: (KOUTOUDJIAN, 2015, 2019; Entrevistado E 2) 

 - Maior consumo de matérias-primas (desde alimentos até energia), 

principalmente por potências emergentes e valorização das commodities no 

mercado internacional; 

- Processos de reprimarização da economia nos países periféricos e tentativas 

de diversificação da produção nas potências emergentes (das matérias-primas aos 

produtos de alto valor agregado); expansão dos modelos extrativistas; expansão da 

fronteira da agricultura; efeitos dos modelos de produção palpáveis nas mudanças 

climáticas devido ao uso de tecnologias poluentes. 

- Valorização de recursos naturais considerados estratégicos, hidrocarbonetos, 

alimentos, água potável, minerais comuns, assim como novas áreas de extração e 

produção como o fundo do mar (bacias off shore) e as regiões polares. 

Na frente doméstica, o governo de Cristina Kirchner tinha um cunho 

nacionalista que respondia à retórica ideológica que fomentava seu espaço político: 

estimular a proteção da indústria de substituição de importações, embora, como 
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argumenta Palacio (2019, p. 202), carecesse de um amplo programa de 

desenvolvimento competitivo integral e de longo prazo, o que acabaria sendo um 

óbice central no período. 

6.4.1.4 Aspectos sociais/culturais 

- Emergência de governos regionais críticos do neoliberalismo; valorização dos 

discursos nacionais- populares; esquerdistas e progressistas. (ZURUTUZA, 2017, p. 

57). Neste contexto, o governo peronista do Kirchner se desenvolverá na Argentina.  

- Debates sobre os limites do multiculturalismo e do liberalismo cultural em 

atores centrais e periféricos. Crescimento e avanço de movimentos sociais e político-

religiosos pacíficos e violentos, com agendas próprias. (BENNET, 1998; 

ZURUTUZA, 2017) 

6.4.1.5 Situação Geral das Ilhas Malvinas e da Antártica 

Iniciação de uma nova estratégia nacional, afastada da política de sedução dos 

Kelpers, que não deu resultados satisfatórios (BOLOGNA, 2010). 

Conforme se pode extrair do Capítulo 5, ratificado com ênfase pelo 

Entrevistado E6, ocorre o retorno da Questão das Malvinas aos fóruns internacionais 

(e principalmente regionais), com base em reivindicações de soberania (fim da 

fórmula guarda-chuva da soberania). 

A revalorização de recursos naturais estratégicos e de novos espaços de 

exploração de minérios, como bacias marítimas e calotas polares, potencializarão o 

conflito das Malvinas do ponto de vista da geopolítica dos recursos naturais, bem 

como da reivindicação associada de soberania de ambos os países (Argentina e 

Grã-Bretanha) em setores do continente Antártico. (KOUTOUDJIAN, 2019). 

6.4.2 A estrutura de interesses 

Para a identificação e análise dos elementos essenciais deste período 

estratégico, foram utilizados dados de fontes documentais e bibliográficas 

desenvolvidas no Capítulo 5, bem como dados obtidos nas entrevistas feitas aos 

entrevistados (E1, E2, E3, E5 e E6). 
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Quadro 14: Elementos essenciais de análise de estratégia argentina no Conflito das 

Malvinas- período 2003-2015 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

Recuperação 

econômica  

nacional 

Fase do ciclo econômico em 

que crescem a produção, o 

consumo, o emprego, etc. após 

a crise. 

 

R 

 

E 

 

 

 

M 

 

FIM 

 

Aspecto que foi alcançado, 

principalmente, no período 

2003-2007 (RAPOPORT, 

2007, 2011; FMI, 2018). 

Integração e 

cooperação 

regional (no 

nível multilateral 

/ bilateral) 

Modelo pelo qual os países 

buscam beneficiar-se por meio 

da eliminação progressiva de 

barreiras comerciais. 

 

I 

R 

 

P 

E 

Mi 

 

F 

M 

T 

 

FIM 

A questão das Malvinas, 

conforme descrito no Capítulo 

5, foi apresentada em fóruns 

e organismos regionais, como 

o MERCOSUL e a UNASUL, 

entre outros. 

Em 13 de dezembro de 2007, 

foram incluídos no anexo II do 

Tratado de Lisboa (União 

Europeia). referente à 

“Associação de países e 

territórios ultramarinos”, os 

arquipélagos das Ilhas 

Malvinas, Geórgia do Sul, 

Sandwich do Sul e o chamado 

“Território Antártico Britânico”. 

Soberania nas 

Malvinas 

Exercício pleno dos direitos 

soberanos sobre os espaços 

terrestres e marítimos 

usurpados. 

 

R 

 

P 

E 

T 

F 

M 

 

FIM 

Soberania na  

Antártica 

Intenção de exercício soberania 

sobre parte do continente 

antártico. 

 

R 

 

P 

 

F 

 

FIM 

Presença no 

Atlântico Sul 

Ocidental 

Presença no mar soberano, com 

capacidade de projetar poder. 

Aspecto central no período, com 

base nas apresentações feitas 

pelos dois países perante o 

CLPC. 

 

R 

 

Mi 

 

T 

 

FIM 

A apresentação argentina 

ocorreu em 22 de abril de 

2009, solicitando o 

reconhecimento de 1.700.000 

km2 que incluem a extensão 

da plataforma continental 

além de 200 milhas e até o 

limite de 350 milhas. 

Múltiplos 

impulsos em 

fóruns 

internacionais de 

gestão da 

Questão 

Malvinas 

Retorno de reivindicações de 

soberania em diferentes 

assembleias e fóruns 

internacionais 

 

I 

R 

 

P 

 

F 

 

MEIO 

As mais proeminentes foram 

as feitas pelos presidentes 

Néstor e Cristina Kirchner 

perante a Assembleia Geral 

da ONU, durante seus 

governos. 

Hidrocarbonetos 
Reservas de petróleo e gás no 

Atlântico Sul e as Ilhas Malvinas 

 

R 

 

E 

 

M 

 

MEIO 

Nesse período estratégico, 

iniciou-se a busca concreta 

(britânica)  por depósitos de 

gás e petróleo off shore no 
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ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

mar do entorno das Malvinas. 

 

Pesca 

 

Recursos pesqueiros para 

consumo e comercialização 

 

 

R 

 

 

E 

 

 

M 

 

 

MEIO 

Um aspecto relevante que se 

intensifica neste período é a 

depredação de espécies 

marinhas no Atlântico Sul 

Ocidental (principalmente 

relacionada à pesca ilegal). 

 

Projeção 

Antártica 

Posição favorável relativa para 

influenciar reivindicações futuras 

de soberania sobre a Antártica. 

 

I 

 

P 

Mi 

 

F 

T 

 

 

MEIO 

Conforme detalhado no 

Capítulo 5 deste trabalho, 

observa-se a nítida 

sobreposição de 

reivindicações soberanas na 

Antártica entre Argentina e 

Grã-Bretanha, aspecto que se 

intensificou após a 

apresentação de ambos os 

países no CLPC. 

Forças Navais 

Componentes do Poder Naval 

argentino em condições de 

controlar o espaço marítimo no 

Atlântico Sul Ocidental. 

 

R 

 

Mi 

 

T 

 

MEIO 

Empregadas  principalmente 

como meio de sustentar as 

atividades na Antártica, que 

apoiam as reivindicações 

soberanas da Argentina 

naquele continente. 

Fonte: O autor (2020). 

 

6.4.3 Opções estratégicas e produtos 

No período 2003-2015, houve outra mudança abrupta na estratégia argentina 

em relação à questão das Malvinas. Observa-se claramente, nos foros 

internacionais e regionais, uma continuidade na gestão da Questão das Malvinas por 

parte da República Argentina, que iniciou em 2003 e se estendeu por todo o período 

estratégico analisado. Para Zurutuza (2017, p. 79), isso lhe confere um caráter de 

força estratégica, independentemente de ter sido alcançado o objetivo de forçar ou 

pelo menos inclinar o oponente a abrir um espaço de negociação. 

É evidente que o núcleo de apoio mais forte à Argentina neste tema em 

particular veio da região da América do Sul (MERCOSUL e UNASUL). 

Com base no que foi analisado e posteriormente exposto, a opção estratégica 

predominante no período foi a Debate, que relaciona os fins dos atores em contextos 
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de conflito, em um âmbito competitivo. Como já foi mencionado, envolve a 

negociação diplomática, a arbitragem e os processos judiciais por meio da dialética, 

do discurso e da retórica (FRISCHKNECHT, LANZARINI 2015; CAL et al. ,2016). 

Quadro 15: Relação Elemento Essencial (interesse) – Produtos (2003-2015) 

Ator Argentina- Oponente Grã-Bretanha- Conflito das Malvinas 

RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Recuperação 

econômica  nacional 

Crescimento do PIB a taxas médias de 8% 
(exceto para 2009) até 2011 (FMI, 2018). 

Cancelamento total da dívida com o FMI. 
(VARESI, 2008; CONSTANT, 2015). 

Política de substituição de importações.  

Proximidade e abordagem cooperativa para com o 
bloco China-Rússia (ZURUTUZA, 2017; 
PALACIO, 2019, p. 203). 

Como meio de ganhar 

autonomia e margem de 

ação perante o sistema 

financeiro e de crédito 

internacional, bem como 

atores que pudessem 

condicionar a liberdade  

de ação do país em todos 

os aspectos. 

Integração e 

cooperação regional 

(no nível multilateral / 

bilateral) 

Apresentações e declarações sobre a questão das 

Malvinas em: (Ver Capítulo 5) 

UNASUL: em 2004, 2006 e 2009. 

MERCOSUL: em 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 

CELAC: 2011 

São mencionados apenas 

os mais importantes dos 

muitos que ocorreram 

naquele período, o que 

pode ser observado em 

detalhes no Capítulo 5 

desta pesquisa. 

Soberania nas 

Malvinas 

Cancelamento, em 2004, de voos charter da 

companhia aérea comercial LAN Chile para as 

Ilhas Malvinas, impedindo seu trânsito no espaço 

aéreo argentino (BRÓNDOLO, 2013, p. 94) 

Pressão para que uma companhia aérea 

comercial argentina faça voos diretos do 

continente argentino para as Ilhas (2004/2007) 

(BRAVI, 2016). 

Decreto Presidencial 256/10 (ZURUTUZA, 2017) 

 

 

O objetivo do Decreto 

256/10 era regulamentar 

o trânsito de navios e 

artefactos navais entre o 

Continente e as Ilhas 

Malvinas, bem como a 

passagem pelas águas 

jurisdicionais nacionais 

com destino às ilhas. 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Soberania na  

Antártica/Projeção 

antártica 

Buenos Aires foi designada como sede da 

Secretaria permanente do Tratado da Antártica 

(2004). 

Apresentação argentina perante o CLPC (2007). 

Solicitando o 

reconhecimento de 

1.700.000 km2 que 

incluem a extensão da 

plataforma continental 

além de 200 milhas e até 

o limite de 350 milhas 

Presença no Atlântico 

Sul Ocidental 

Aprovação das leis provinciais denominadas 

“Gaucho Rivero” (2011-2012) que proíbem a 

permanência, atracação, abastecimento, ou 

operações logísticas em territórios das províncias 

costeiras argentinas, de embarcações de bandeira 

britânica ou de conveniência, que realizem tarefas 

relacionadas à exploração e exploração de 

recursos naturais (GOMEZ, 2014). 

Aprovação da Lei 26.875, com a criação da Área 

Marítima Protegida na área identificada como 

Banco Burdwood / Namuncurá na Zona 

Econômica Exclusiva Argentina, de acordo com as 

disposições da CONVEMAR. 

Aprovação da Lei 27.167, do Programa Nacional 

de Pesquisa e Inovação Produtiva em Espaços 

Marítimos Argentinos (PROMAR), cujo objetivo 

principal é “fortalecer a presença da República 

Argentina no Mar Argentino”. Vinculada aos 

objetivos da Lei 27.167 63 está a iniciativa surgida 

do Poder Executivo Nacional denominada “Pampa 

Azul”64, que visa promover o conhecimento 

científico, o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação produtiva no Atlântico Sul. 

Nas províncias de 

Buenos Aires, Rio negro, 

Chubut, Santa Cruz e 

Tierra del Fuego. 

O Banco Burdwood é um 

planalto submarino 

localizado entre as Ilhas 

Malvinas e a Ilha dos 

Estados, cujo valor de 

pesca e biodiversidade 

requer um grau especial 

de proteção. Do ponto de 

vista estratégico, este 

espaço territorial adquire 

importância por  

encontrar-se dentro da 

ZEE argentina, mas, ao 

mesmo tempo, se 

sobrepõe na sua zona 

norte e leste com a ZEE 

pretendida pelos 

britânicos (Ver Capítulo 

5). 

 

Múltiplos impulsos em 

fóruns internacionais 

Numerosas reivindicações feitas em fóruns 

internacionais, por exemplo: 

Resumo dos dados 

apresentados no Capítulo 

5 (SIMONOFF, 2007; 

                                                             

63 Informação disponível em http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/ 

251438/norma.htm . 
 

64  Informação disponível em http://www.pampazul.gob.ar/ . 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

de gestão da Questão 

Malvinas 
Assembleia Geral da ONU: 2003/2015. 

Comitê de Descolonização das Nações Unidas 

(2003-2005). 

OEA (2003). 

G 77 + China (2012, 2014). 

 

GÓMEZ, 2013; 

BRÓNDOLO, 2013; 

COLALONGO, ECKER, 

2014). 

 

Hidrocarbonetos 

Rescisão unilateral pela Argentina em 2007 do 

acordo sobre “Cooperação em Atividades Off-

shore no Atlântico Sul Ocidental” (assinado em 

1995 sob reserva de soberania) sobre exploração 

conjunta de petróleo. 

Aprovação da Lei 26.65965 (Regime de 

Exploração de Hidrocarbonetos na Plataforma 

Continental)  (2011) . 

Aprovação da Lei 26.915 66(2013).  

Decreto nº 256/10 (Estipulava que todas as 

embarcações que transitassem entre portos 

argentinos e as ilhas do Atlântico Sul ou 

cruzassem águas jurisdicionais deveriam solicitar 

autorização da Argentina. Essas ações tiveram 

como objetivo deter o avanço britânico naquela 

área) 

A Lei 26.659 estabelece 

que as empresas que 

operam no continente 

não podem realizar 

atividades de 

hidrocarbonetos na 

Plataforma Continental 

sem autorização da 

autoridade competente, 

nem realizar qualquer 

transação econômica 

com empresas que o 

façam. A Lei 26.915 inclui 

uma ampla gama de 

penalidades e sanções 

para aqueles que violam 

o regulamento. 

 

Pesca 

Modificação do Regime Federal de Pesca pela Lei 

26.38667 (2008) que penaliza os operadores que 

mantenham em uníssono autorizações de pesca 

emitidas pelo Estado argentino e autorizações 

As ações unilaterais 

crescentes dos ilhéus, 

sobre todo em aspectos 

pesqueiros,  

                                                             

65 Informação disponível em http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas2/26659.htm . 
 

66 Informação disponível em http://argentinambiental.com/legislacion/nacional/ley-26915-

hidrocarburos/ . 
 

67 Informação disponível em  https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26386-141671 

/texto 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

emitidas pelas autoridades britânicas para pesca 

nas Malvinas. 

Cessação das reuniões do comitê de pesca do 

Atlântico Sul (2005). 

Suspensão dos trabalhos do Subcomitê científico 

de preservação de recursos (2005). 

Protesto perante a ONU sobre a concessão 

discricionária de licenças (feitas pelos ilhéus) de 

pesca em águas continentais pertencentes à 

jurisdição argentina (2005). 

condicionaram a agenda 

bilateral, tendo em vista a 

forte dependência desse 

recurso por parte do 

governo das Ilhas 

Malvinas. 

Forças Navais 

Desenvolvimento do conceito doutrinário "controle 

do mar". 

Presença (limitada) na ZEE. 

Apoio às atividades Antárticas. 

Consolidação do 
desinvestimento em 
equipamento militar neste 
período. Em 1980, o 
orçamento de defesa 
envolvia 
aproximadamente 4,40% 
do orçamento nacional. A 
média do período 
estratégico não 
ultrapassou 0,9%, o que 
mostra uma queda 
drástica (MARTIN, 2015, 
p. 321). 

Fonte: O autor (2020). 

6.4.3.1 Outras opções estratégicas dentro da Manobra Estratégica 

A partir do que foi desenvolvido no Capítulo 5 e do que foi analisado neste 

capítulo, pode-se inferir o seguinte: 

- Diversão: É a opção de nível médio que relaciona com os próprios fins com os 

meios do outro ator (neste caso, principalmente sua diplomacia e política de 

comunicação, mas também seus meios materiais, como orçamento de defesa para o 

enclave colonial, meio do instrumento militar cuja missão é proteger territórios, etc.), 

tentando distraí-los, desgastá-los e desperdiçá-los. (CAL et al, 2016).  
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Segundo Zurutuza (2017, p. 87), a Diversão normalmente pode ser exercida 

por meio de várias modalidades, agrupadas em três categorias: 

- Por meio de truques, enganos, iscas, mensagens ambíguas e duplas e 

operações de comunicação (imprensa, psicossocial, propaganda, etc.);  

- Com a inclusão de terceiros na busca de alianças e esquemas cooperativos; 

- A través a criação de novos interesses frente ao conflito, por parte do ator que 

exerce essa forma de manipulação do poder. 

Exemplos da primeira modalidade são verificados nos casos em que a 

Argentina anunciou em diversas ocasiões a possível aquisição de material militar 

(unidades aéreas de caça e interceptação) independentemente de sua efetiva 

implementação e destinação, e não necessariamente vinculados à Questão das 

Malvinas.68 

Para o segundo modo; a gestão de alianças e relações de cooperação, são 

exemplos dessas iniciativas Exemplos disso: pedidos de apoio em relação à 

reivindicação do protagonista dirigida à comunidade internacional, a nível bilateral e 

especificamente aos aliados regionais e às potências não pertencentes à OTAN que 

correspondem ao bloco geopolítico da Eurásia -Rússia e China. 

Por fim, no que se refere à criação de novos interesses do protagonista, estes 

ocorreram principalmente no espaço territorial como indicamos anteriormente: 

através da apresentação feita pela COPLA no âmbito da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar (CONVEMAR) para obter o reconhecimento da 

reivindicação nacional sobre a extensão do limite exterior da plataforma continental; 

a promulgação da Lei 26.875 criando a Área Marinha Protegida Namuncurá / 

Burdwood; a criação da iniciativa interministerial e multidisciplinar “PAMPA AZUL” e 

a promulgação da Lei 27.617 que cria o Programa Nacional de Pesquisa e Inovação 

                                                             

68 Em agosto de 2013 e antes do anúncio de uma possível aquisição de unidades de combate aéreo 

da Argentina para a Espanha, uma fonte do MoD (Ministério Da Defesa britânico) expressou: “Se os 

argentinos começarem a jogar e aumentar a tensão, veremos mais aeronaves RAF sendo 

implantadas para as Malvinas” http://www.express.co.uk/news/world/419522/Jet-fighter-threat-to-

the-Falkland-Islands. O mesmo aconteceu em fevereiro de 2015, quando naquela época se 

explorava a compra de unidades aéreas da China e a mídia britânico ecoou: 

http://www.express.co.uk/news/uk/558226/China-Argentina-falkland-islands-fighter-jets. 
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Produtiva em Espaços Marítimos Argentinos (PROMAR); todas as iniciativas 

mencionadas nos Capítulos 4 e 5. 

Coação: Ao longo da análise do período estratégico 2003-2015 e da relação de 

identificação competitiva que ele implicou, puderam ser observadas várias ações 

relacionadas com a coação, que é a opção competitiva que anuncia um custo para 

os fins do oponente com seus próprios meios (FRISCHKNECHT, LANZARINI, 2015, 

p. 63). 

Prova disso é, por exemplo, a atividade legislativa coincidente da política 

argentina (governo e oposição) para gerar normas de conteúdo coercitivo, em que 

os meios da Argentina afetaram os fins do adversário, principalmente os recursos 

naturais (pesca, hidrocarbonetos) e a negação de uso do porto para navios de 

bandeira britânica.  

A recusa e cancelamento, em 2004, de voos charter da companhia aérea 

comercial LAN Chile para as Ilhas Malvinas, impedindo seu trânsito no espaço aéreo 

argentino; a modificação do Regime Federal de Pesca pela Lei 26.386, a aprovação 

das Leis 26.659 (Regime de Exploração de Hidrocarbonetos na Plataforma 

Continental) em 2011 e 26.915 em 2013, a aprovação das leis provinciais 

denominadas “Gaucho Rivero” (2011-2012 ), são alguns produtos, já detalhados, 

que coincidem com este constrangimento, que ZURUTUZA (2017) identifica como 

limitado, e complementar ao Debate, uma opção estratégica prioritária para o 

período 2003-2015. 

Segundo Zurutuza (2017), existiu também a “Negociação” como opção 

estratégica. Para o autor, a mesma é uma “variante de opção estratégica”, que 

integra o Debate com a Diversão (combinação de opções de ambas), dentro de uma 

manobra estratégica. Zuruzuza acrescenta que a Negociação é tipicamente 

observável nas relações de identificação competitivas. 

 

6.5 A ESTRATEGIA ARGENTINA NO PERÍODO DE 2015-2019 

Desde o início de sua presidência, Mauricio Macri incluiu a questão das 

Malvinas desde o seu discurso de posse perante a Assembleia Legislativa, 

afirmando que não renunciaria à reivindicação de soberania. Porém, uma nova 

mudança foi observada na relação de identificação entre os atores: uma abordagem 
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cooperativa foi novamente adotada para tentar aproximar as posições entre os 

países. 

6.5.1 Estímulos e insumos 

Embora haja sido um período estratégico curto (4 anos), foram observados 

alguns insumos que o caracterizaram, detalhados, de forma sintética, como segue: 

6.5.1.1 Aspectos Nacionais 

Ocorre o retorno de um governo "não peronista", depois de quase 15 anos. 

Apresentará a intenção de “voltar ao mundo” (BRÓNDOLO, 2017), aludindo a uma 

maior aproximação com o eixo ocidental, em particular os Estados Unidos e o Reino 

Unido da Grã-Bretanha. Para Bróndolo (2017, p. 31-32) e Berardi (2017 p. 9) isso 

marca uma clara diferença com o período dos Kirchner (distanciamento dos Estados 

Unidos e aproximação com o eixo Rússia-China). Bróndolo (2017), agrega que 

também se iniciava uma mudança na estratégia definida em relação ao período 

estratégico anterior, que havia sido a seguinte: 

- A reivindicação diplomática nas Nações Unidas e em seu Comitê de 

Descolonização;  

- A política de regionalização do conflito das Malvinas a partir da busca de 

apoio dos países latino-americanos; e 

- A denúncia internacional da crescente militarização do Atlântico Sul pelo 

Reino Unido. 

6.5.1.2 Aspectos estratégicos/geopolíticos 

A geopolítica mundial começa a criticar o escopo e os benefícios da 

globalização. Surgem líderes com forte cunho nacionalista, como Trump, Bolsonaro, 

Salvini (Itália) e Orbán (Hungria), entre outros. (ALVAREZ, 2019, p. 9). 

Ocorrência do BREXIT (201669), que marcou a saída da Grã-Bretanha da 

União Europeia (MANGAS MARTIN, 2016). 

 

 

                                                             

69 Foi efetivamente concluído, após vários adiamentos, em 31 de janeiro de 2020. 
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6.5.1.3 Aspectos econômicos/tecnológicos 

No âmbito internacional, intensifica-se a importância econômica da China para 

o comércio mundial, o que aumenta as diferenças geoeconômicas entre o país 

asiático e os Estados Unidos (Inicia-se o período da chamada de “Guerra 

Comercial”). Para Ruano Calles (2019, p. 36), as principais causas que 

desencadearam a guerra comercial sino-americana podem ser resumidas em quatro 

blocos: desequilíbrios comerciais; a convicção do presidente Donald Trump de que 

outros países lucraram com as políticas (anteriores) dos EUA; o conflito entre os 

programas “Buy American, Hire American” e “Made in China 2025”70 e outras 

diferenças socioculturais entre os dois países. 

No aspecto doméstico, existia a necessidade do novo governo de romper uma 

crescente inércia inflacionária, uma recessão econômica de 3 anos e um déficit fiscal 

que aumentou ano após ano desde 2009, atingindo 8 pontos do PIB em 2015 

(KACHANOSKY, 2016; OLIVA PARIAS, 2018, p. 32). 

6.5.1.4 Aspectos sociais/culturais 

No plano mundial, continuidade dos aspectos expressos no período anterior, 

com destaque nos debates antiglobalização e lideranças nacionalistas. Segundo XX, 

o sentimento antiglobalização se materializou em 2016 com dois grandes eventos: a 

eleição de Donald Trump e o Brexit. E apesar da recente vitória na França de 

Emmanuel Macron, um pró-europeu, as consequências da saída do Reino Unido da 

UE e da política americana já começam a se fazer sentir, e a condicionar a agenda 

da terceira década do século XXI (SANTACREU-VASUT, 2018). 

 Na República Argentina, há uma mudança ideológica no partido governante 

(Aliança CAMBIEMOS), mais identificado com as ideias neoliberais, aspecto que de 

fato, durante o desenvolvimento do governo, não acabará tomando forma. Assim, 

Macri se propôs a construir uma nova normalidade na Argentina, em grande parte 

oposta àquela que o kirchnerismo lutou para estabelecer desde 2003, e com 

contornos mais definidos a partir de 2008. E o fez em dois sentidos fundamentais: 

primeiro, para banir o conflito como lógica para exercer poder; segundo, tentando 

                                                             

70 Tanto a China quanto os EUA desenvolveram recentemente iniciativas para impulsionar suas 

indústrias e proteger sua economia doméstica. Esses programas são conhecidos como "Made in 

China 2015" e "Buy American, Hire American" 
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produzir uma modernização econômica e social que, na visão do novo presidente e 

seus aliados, aproxime o país de seu tempo histórico. A defesa de uma concepção 

política republicano-liberal e de um programa econômico-social de modernização da 

gestão tornaram-se as duas bandeiras do novo governo (VOMMARO, GENÉ, 2017). 

6.5.1.5 Situação Geral das Ilhas Malvinas e da Antártica 

No início do governo, o novo presidente encontrou um cenário onde prevalecia 

uma forte cunho latino-americanista, onde os argumentos e estratégias usados 

anteriormente na história diplomática foram retomados, enfocando os preceitos da 

"Alegação de Ruda" e Resolução 2065, e onde uma forte ênfase foi colocada no 

perigo da militarização do Atlântico Sul, afirmando que a América Latina era uma 

“Zona de Paz e Diálogo” (BRÓNDOLO, 2017, p. 32). 

O autor, acrescenta que, poucos dias depois das eleições que consagraram 

Macri como presidente, soube-se que duas empresas multinacionais que operam na 

bacia das Malvinas se fundiriam para iniciar as tarefas de extração de petróleo no 

local: Rockhopper Exploration e Falklands Oil and Gas Exploration. 

Ao mesmo tempo, conforme explicado no Capítulo 5, no início do período 

estratégico, percebe-se um agravamento da situação da pesca ilegal no entorno das 

Ilhas Malvinas, bem como no Mar Argentino. 

Intensificam-se as ações diplomáticas para obter uma definição por parte da 

CLPC a respeito da apresentação argentina de 2009, que, se favorável, se sobrepõe 

às reivindicações de soberania da Grã-Bretanha, não apenas nas regiões das 

Malvinas, Geórgia e Sandwich do Sul, mas nos grandes espaços do Atlântico Sul 

Ocidental, e na consequente projeção na Antártica (para ambos os países). 

(HERRERO, 2016, p. 20). 

6.5.2 A estrutura de interesses 

Para a identificação e análise dos elementos essenciais deste período 

estratégico, foram utilizados dados de fontes documentais e bibliográficas 

desenvolvidas no Capítulo 5, bem como dados obtidos nas entrevistas feitas aos 

entrevistados (E1, E2, E3, E5 e E6). 
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Quadro 16: Elementos essenciais de análise de estratégia argentina no Conflito das 
Malvinas- período 2015-2019 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

Reinserção 

diplomática e 

econômica do 

país no bloco 

"ocidental" 

Maior e melhor aproximação 

em Política Externa e aspectos 

econômicos com os Estados 

Unidos e a União Europeia. 

 

I 

R 

 

P 

E 

Mi 

 

F 

M 

T 

 

FIM 

Desligamento das relações 

políticas e comerciais com 

países como Irã e Venezuela. 

Além do mais, no âmbito 

regional, houve um 

afastamento de países com 

bandeiras de esquerda ou 

populistas, como Venezuela, 

Bolívia e Equador, 

aproximando-se de figuras 

como Temer (Brasil), Piñera 

(Chile) e Peña Nieto (México). 

(PALACIO, 2019, p. 204) 

Alcançar 

crescimento 

econômico e 

estabilidade 

Fazer o PIB crescer depois de 

um ano de estagnação. Ao 

mesmo tempo, normalizar a 

economia. 

 

 

R 

 

 

E 

 

 

 

 

M 

 

 

 

FIM 

O presidente Macri recebeu o 

governo com um alto déficit 

fiscal, um rígido controle 

cambial e ainda com alguns 

"Holdouts", que tinham ficado 

de fora das trocas de dívida 

de 2005 e 2010 (após o 

default de 2002) 

(CONSTANT, 2015, PALACIO, 

2019). 

Soberania nas 

Malvinas 

Exercício pleno dos direitos 

soberanos sobre os espaços 

terrestres e marítimos 

usurpados, buscando uma 

abordagem cooperativa com a 

Grã-Bretanha. 

 

R 

 

P 

E 

T 

F 

M 

 

FIM 

 

Gestões da Chanceler 

Malcorra para atingir uma 

resolução favorável à 

apresentação feita perante a 

CLPC em 2009. 

Soberania na  

Antártica 

Intenção de exercício 

soberania sobre parte do 

continente antártico. 

 

R 

 

P 

 

F 

 

FIM 

Presença no 

Atlântico Sul 

Ocidental 

Presença no mar soberano, 

com capacidade de projetar 

poder.  

 

R 

 

Mi 

 

T 

 

FIM 

O problema da pesca ilegal 

se intensifica. 

 

Hidrocarbonetos 

Reservas de petróleo e gás no 

Atlântico Sul e nas Ilhas 

Malvinas 

 

R 

 

E 

 

M 

 

MEIO 

No período, a Rockhoper 

Exploration inicia as obras de 

extração de petróleo (a partir 

de 2020, em três fases). 
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ELEMENTO 
ESSENCIAL 

DESCRIÇÃO C A E H Obs 

Pesca 
Recursos pesqueiros para 

consumo e comercialização 

 

R 

 

E 

 

M 

 

MEIO 

Existe uma tendência de 

diminuição das capturas 

totais, em resultado da sobre-

exploração do recurso. 

 

Projeção Antártica 

Posição favorável relativa para 

influenciar reivindicações 

futuras de soberania sobre a 

Antártica. 

 

I 

 

P 

Mi 

 

F 

T 

 

MEIO 

As apresentações feitas 

perante a CLPC reforçam 

ainda mais a sobreposição de 

reivindicações (entre 

Argentina e Grã-Bretanha) da 

Zona Econômica Exclusiva 

(ZEE), em como a alegada 

soberania da Antártica. 

Maior espaço reivindicado  

(ZEE), aumenta as 

responsabilidades de controle 

(Marinha de Guerra). 

Forças Navais 

Componentes do Poder Naval 

argentino em condições de 

controlar o espaço marítimo no 

Atlântico Sul Ocidental. 

 

R 

 

Mi 

 

T 

 

MEIO 

Fonte: O autor (2020). 

6.5.3 Opções estratégicas e produtos 

A análise cuidadosa e detalhada permite observar que, embora a relação de 

identificação entre Argentina e Grã-Bretanha apresentasse várias vertentes 

cooperativas entre alguns interesses / elementos essenciais (por exemplo, questões 

políticas e econômicas), houve divergências nos interesses centrais relacionados 

com a Questão das Malvinas (sendo a mais importante, a soberania). Neste 

aspecto, existiu uma competição clara, pelo choque de interesses. 

Para a definição da relação de identificação do período, apesar dos muitos 

aspectos cooperativos, determinou-se que existia competição, devido à oposição e 

divergência no interesse que tinha uma maior preeminência para ambos os países 

na Questão das Malvinas: a Soberania sobre as Ilhas Malvinas. 

Portanto, observa-se que, na graduação das opções estratégicas, as mesmas 

oscilaram entre o Debate (a questão da Soberania) e o Entendimento (nos demais 

interesses). 
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Quadro 17: Relação Elemento Essencial (interesse) – Produtos (2015-2019) 

Ator Argentina- Oponente Grã-Bretanha- Conflito das Malvinas 

RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Reinserção 

diplomática e 

econômica do país no 

bloco "ocidental" 

Restabelecimento das boas relações com o 
governo dos Estados Unidos. 

Reaproximação diplomática com a Grã-
Bretanha. 

Retorno da Argentina ao Fórum Econômico 
Mundial de Davos em 2016, após uma 
ausência de treze anos. 

Procura de Investimentos britânicos em 
energia e mineração (Acordo Foradori-
Duncan). 

Concreção do processo de identificação 
dos soldados argentinos mortos na Guerra 
das Malvinas, em solo malvinense. 

Acordo de Associação Estratégica 
Mercosul-União Europeia.71 

Visita do HMS Protector (Antártica e 
Buenos Aires). 

O vínculo com os Estados 

Unidos foi o eixo central da 

estratégia externa do governo 

Macri, inclusive na questão das 

Malvinas. 

Porém, serão mantidas boas 

relações com Rússia, y 

principalmente com a China (por 

questões comerciais). 

(PALACIO, 2019, p. 204; 

PAGNI, 2017). 

Alcançar crescimento 

econômico e 

estabilidade 

Liberalização financeira, cambial e do 

comércio exterior. (FREITAS, CRESPO, 

2019) 

Redução de taxa impostos (principalmente 

para o setor agropecuário e mineiro). 

(PALACIO, 2019). 

Acordo com os Holdouts e saída total do 

default (NEMIÑA, VAL 2018). 

Ocorre um forte endividamento em moeda 

estrangeira, para cobrir o déficit fiscal 

herdado, sem fazer as mudanças 

estruturais que permitiriam a redução do 

referido déficit (FREITAS, CRESPO, 2019) 

Acordo com o FMI para um novo 

A liberalização do câmbio e das 

finanças não conseguiu atrair 

investimento externo direto, 

conforme planejado. Pelo 

contrário, resultará num 

processo de especulação 

financiado por financiamentos 

externos que acarreta um 

aumento da restrição externa e 

uma maior dependência da 

economia económica dos 

mercados internacionais. 

(PALACIO, 2019; FREITAS, 

CRESPO, 2019, p. 16). 

                                                             

71Informação disponível em https://www.mercosur.int/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-
asociacion-estrategica-con-la-union-europea/. 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

empréstimo de dinheiro, em 2018. 

(FREITAS, CRESPO, 2019, p. 13). 

Soberania nas 

Malvinas 

Reivindicação de soberania sobre as Ilhas 

Malvinas perante a ONU e o Comité de 

Descolonização (OPEA, 2016b). 

 

Negociações lideradas pela 

Chanceler Susana Malcorra, 

continuadas por seu sucessor 

Jorge Faurie. 

Soberania na  

Antártica/Projeção 

antártica 

Decisão favorável da ONU que aprovou por 

unanimidade o pedido argentino de 

extensão do limite externo da plataforma 

continental, das 200 milhas náuticas, até as 

350 milhas. 

Acordo com a BAS para atividades de 

cooperação na Antártica (principalmente 

logísticas). 

Este endosso implica uma 

importante conquista jurídica em 

relação aos direitos soberanos 

da Argentina sobre os recursos 

naturais do Atlântico Sul, ao 

aumentar sua Zona Econômica 

Exclusiva. Da mesma forma, 

favorece a projeção antártica 

para futuras reivindicações 

soberanas. 

Presença no Atlântico 

Sul Ocidental 

Acordo argentino-britânico de intercâmbio 

de informações relacionadas aos 

pesqueiros ilegais (BERARDI, 2017, p. 9). 

Restabelecimento dos trabalhos e reuniões 

da CPAS (2018).72 

CPAS: Comissão De Pesca do 

Atlântico Sul. 

Hidrocarbonetos Pedido (por parte da ministra Malcorra, 

perante o Comité de Descolonização da 

ONU) de cessação da exploração unilateral 

(britânicos) de recursos naturais renováveis 

e não renováveis. 

Tratado "Foradori-Duncan" (BRÓNDOLO, 

2017, p. 33). 

Decreto 872/2018 (Ver Capítulo 5). 

O tratado “Foradori-Duncan” foi 

assinado, em 2016, na tentativa 

de obter progressos na área de 

hidrocarbonetos e pesca. 

 

Pesca 

                                                             

72 Segundo informação da página oficial do  Ministério de Relações Exteriores da República 

Argentina, disponível em https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/ reunion-

subcomite-cientifico-de-la-comision-de-pesca-del-atlantico-sur 
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RELAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPETIÇÃO 

OPÇÃO 
ESTRATÉGICA 

DEBATE 

ELEMENTO 
ESSENCIAL 

 

PRODUTOS/RESPOSTAS 

 

Obs 

Forças Navais 
Compra de 5 aeronaves Dassault Super 

Étendard Modernise para a Marinha de 

Guerra Argentina.73 

Com missão prioritária para o 
patrulhamento do Mar 
Argentino. 

Fonte: O autor (2020). 

6.5.3.1. Outras opções estratégicas dentro da Manobra Estratégica 

Embora se consiga verificar um claro contraste na estratégia com o período 

anterior, foi determinada, para este período também, uma relação de identificação 

competitiva, sendo a opção estratégica preponderante o Debate. Aliás, a partir do 

contraste entre os atores sobre o interesse central na Questão das Malvinas, que é a 

Soberania. 

Porém, surge da análise e das consequências do Acordo Furadori-Duncan, que 

o Entendimento como opção estratégica foi observado em muitos aspectos 

(coincidência de fins de menor hierarquia), bem como a Preferência do ator 

Argentina, por algum dos meios do oponente (como no caso de investimentos 

britânicos, ou suas influências para alcançar o status de membro da OCDE). 

6.6 OS ELEMENTOS ESSENCIAIS PRESENTES DESDE 1880 ATÉ A    

ATUALIDADE 
 

A partir do desenvolvimento deste Capítulo, foram identificados os elementos 

que estiveram presentes na geoestratégia argentina na Questão das Malvinas desde 

1880 até o presente, bem como as relações de identificação e opções estratégicas 

utilizadas. Percebe-se que, independentemente do período estratégico analisado, as 

questões econômicas, a soberania nas Ilhas Malvinas, os recursos naturais e a 

relevância do Poder Naval (devido ao caráter insular do cenário de conflito) 

                                                             

73 Informação disponível em https://www.infodefensa.com/latam/2017/10/05/noticia-argentina-

confirma-compra-cinco-dassault-super-etendard-modernise.html 
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estiveram sempre presentes, que lhes dá sua característica essencial e duradoura 

ao longo do tempo. 

O Quadro 18 sintetiza a resposta à questão de estudo desta pesquisa e, 

portanto, constitui uma ferramenta central no momento de redigir as seguintes 

conclusões. 
 

 

Quadro 18: Principais Elementos essenciais observados na geoestratégia 

argentina na Questão das Malvinas- Período 1880-2019 
 

Elemento 

Essencial 

1880 

1945 

1945 

1982 

1989 

1999 

2003 

2015 

2015 

2019 

Obs 

 Opções Estratégicas  

Soberania 

Ilhas  

Malvinas 

  Guarda-

chuvas de 

soberania 

  Guerra 

em 

1982 

 

Questões 

Econômicas 

  

 

    

Projeção 

Antártica 

  

 

    

Pesca   

 

    

  

Hidrocarbonetos  

------- 
     

  

 

Poder Naval 

  

 

  

 

 Guerra 

em 

1982 

 

Relação 

Identificação 

 

Cooperação 

 

Competência 

 

Cooperação 

 

Competência 

 

Competência 

 

Identificação Interesses Opções 

Cooperação 

FINS-FINS 1.ENTENDIMENTO 

FINS-MEIOS 2.PREFERÊNCIA 

MEIOS-FINS 3.PROMESSA 

MEIOS-MEIOS 4.COMERCIO/ 
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Competência 

FINS-FINS 5.DEBATE 

FINS-MEIOS 6.DIVERSÃO 

MEIOS-FINS 7.COACÃO 

MEIOS-MEIOS 8.ATO DE FORÇA 

Fonte: O autor (2020) 
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7. CONCLUSÕES 
 

Levando em consideração a estrutura da pesquisa, que foi baseada em cinco 

períodos estratégicos, e o objetivo do trabalho, que era desvelar os principais 

elementos de análise da geoestratégia argentina no Conflito das Malvinas, com 

ênfase nos recursos naturais, julga-se oportuno organizar as conclusões finais em 

duas partes: a primeira, ligada às considerações sobre cada período, o que acabou 

por permitir maior clareza para determinar os elementos essenciais pretendidos; e 

uma segunda parte, focada principalmente nas considerações relevantes que 

surgem dos elementos essenciais que emergiram da análise realizada no Capítulo 6. 
 

7.1 CONSIDERAÇÕES RELEVANTES SOBRE OS PERÍODOS ESTRATÉGICOS 

ESTUDADOS 
 

7.1.1 Período Estratégico 1880-1945 

A análise do período, baseada não só nas informações da diversa bibliografia 

empregada, mas também na contribuição dos entrevistados E1, e principalmente E4 

e E6, permite observar a clara dependência que a Argentina tinha da Europa em 

geral, mas da Grã-Bretanha em particular, a saber: investimentos, empréstimos e 

produtos industrializados. 

Essa dependência dos meios, que era muito importante, vem acompanhada de 

outro aspecto de grande importância para entender a geoestratégia do período: a 

pesquisa permite inferir uma certa tendência de emular a cultura europeia (e 

principalmente britânica) por parte dos dirigentes políticos argentinos, que em certa 

forma era retribuída e fortalecida pelo grande número de imigrantes que chegaram 

ao país neste período estratégico. 

Pode-se concluir que, embora não tenha estado totalmente ausente, a 

Soberania neste período, com base na situação descrita, não representou um fim 

para os políticos argentinos (com exceção das lideranças nacionalistas), e se um 

meio (ou “fim menor” de acordo com FRISCHKNECHT & LANZARINI) 2015) para se 

relacionar com a Grã-Bretanha. 

Outros elementos essenciais que se destacaram na estrutura de interesses do 

período são a Pesca e as Forças Navais. Ambos têm não só uma concepção 

geopolítica inicial (principalmente no Storni), mas também fatos que concretizaram 

essas ideias: o forte investimento e desenvolvimento da Marinha de Guerra e dos 
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portos marítimos, que visavam, principalmente, garantir o fluxo comercial das agro- 

exportações argentinas com a Europa. 

Também começa a ser enxergado no período a importância da Antártica. Isso 

demostra uma visão geopolítica e uma estratégia de longo prazo, que se manifesta 

na crucial antecipação nacional de estabelecer a primeira base permanente de um 

país no continente antártico, nas Ilhas Orcadas. 

No entanto, deduz-se claramente dos dados analisados, bem como da opinião 

dos especialistas entrevistados, que os aspectos econômicos foram enxergados  

pelos dirigentes políticos e governantes do país como decisivos para priorizar as 

relações com a Grã-Bretanha e, consequentemente, estabelecer à Preferência como 

opção estratégica predominante na Questão das Malvinas até 1945, apesar de que, 

partir de 1930, começa a verificar-se uma maior pressão dos ideais nacionalistas, 

que surgirão definitivamente a partir de 1945, com a chegada do General Perón à 

Presidência da República. 
 

 

7.1.2 Período Estratégico 1945-1982 
 

A partir dos governos de Perón (1946-1952 e 1952-1955) ocorreram as 

primeiras mudanças importantes no que diz respeito à questão das Malvinas. 

Observou-se na investigação como, desde a perspectiva nacionalista, a visão da 

Argentina volta a pousar-se nas Ilhas Malvinas, e a Soberania se posiciona 

definitivamente como um fim a ser alcançado no conflito. Para isso, era preciso 

livrar-se das dependências econômicas do país com a Grã-Bretanha, para conseguir 

a necessária liberdade de ação, aspecto crucial da Estratégia Nacional. O abandono 

gradual do modelo agroexportador para iniciar a industrialização do país, bem como 

a nacionalização de portos e ferrovias, respondeu a essa visão geopolítica nacional. 

Essa mudança de “visão” também foi acompanhada por geopolíticos relevantes, 

como foi o caso de Atencio e Guglialmelli. 

O primeiro ponto de inflexão para esse período estratégico aconteceu, desde a 

perspectiva do autor, com a aprovação da Resolução 2065 da ONU, onde se 

reconhece a existência de uma disputa entre os dois países (Argentina e Grã-

Bretanha) e é feita a recomendação para continuar sem demoras as negociações a 

fim de encontrar uma solução pacífica ao conflito. 
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A partir dessa disputa entre os dois países, baseada no fim contraposto 

existente (a Soberania nas Ilhas Malvinas), o Debate em fóruns internacionais 

(principalmente na ONU) se estabeleceu como a principal opção estratégica, 

ocorrendo um período de mais de quinze anos de negociações diplomáticas 

bilaterais, que terminam abruptamente em abril de 1982, com o início da Guerra das 

Malvinas. 

Outros elementos essenciais da geoestratégia argentina começam a ser vistos 

com mais força neste período, além da Soberania. Principalmente a estreita ligação 

entre as Malvinas e a Projeção Antártica, que começa a ser enxergada desde a 

assinatura do Tratado da Antártica em 1961 e; fundamentalmente, o Petróleo. 

Assim, o Relatório Shackleton (1976) pode ser visto como o segundo ponto de 

inflexão desse período. A análise aprofundada dos dados apresentados nos 

Capítulos 4 e 6, bem como os aspectos acrescentados pelos Entrevistados E1, E2 e 

E3, permitem inferir que a perspectiva favorável de descoberta de hidrocarbonetos 

na região do entorno das Malvinas conspirou para atingir a uma solução consensual 

para o conflito, como poderia ter sido a “Soberania Compartilhada”, que em meados 

da década de 1970 esteve bem perto de concretizar-se, como foi descrito no 

Capítulo 4 da pesquisa. 

Entre o Relatório Shackleton de 1976 e a guerra de 1982, uma série de 

mudanças políticas ocorreram em ambos os atores (Argentina e Grã-Bretanha), o 

que acelerou a erosão nas relações bilaterais. Mesmo assim, a mudança abrupta na 

opção estratégica (do Debate à Guerra), que significou o terceiro ponto de inflexão 

do período (e a grande ponto de inflexão na história do conflito em geral), encontrou 

ao “ator Argentina” sem uma preparação adequada do Poder Nacional, porque 

resultou evidente, a partir da investigação feita, que a opção estratégica que havia 

sido escolhida para o período baseou-se, prioritariamente, na diplomacia e não no 

emprego dos meios militares. 

Sem prejuízo do que foi afirmado no parágrafo anterior, o elemento essencial 

“Forças Navais” continuou neste período o seu processo de modernização e 

investimentos. Os dados e informações detalhados nos Capítulos 4 e 6 permitem 

corroborar essa conclusão. Portanto, e semelhante ao que foi descrito no período 

anterior (1880-1945), a visão geopolítica voltada para o Atlântico Sul, embora com 

algumas diferenças de finalidade (desde o desenvolvimento econômico do período 
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anterior, à necessidade de uma presença marcante devido ao Conflito das Malvinas, 

e à crescente importância da Soberania nas Ilhas como interesse nacional a partir 

de 1945). Assim, o Poder Naval seguia sendo relevante na geoestratégia argentina 

na Questão das Malvinas. 
 

7.1.3 Período Estratégico 1989-1999 
 

A análise abrangente do período nos permite fazer três considerações centrais, 

sem as quais é difícil compreender a geoestratégia argentina do período.  

Em primeiro lugar, decidiu-se, como forma indireta de resolução do conflito, 

colocar sob o “guarda-chuva” ao elemento essencial" Soberania ".  

Isso significava adiar qualquer conversa sobre o elemento essencial de maior 

relevância para a geoestratégia argentina, para avançar nas conversas e interesses 

comuns em outras áreas, com visões coincidentes. 

Neste contexto, os kelpers aparecem como um elemento essencial de análise 

na geoestratégia argentina entre 1989 e 1999. O produto emergente dessa situação 

foi a chamada “política de sedução dos ilhéus”, que buscava uma aproximação com 

os moradores das ilhas para que, no longo prazo, o principal obstáculo encontrado 

nas negociações até aquele momento, que era o absoluto respeito britânico pela 

vontade expressa pelos kelpers, começara a ter um horizonte de solução.  

O terceiro e fundamental aspecto a considerar no período, que se enquadrava 

na concepção da estratégia cooperativa que a Argentina tinha começado a 

desenvolver, era a situação dos recursos naturais da zona de conflito, 

principalmente a pesca, que desde meados da década de 1980 havia impulsionado 

o crescimento do PIB das Malvinas, e os hidrocarbonetos, diante o início iminente da 

busca de petróleo (pela Grã-Bretanha) na bacia das Malvinas. A estratégia argentina 

concretizou-se nos acordos que vigoraram por mais de uma década, relativos à área 

conjunta de exploração pesqueira (“Acordo do Galinheiro”) e à área conjunta de 

busca de petróleo. 

Porém, assim que terminou o segundo governo Menem, em 1999, a ampla 

geoestratégia cooperativa do país também mudou, por suas críticas internas e por 

ter demonstrado, para muitos autores, o seu fracasso, conforme o detalhado no 

Capítulo 5 e analisado no capítulo 6. 

Na relação de fins e meios a partir dos quais sempre foi pensada esta 

pesquisa, e levando em consideração a entrevista realizada com E6, o entrevistado 
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foi conclusivo quando foi questionado sobre essa “política de sedução”: “A mesma 

falhou devido à diferença de percepções entre os atores, o que é central para a 

Estratégia. Para a Argentina era apenas um meio (para atingir no longo prazo a 

Soberania), para os britânicos um fim em si mesmo”, respondeu. 

Em relação a dois outros elementos essenciais do período, destaca-se o 

conceito que foi utilizado para as Forças Navais, e sua utilização como braço 

armado da Diplomacia, particularmente na Guerra do Golfo Pérsico de 1991. Da 

análise realizada no Capítulo 6, pode-se concluir que, embora seja verdade que se 

tratava de uma mensagem indireta que se utilizava em relação à Questão das 

Malvinas, fazia parte de uma Estratégia geral da Argentina para inserir a Nação no 

concerto dos grandes países. O fato de ter alcançado a posição de um país aliado 

extra da OTAN evidencia o sucesso dessa estratégia. 

O outro elemento essencial que se tornou ainda mais relevante neste período é 

a projeção (e a reivindicação de soberania) na Antártica. Visualizando esta situação, 

em 1990 foi assinado (pelo presidente argentino) o Decreto Presidencial Nro 2.316, 

que estabeleceu a Política Nacional Antártica. Em 1991, foi assinado o Protocolo de 

Madri, novamente adiando por cinquenta anos qualquer discussão sobre soberania 

no continente. Grandes partes da bibliografia consultada a esse respeito, assim 

como os entrevistados nesta pesquisa, coincidem que foi nesse período que a 

questão das Malvinas e a situação da Antártica começaram a ser enxergadas como 

parte de um mesmo conflito, não só pelo próprio território reivindicado, mas pelas 

reservas provadas e prováveis de diversos recursos minerais no continente 

antártico. 
 

7.1.4 Período Estratégico 2003-2015 
 

A geoestratégia neste período terá uma virada copernicana, começando pela 

relação de identificação, que será claramente competitiva entre Argentina e Grã-

Bretanha. O primeiro aspecto a destacar é que a estratégia geral nas Malvinas neste 

período, não escapou da realidade nacional e regional que estava sendo vivida.  

Assim, nas questões domésticas, os aspectos econômicos condicionaram 

muito o início da presidência de Néstor Kirchner, o mesmo que havia acontecido 

com Carlos Menem do seu mandato. 

Ou seja, a saída da grande crise de 2001 está permanentemente no contexto 

geral argentino desse período estratégico, balizando a política desenvolvida pela 
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Argentina em diversos aspectos gerais, entre os quais destaca-se a Questão das 

Malvinas em forma particular. 

Em relação ao quadro regional, foi possível constatar que a semelhança 

ideológica dos governantes da maioria dos países sul-americanos neste período, 

encontrou um terreno fértil para acompanhar a decisão argentina de “tirar a 

soberania do guarda-chuva”, e voltar a adotar o Debate, prioritariamente, como 

opção estratégica para aquele elemento essencial. 

Outro aspecto importante a destacar foi a mudança na estratégia argentina em 

relação aos elementos essenciais relacionados aos recursos naturais: a pesca e os 

hidrocarbonetos.  

Isso se verifica em ações específicas (produtos) realizadas pelo governo 

argentino, conforme detalhado no Capítulo 6. Em primeiro lugar, quebrando os 

acordos que haviam sido assinados no período estratégico anterior em relação a 

esses recursos. Posteriormente, intensificou-se a argumentação dos debates em 

foros internacionais de repúdio às atividades de busca de petróleo na Bacia das 

Malvinas, bem como a cessação dos trabalhos do Subcomitê Científico de 

Preservação dos Recursos Pesqueiros (em funcionamento desde os acordos de 

Madri), também em protesto contra a entrega de licenças de pesca unilaterais pelo 

governo das Ilhas Malvinas. 

Particularmente a partir de 2010, o governo argentino estabeleceu, usando 

alguns de seus meios e gerando um quadro jurídico mais restritivo, uma Coação 

limitada dentro de sua manobra estratégica, tentando afetar os interesses britânicos 

e sua liberdade de ação no Atlântico Sul, fundamentalmente em sua exploração de 

petróleo. Da perspectiva metodológica adotada para a investigação, entende-se que 

esta foi a forma de reação do governo argentino à afetação dos elementos 

essenciais da pesca, do petróleo e, em menor medida, da projeção antártica. Infere-

se que a partir daquele momento a geopolítica dos recursos naturais passou a 

iluminar com maior força a Questão das Malvinas. 

A maior dificuldade que começa a visualizar-se para o controle efetivo da ZEE 

argentina no Atlântico Sul, somado ao desinvestimento descrito nas forças navais 

(principalmente navios), no Capítulo 5 e detalhado no Capítulo 6 deste trabalho, 

permite inferir uma degradação desse elemento essencial, que havia sido crucial nos 

dois primeiros períodos estratégicos. Nesse sentido, os entrevistados E1, E3 e E5 
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destacaram que, além do conceito de controle do mar, é necessário ter os meios 

para exercê-lo, ou seja, há necessidade de uma coerência estratégica (fins-meios), o 

que é considerado pelo autor como uma ideia sintética e clara deste aspecto. 

Quanto ao elemento essencial da Antártica (soberania / projeção), considera-se 

que a apresentação feita perante a CPLC (extensão do ZEE até 350 milhas 

náuticas), que foi definitivamente aprovada durante o governo Macri, foi uma medida 

estratégica que posiciona a Argentina de uma melhor maneira para projetar suas 

reivindicações antárticas. Da mesma forma, infere-se que este aspecto deve ser 

acompanhado de atenção no curto prazo, uma vez que pode ser um vetor de conflito 

entre Argentina e Grã-Bretanha, devido à sobreposição de reivindicações no 

Atlântico Sul Ocidental, conforme detalhado no Capítulo 5 da pesquisa.  
 

7.1.5 Período Estratégico 2015-2019 
 

O primeiro aspecto a ser destacado é que, durante o desenho da pesquisa, 

considerou-se a conveniência de incluir esta etapa como um período estratégico ou 

não, dependendo do curto tempo envolvido no mesmo (4 anos). 

A decisão de incluir este período na análise, foi tomada entendendo que o que 

materializa um período estratégico não é necessariamente a sua duração ao longo 

do tempo, mas as mudanças que ocorrem, o impacto estratégico dessas mudanças, 

os fenômenos da natureza política e mensagens estratégicas que são enviadas e, 

consequentemente, a estrutura de interesses que se articulam entre os atores (CAL, 

et al., 2016). Ou seja, a particularidade de uma dinâmica sistêmica (EASTON, 1999) 

que caracteriza uma determinada etapa. 

Desde o início do governo de Macri, a forma de relacionamento estratégico 

entre a Argentina e o “eixo ocidental” foi modificada. Dentro desta estratégia 

“macro”, foi claramente feita uma tentativa de privilegiar uma relação de cooperação 

com a Grã-Bretanha, a fim de lograr uma aproximação entre os dois países. 

Apesar desta visão geral (estratégia cooperativa em vários aspectos, que se 

materializou no Tratado de Foradori-Duncan), desde as primeiras declarações da 

Chanceler argentina (Susana Malcorra), ficou muito claro que o país apoiava a 

reivindicação da soberania, e não renunciava ao seu tratamento com a Grã-

Bretanha, reconhecendo os direitos dos ilhéus, mas sem considerá-los uma terceira 

parte nas negociações. 
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A discrepância sobre este interesse (soberania), que era excludente, implicou a 

necessidade de adotar uma opção estratégica predominantemente competitiva para 

enfrentar o conflito. Seguindo a lógica definida por Frischknecht (2015), a opção 

predominante na manobra é aquela que define o nível do conflito. Portanto, conclui-

se que, apesar de uma abordagem geral que buscava uma relação mais estreita 

entre Argentina e Grã-Bretanha, a opção estratégica predominante, o Debate, 

definiu a relação de identificação entre ambos os países neste período.  

A não reeleição do Presidente Macri impossibilita determinar considerações 

mais conclusivas deste período, devido ao pouco tempo que durou o mesmo e ao 

retorno, de um novo governo (a partir de dezembro de 2019) com a intenção, em 

princípio, de sustentar uma geoestratégia mais semelhante ao período 2003-2015.  

Esse aspecto é inferido nessas conclusões, pois o novo governo do presidente 

Alberto Fernández pertence ao peronismo, e tem como vice-presidente a Cristina 

Fernández de Kirchner, que havia intensificado, durante o seu segundo mandato 

presidencial (2011-2015), as opções estratégicas competitivas detalhadas no 

Capítulo 6, e um esfriamento das relações bilaterais. 

Resulta importante destacar uma das conclusões mais importantes que se 

originam a partir da análise deste período, olhando em perspectiva também o 

período 1989-1999 (presidência de Carlos Menem). Apesar da abordagem 

cooperativa geral de ambos os períodos estratégicos, conclui-se que a relação de 

identificação no período 1989-1999 foi cooperativa, enquanto no período 2015-2019 

foi competitiva. O principal motivo da diferença, para o autor, é o elemento essencial 

“Soberania”. Se durante o primeiro período mencionado este elemento essencial foi 

colocado sob um “guarda-chuva”, no segundo período mencionado o país não 

desistiu de discutir e reivindicar a Soberania nas Ilhas Malvinas. 
 

7.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em primeiro lugar, pode-se concluir que a Soberania nas Ilhas, a pesca, os 

hidrocarbonetos, a Antártica e o desenvolvimento do Poder Naval sempre estiveram 

presentes na geoestratégia da Argentina. A estes elementos somam-se, de forma 

permanente, os assuntos ou questões econômicas, que direta ou indiretamente 

influenciaram à Grande Estratégia Nacional para fazer frente aos desafios impostos 

pelo Conflito. 
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Conforme foi constatado ao longo da pesquisa, fundamentalmente no Capítulo 

6, os principais elementos essenciais, apesar de sempre estarem presentes, em 

algumas circunstâncias tiveram modificado a sua importância para a geoestratégia 

nacional (fim ou meio), ou foram considerados sob diferentes relações de 

identificação e diferentes opções estratégicas. Em muitas ocasiões, as 

dependências econômicas do país (como no período 1880-1945), foi fator 

preponderante nessas modificações ou mudanças. 

Quanto ao elemento essencial que é considerado mais importante, que é a 

Soberania nas Ilhas Malvinas, a sua presença permanente é indiscutível. Porém, no 

primeiro período estratégico analisado (1880-1945), devido às boas relações 

bilaterais (com a Grã-Bretanha) e à forte dependência da Argentina de investimentos 

e crédito britânicos, a Soberania não teve um lugar preponderante na geoestratégia 

do país na Questão das Malvinas. Da mesma forma, mostrando uma adaptação dos 

próprios fins aos fins do adversário, a reivindicação de soberania entrou em pausa 

durante o Período Estratégico 1989-1999, onde se tentou avançar indiretamente e 

em outras questões nas relações com Grã-Bretanha e, fundamentalmente, com os 

habitantes das Ilhas Malvinas (os Kélpers). Foi o período da fórmula do “guarda-

chuva da soberania”, aspecto central emergente dos acordos de Madri. Em 

consequência, infere-se que, por ter sido este elemento essencial que determinou a 

opção estratégica que graduou a intensidade do nível de conflito em cada período 

analisado, foi, por conseguinte, o mais relevante em todo o estudo realizado. 

Outros três elementos permanentes, que compõem um triângulo cada vez mais 

conectado e com maior força são: a pesca, os hidrocarbonetos e a projeção em 

direção ao continente antártico.  

No que diz respeito à pesca, sua importância pode ser observada desde o 

primeiro período estratégico (1880-1945). De fato, é uma preocupação constante do 

primeiro geopolítico argentino, o Almirante Storni. Mas a importância crucial do 

recurso se intensifica após a Guerra das Malvinas, onde se torna um recurso central 

para o desenvolvimento econômico das Ilhas Malvinas. Já nos dois últimos períodos 

estratégicos analisados, sua importância é detectada com a (incipiente) predação do 

recurso, detalhada no Capítulo 5, bem como os indícios de pesca ilegal internacional 

na região. 
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Com exceção do primeiro período estratégico (primeiro por uma questão de 

lógica temporal, e depois pelo desconhecimento do potencial da área), o petróleo 

aparece como outro elemento essencial, sem o qual é difícil estabelecer qualquer 

geoestratégia viável no Conflito. A pesquisa permitiu estabelecer dois momentos-

chave ao longo do Conflito, que aceleraram a importância estratégica do recurso e 

tiveram forte impacto na evolução da Questão das Malvinas: o Relatório Shackleton, 

em 1976 e o início formal da procura de petróleo por empresas de capital britânico, 

em 2010. Percebe-se que nos aproximamos de um terceiro momento crucial, que 

será o início das extrações na bacia do Sea Lion, previstas inicialmente para este 

ano (2020). 

Quanto à projeção antártica, pode-se afirmar que é um elemento essencial e 

decisivo para a compreensão de grande parte do passado do conflito, mas, 

sobretudo, de seu futuro. O complexo sistêmico das Ilhas Malvinas, Geórgias e 

Sandwich do Sul funciona como principal alicerce da reivindicação soberana 

britânica sobre a península Antártica, sendo difícil avançar sobre a pretensa 

soberania argentina (nas Malvinas) no curto prazo, enquanto estiver em vigor o 

Tratado da Antártica, que tem resoluções de soberania adiadas, inicialmente, até 

2041. Da mesma forma, essas posições ultramarinas (o referido complexo de ilhas) 

são a base para as reivindicações soberanas da Argentina no continente antártico.  

Entende-se, em função disso, porque todos os entrevistados nesta pesquisa 

consideram que as Malvinas e a Antártica fazem parte do mesmo conflito. Um deles 

afirmou que a Guerra de 1982 foi na verdade a primeira batalha pela Antártica.  

No que diz respeito ao Poder Naval, a sua presença como elemento central 

também e irrefutável, visto que as Malvinas constituem um cenário insular, no meio 

de um vasto oceano. Pela análise feita, focada no ator “Argentina” ao longo de 5 

períodos estratégicos, observa-se que as Forças Navais foram um meio importante 

nos dois primeiros períodos estratégicos (até a Guerra das Malvinas, em 1982), 

conforme o explanado nos Capítulos 4 e 6. Tendo a guerra como ponto de inflexão, 

o Poder Naval argentino começou a sofrer carência de investimentos (e de 

modernização geral), dedicando-se a atender outros interesses, como apoio às 

atividades antárticas, custódia da Zona Econômica Exclusiva do Mar Argentino, ser 

um braço da diplomacia nacional etc., mas perdendo grande influência para ser 
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utilizado dentro da manobra estratégica, como um esforço principal esforço 

(empregando meios) na Questão das Malvinas. (Ver Quadro 15, Forcas Navais).  

Para esta última parte das conclusões, foram reservados alguns aspectos do 

referencial teórico que puderam ser verificados ao longo da pesquisa. 

Em primeiro lugar, como o conflito ocorre, principalmente, nas mentes dos 

atores, pode concluir-se sobre a importância da comunicação, em meio a esse 

choque de vontades (Beaufre). Isso é claramente evidente em cada período 

estratégico, mas fundamentalmente a partir da Resolução 2065 da ONU (1965), 

quando o choque dialético começou nos vários fóruns internacionais.  

Também foi verificada a definição de Estratégia de Collin Gray, que determina 

que é a realização dos fins políticos desejados, através da escolha de modos 

estratégicos apropriados. Independentemente do sucesso ou fracasso desses 

modos estratégicos, foi possível observar na presente pesquisa que não só não 

houve continuidade no tempo das manobras estratégicas determinadas pelo país (e 

as opções consequentes dentro delas), mas também que essas opções mudam com 

maior velocidade cada vez. Isso não implica que a lógica dinâmica do conflito não 

exija ajustes, mas sim a necessidade de manter um curso consistente ao longo do 

tempo, para alcançar resultados decisivos. 

Em relação à geopolítica clássica e à geopolítica dos recursos naturais, nos 

fatos verificados no conflito das Malvinas, elas podem ser observadas como 

conceitos ou teorias complementares, que não se opõem. Nesse sentido, foi 

observada uma maior incidência de ideias clássicas ao longo da pesquisa nos dois 

primeiros períodos estratégicos, e uma maior preponderância geopolítica dos 

recursos naturais nos períodos subsequentes.  

E com relação aos recursos naturais ou estratégicos, é mister ressaltar que a 

dinâmica permanente de conceituação do que é considerado um recurso estratégico 

se verifica claramente neste conflito. A título de exemplo, cita-se que, no início do 

primeiro período estratégico (1880), um recurso central era o óleo de baleia, que 

naquela época se procurava na zona de conflito. A partir de 1976, nos últimos 

períodos estratégicos, isso se transformou em petróleo, e as projeções para o futuro 

já começam a concentrar-se nos nódulos polimetálicos no Atlântico Sul Ocidental.  

Conforme mencionado no referencial teórico, a geoestratégia pode ser 

entendida como uma estratégia baseada na exploração sistemática das 
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possibilidades oferecidas pelos grandes espaços em termos de extensão, forma, 

topografia e recursos de todos os tipos. A partir dessa definição, algumas 

considerações finais podem ser feitas sobre a presente pesquisa 

A geoestratégia precisa de pensadores geopolíticos, que orientem os meios do 

Poder Nacional e, se necessário, mudem a visão geral das coisas. Nos primeiros 

períodos estratégicos, esses pensadores geopolíticos nacionais aparecem na 

Argentina, acompanhando os processos integrais da Nação. No primeiro período, 

Storni se destaca claramente e, no segundo, aparecem personalidades como 

Atencio e Guglialmelli. Cada um respondendo a um tempo, a uma idiossincrasia e 

até a uma realidade econômica nacional. No entanto, a geoestratégia do final do 

século XX e início do século XXI surge sem estar acompanhada de pensadores 

geopolíticos argentinos influentes. 

Por fim, expressa-se a necessidade de aprofundar a consciência territorial, sem 

a qual não há visão geopolítica possível.  

A consciência territorial permite a identificação de riscos e ameaças. A partir 

deles orientam-se os meios presentes e projetam-se as necessidades futuras de 

uma geoestratégia viável. Essa consciência territorial não pode ignorar o potencial 

que o Atlântico Sul representa para a Argentina, nem pode esquecer a estreita 

ligação entre a Antártica e a Questão das Malvinas, que apresenta uma nova 

discussão sobre o Tratado da Antártica, em um horizonte não tão distante, junto com 

as postergadas reivindicações de soberania nesse continente. 
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APÊNDICE A: Questionário base preparado para as entrevistas 
 

Número Pergunta 

Pergunta Inicial aberta 

1 Desde sua profissão, como o Senhor tem se vinculado à Questão das Malvinas? 

Perguntas pré- planejadas  

2 Como a questão das Malvinas estava presente nos principais pensadores 

geopolíticos argentinos do século XX (Storni, Atencio, Guglialmelli, Perón)? 

3 O Almirante Storni foi pioneiro na tentativa de levar a visão dos argentinos ao 

Atlântico Sul. Você acha que os líderes políticos do país, 100 anos depois, 

assimilaram esse pensamento ou o Mar da Argentina ainda é negligenciado? Como 

isso influencia a questão das Malvinas? 

4 A que você atribui que a questão das Malvinas não foi tratada como uma prioridade 

pelo almirante Storni? 

5 Que impacto você acha que a expansão da plataforma continental para 350 milhas 

náuticas (reconhecida pela ONU) tem no conflito? 

6 Quais são os principais riscos e ameaças que você observa no Atlântico Sul 

Ocidental? 

7 A questão das Malvinas e da Antártica: elas devem ser tratadas como um único 

conflito pela Argentina? Por quê? 

8 O que inclui o conceito de "controle do mar"? 

9 Como você define “cenário marítimo? Quais são as peculiaridades do Atlântico Sul 

Ocidental? 

Perguntas específicas Entrevistado 1 

1 Acredita que o crescimento da importância das plataformas offshore em todo o mundo 

influencia o conflito no Atlântico Sul? Qual a sua opinião sobre a atual exploração das 

bacias de petróleo nas Malvinas, destacando a de Sea Lion? 

2 Você mencionou em dissertações e artigos que está preocupado com a predação de 

peixes no Atlântico Sul. Como esse problema deve ser tratado? Como você observa as 

respostas das autoridades políticas argentinas à pesca ilegal? 

3 Qual a sua opinião sobre a situação da Marinha Mercante na Argentina? 

4  Você acredita que a atual situação da pesca e dos hidrocarbonetos no Atlântico Sul 

pode permitir uma nova abordagem (cooperativa) com o Reino Unido, como ocorreu 

nos anos 90, como um passo em direção à discussão da soberania? 

Perguntas específicas Entrevistado 2 

1 De acordo com seu conhecimento, qual potencial você acha que o Atlântico Sudoeste 

tem em relação às bacias de petróleo e petróleo offshore? E as bacias do mar perto 
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das Malvinas? 

2 O preço atual do petróleo torna viável a extração offshore de petróleo no Atlântico Sul 

Ocidental (incluindo as plataformas de exploração das Malvinas)? Na sua opinião, o 

que a Argentina deveria fazer sobre isso. 

3 Do ponto de vista dos recursos naturais, qual é o potencial comprovado da Antártica 

em geral e da península Antártica em particular, onde as reivindicações de soberania 

da Grã-Bretanha, Argentina e Chile se sobrepõem? 

4 Qual a sua opinião sobre a situação da pesca ilegal no Atlântico Sul Ocidental? 

Perguntas específicas Entrevistado 3 

1 Como você define “cenário marítimo? Quais são as peculiaridades do Atlântico Sul 

Ocidental? 

2 Como a Guerra das Malvinas afetou o poder naval argentino? 

3 Para quais interesses marítimos atuais e futuros as Forças Armadas (principalmente a 

Marinha Argentina) devem se preparar? 

4 Você acredita que os argentinos têm uma dimensão final da jurisdição marítima e dos 

recursos associados à futura disputa de soberania no continente antártico? Por quê? 

Perguntas específicas Entrevistado 4 

1 Existe algo que chame a sua atenção em relação à estratégia argentina em relação às 

Malvinas, de Storni até os dias atuais? Você poderia explicar o porquê? 

2 Quais são as implicações para o Brasil da existência de uma potência estrangeira como 

a Grã-Bretanha, com bases e territórios no Atlântico Sul? 

3 Qual é a sua visão para o futuro do conflito das Malvinas? 

Perguntas específicas Entrevistado 5 

1 Como você define “cenário marítimo? Quais são as peculiaridades do Atlântico Sul 

Ocidental? 

2 Como a Guerra das Malvinas afetou o poder naval argentino? 

3 Para quais interesses marítimos atuais e futuros as Forças Armadas (principalmente a 

Marinha Argentina) devem se preparar? 

Perguntas específicas Entrevistado 5 

1 O Brexit oferece uma oportunidade para a Argentina na questão das Malvinas? Por 

que? 

2 Como você avalia a situação atual da pesca e dos hidrocarbonetos no Atlântico Sul? 

 


