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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Diretor – Lucas Henrique de Oliveira 

 

Queridas delegadas e queridos delegados, sejam bem-vindas (os) à 21ª edição do Modelo 

Intercolegial das Nações Unidas! É com imenso prazer que eu me apresento como Diretor da 

Conferência de Washington (1959). Meu nome é Lucas Henrique de Oliveira, e quando nos 

encontrarmos em outubro, eu terei 22 anos e estarei no sétimo período da graduação em Relações 

Internacionais na PUC Minas. 

O MINIONU é um projeto pelo qual eu sinto muito carinho. Ele possui grande 

importância na minha vida acadêmica e pessoal, visto que influenciou diretamente o meu 

desenvolvimento como aluno de Relações Internacionais. Isso porque, essa simulação me ajudou 

a conceber minha área de interesse de estudos, a fazer grandes amigos, aprender e ensinar coisas 

incríveis, e descobrir mais sobre mim mesmo. Minha primeira experiência no projeto ocorreu em 

2017, no meu segundo período no curso. Eu fui Voluntário no Conselho do Ártico (2018), que 

discutiu sobre “A Guerra Fria sobre o Ártico” – o que, inclusive, influenciou diretamente a 

minha escolha em fazer um comitê sobre a Antártica – e foi uma vivência extremamente 

enriquecedora, em que pude conhecer o MINIONU e a sua grande capacidade de agência de 

mudança educacional e social. 

Em 2018 eu fui Diretor Assistente na Organização Marítima Internacional (2018), sobre 

“meios e formas de proteger os mares e a segurança marítima em um mundo em transformação” 

e, em 2019, exerci o mesmo cargo no UNODC (2019), que debateu “África Ocidental e a nova 

rota do tráfico transatlântico de drogas”. A partir disso, obtive grandes aprendizados, e percebi 

que cada edição do MINIONU é muito singular, visto que sempre existe algo a mais que eu 

possa contribuir para o projeto, e o projeto contribuir para minha vida. A Conferência de 

Washington (1959) é, então, um sonho que eu guardo há muito tempo. Com o passar dos anos na 

minha carreira no MINIONU, esse comitê foi moldado de acordo com cada aprendizado que eu 

obtive, não só no Modelo de Simulação, como também durante a graduação em Relações 

Internacionais. Logo, a CW (1959) foi pensada nos mínimos detalhes com muito carinho, para 

que vocês aproveitem ao máximo possível. Estamos, desde 2019, com trabalhos a todo vapor 

para fazer uma edição incrível e torcemos para que seja tudo tão bom quanto planejamos.  

Espero que as senhoras e os senhores estejam tão ansiosas (os) quanto eu para que 

outubro chegue logo. Desejo a vocês ótimos estudos e que aproveitem muito o que o MINONU 

tem a oferecer. Até logo! 
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Diretora Assistente – Ana Basques 

 

Olá queridas (os) delegadas (os)! Meu nome é Ana Luiza Basques, e com muita 

felicidade me apresento como Diretora Assistente do comitê CW (1959). Tenho 20 anos e na 

data do nosso encontro estarei cursando o quarto período do curso de Relações Internacionais na 

PUC Minas. Sou apaixonada por simulações há quatro anos, desde quando participei da 

Simulação Santo Antônio (SISA), que é o modelo do colégio em que estudei no ensino médio. A 

partir de então, era meu sonho participar no MINIONU. Consegui realizá-lo no ano passado, 

quando fui Voluntária no comitê de Logística, que me proporcionou uma experiência muito 

engrandecedora. Estou muito contente de participar esse ano internamente em um comitê tão 

especial! 

Acredito na enorme importância dos temas de cooperação, muitas vezes tão instáveis e 

imprevisíveis. É essencial o debate a respeito da possibilidade de cooperação e suas 

particularidades para as relações internacionais e, principalmente, na resolução de impasses. O 

tema do nosso comitê aborda questões marcantes para os países e a humanidade. Espero que 

estejam tão entusiasmados quanto nós! 

Planejamos todo o comitê da melhor forma possível, espero que gostem. Aproveitem 

muito essa simulação incrível! Nos vemos em outubro! 

 

Diretor Assistente – Gabriel Tupy 

 

Olá delegadxs! Com muito prazer, eu, Gabriel Tupy, me apresento como Diretor 

Assistente do CW (1959). Tenho 19 anos e em outubro estarei cursando o terceiro período de 

Relações Internacionais no Campus Coração Eucarístico na PUC Minas, sendo esta a minha 

segunda participação no MINIONU. A primeira vez que ouvi falar no MINIONU foi no terceiro 

ano do ensino médio. Desde pequeno morei na cidade de Vitória da Conquista, no interior da 

Bahia, e lá simulações das Nações Unidas nunca foram realizadas. Ao ingressar na PUC Minas, 

tive a oportunidade de conhecer o projeto e ter minha primeira experiência com ele: Voluntário 

do comitê UNODC (2019) no MINIONU 20 anos.  

Logo após a minha experiência como Voluntário, tive a certeza de que em 2020 me 

candidataria a Diretor Assistente. Com muita felicidade fiquei no comitê que mais cobiçava, o 

CW (1959), para debatermos o Tratado da Antártica. Nós, diretores, estamos fazendo um 

material de estudos com muito carinho e dedicação. É um assunto extremamente importante para 

entendermos o cenário internacional e os impactos das políticas adotadas lá atrás em nosso 
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presente. Espero que encham seus olhos de curiosidade e animação para que todos nós, como 

uma grande equipe, tenhamos a melhor experiência possível! Bons estudos e até mais! 
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A Antártica é uma temática de grande destaque para a geopolítica, visto que possui 

considerável importância para a sociedade internacional no âmbito econômico, militar, ambiental 

e de desenvolvimento científico. Ela está localizada no extremo sul do globo e sua área terrestre 

é de 14,2 milhões de km², sendo desses, 13,915 milhões cobertos por gelo, e 285 mil livres de 

gelo. Consequentemente, avalia-se que ela é o continente mais frio, ventoso e seco do Planeta, 

mas isto não significa que não há vida lá, já que existem fauna e flora distintas. Apesar dessas 

condições climáticas adversas, esse local possui em suas delimitações quantidade significativa de 

recursos naturais, como minério de ferro, cobre, ouro, níquel, platina, carvão, cardumes em 

escala de pescaria comercial, e animais exóticos de alto valor no mercado. Constata-se ainda que 

na região não existe uma população nativa, de modo que sua ocupação se resume à presença de 

cientistas sazonais, com o objetivo de realizar pesquisas (CENTRAL INTELLIGENCE 

AGENCY, 2019).  

Atualmente, o continente é um ponto de referência acerca do êxito de temas como a 

cooperação multilateral1 e a paz no sistema internacional, já que lá prevalecem as disposições do 

Tratado da Antártica. Esse acordo concerne às suas questões políticas, estabelecendo as 

dinâmicas de gestão do respectivo território. Entretanto, por muito tempo, essa região foi um 

espaço marcado por impasses e conflitos entre os países. A partir de sua descoberta, entre 1772 e 

1775, muitos atores passaram a fazer uso do continente e, progressivamente, a demandar pela 

soberania do local. Devido às diversas oportunidades do seu aproveitamento em termos práticos, 

o Estados Unidos (EUA), Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Noruega, França e Argentina 

passaram a explorar os seus recursos naturais; fomentar possibilidades de pesquisa científica e 

realizar caça de baleias para fins comerciais, na busca de obterem proveitos econômicos e 

políticos (FUCHS, 1983). 

Essas iniciativas, porém, eram descoordenadas, já que não havia nenhuma diretriz 

jurídica institucionalizada que definisse as formas como os Estados deveriam usufruir da 

Antártica. Logo, por muito tempo, perdurou ali um cenário politicamente anárquico e confuso, 

de maneira que o continente era uma terra nullius que, no latim, significa terra que não pertence 

a ninguém. Ainda assim, ela continuava a ser explorada por diversos Estados. Tal 

enquadramento teve longa duração, até a Conferência de Washington (CW), em 1959, cuja 

discussão pautou a necessidade de estabelecer mecanismos que definissem formalmente os 

 
1 Por multilateralismo entende-se “a prática da coordenação de políticas nacionais entre grupos de três Estados ou 

mais” (KEOHANE, 1990, p. 731, versão livre). 
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termos de regência da Antártica e o fim do desarranjo político previamente estabelecido 

(FUCHS, 1983) 

A Figura 1, que consta abaixo, mostra o mapa do continente por debaixo de suas calotas 

polares. As partes em marrom e verde representam a área terrestre acima do nível do mar. Apesar 

de a maior parte delas ainda estar coberta por gelo, caso ocorra o degelo, serão propriamente 

visíveis e possivelmente habitáveis. A área em azul escuro é o oceano, e em azul claro são as 

calotas polares que não possuem nenhum território acima do nível do mar. Esses locais, portanto, 

mesmo com o degelo serão inabitáveis. Ainda assim, evidencia-se que há grande porção de terra 

que pode vir a ser habitável, e, portanto, é muito cobiçada por alguns países. 

 

Figura 1 – Mapa das calotas polares da Antártica 

 

Fonte: SciTechDaily (2019) 

 

 Em decorrência disso, o continente desperta interesse de diversos atores do sistema 

internacional e pode propiciar proveitos ímpares àqueles que a explorarem. Logo, discutir os 

termos de regência desse território é de grande importância para a humanidade per se, já que as 

decisões tomadas com relação às terras do Polo Sul afetam todo o globo de diversas formas e em 

diferentes setores. 

 

2.1 A disputa por soberania na Antártica 
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 Desde o momento de sua descoberta no século XVIII, o continente passou a ser 

explorado por vários países de maneira desordenada. Além disso, nesta época haviam poucas 

informações geográficas e científicas concernentes ao continente. Em 1897 se iniciou a chamada 

Era Heroica, período da realização de várias expedições ao extremo Polo Sul, com o objetivo de 

compreender melhor a dinâmica e as particularidades desse território em termos científico-

naturais e geográficos. Diversos países delinearam suas políticas externas para o continente de 

acordo com essa inciativa: a Bélgica, a Alemanha, a Suécia, a França, o Japão, a Austrália, e, 

principalmente, o Reino Unido2.  

 Durante a Era Heroica, tais países conseguiram, mapear o continente e entender melhor 

suas condições naturais. As expedições eram majoritariamente individuais, entretanto, os 

resultados das mesmas costumavam ser compartilhados no âmbito internacional. Ademais, 

também foram estabelecidas diversas estações científicas desses países no local. Isso posto, a 

Antártica despertou interesses territoriais de diversos Estados que viam ali possibilidade de tirar 

grandes proveitos: a oportunidade de exploração de pele de foca e óleo de elefante marinho para 

investimentos comerciais; perspectiva de extração mineral; expectativa com relação a pesquisas 

científicas; serventia da região em termos geográficos e estratégicos3, além da própria reputação 

positiva na comunidade internacional eram recursos que a ocupação do continente poderia 

proporcionar (FUCHS, 1983; SAMPAIO, 2017). 

Além disso, destaca-se também três eventos de grande influência nas dinâmicas políticas 

antárticas: os Anos Polares Internacional, de 1882-1883 e de 1932-1933; e o Ano Geofísico 

Internacional de 1958. Eles foram grandes programas de cooperação científica polar e de 

incentivo a expedições desenvolvidos pela comunidade internacional de pesquisadores; e 

também tiveram um forte papel em delinear a história desse território. 

A Figura 2, abaixo, evidencia a presença de recursos naturais no continente. No mapa, as 

áreas em roxo claro mostram os pontos onde existem minerais; enquanto em roxo escuro, onde 

há carvão; em laranja, óleo e gás natural; e em azul claro, cardumes em escala de pescaria 

comercial e baleias. Esses são recursos explorados e cobiçados pelos países supracitados desde o 

descobrimento do continente até a CW. 

  

 
2 País que mais realizou expedições durante esse período. 
3 Por sua localização privilegiada, a Antártica dispõe de fácil acesso os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico; além da 

Oceania, da América do Sul e da África. Logo, ela se configura como um local de forte potencial estratégico-militar.  
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Figura 2 – Mapa dos recursos naturais na Antártica 

 

Fonte: Omega7Geo (2013). 

 

Portanto, existia na Antártica um “vácuo de poder”, visto que não havia a presença de 

nenhum controle soberano sobre continente. Ou seja, nenhum ator possuía direito de legislar, 

controlar e/ou comandar esse território. Destaca-se, a partir disso, uma conjuntura muito singular 

da política internacional, em que uma expressiva massa de terra, com significante presença de 

recursos naturais com potencial de escala comercial, estava devoluta. Esse cenário acabou por 

suceder um conflito: Estados, com desejo de ocupar o Polo Sul, passaram a reivindicar terras dali 

ao se declararem soberanos sobre partes desse continente. Entretanto, para que um pleito fosse 

realizado, esses agentes deviam possuir legitimidade para tal. Em vista disso, sucedeu-se um 

grande impasse no sistema internacional, já que múltiplos países declararam ter posse de uma 

mesma terra, e, consequentemente, passaram a disputar pelo reconhecimento da legalidade de 

suas respectivas soberanias sobre a Antártica. 

 

2.1.1 O que é soberania? 

 

 Antes de entender o conflito causado pelas demandas por soberania, faz-se necessário 

compreender o conceito de soberania per se, já que esse é um dos termos mais importantes no 

estudo da política internacional. Hoje, para um Estado ser caracterizado como tal, são necessárias 

cinco qualidades: (1) o governo, relativo ao sistema de regência; (2) a população, referente aos 

cidadãos que vivem nesse local; (3) o território, que diz respeito aos limites terrestres e 
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marítimos que são ocupados por ele; (4) a nação, que é a existência de uma cultura comum e um 

sentimento de pertencimento dessa comunidade, e por fim, (5) a soberania que é o elemento a ser 

discutido neste tópico (DEVETAK, 2012). 

 A soberania, portanto, é um elemento constitutivo da ideia de Estado moderno, o que faz 

com que ela seja essencial em assuntos relativos à política de uma forma geral, e mais 

enfaticamente, na disputa pela Antártica. Ela se manifesta em dois níveis: o doméstico e o 

internacional. Com relação ao cenário doméstico, trata-se da capacidade de cada país estabelecer 

estruturas autorizadas para manter a ordem local (KRASNER, 2007). Já no âmbito externo, que é 

o que mais importa neste Guia de Estudos, ela se refere 

[... ] a uma maneira de organizar a vida entre entidades políticas. Em seu tipo ideal, ela é 

definida por três características: território, autonomia e equidade. Um Estado soberano 

tem um território definido. Um Estado soberano é autônomo ou independente; nenhum 

ator externo possui autoridade nos limites territoriais e cada Estado soberano aceita a 

autonomia de outras soberanias. Por fim, Estados soberanos são formalmente iguais. 

Apesar de eles, obviamente, variarem em relação a tamanho, população, recursos e 

riqueza, cada Estado soberano possui o direito de assinar tratados com outros e de ser 

livre sem interferência de atores externos (KRASNER, 2007, p. 2, versão livre4). 

 

 Dessa forma, a soberania é o princípio que define a apropriação de um território por parte 

de um Estado, assim como a doutrina de não intervenção institucionalizada no sistema 

internacional. Ou seja, é ela que define a posse de cada local do globo, e que as terras de cada 

país não podem ser invadidas por outros, de acordo com as regras do direito internacional5. É a 

partir dela que se determina que cada governo é livre para tomar decisões econômicas, sociais, 

militares e culturais dentro de suas delimitações; e que cada Estado possui autonomia dentro da 

comunidade internacional (KRASNER, 2007). 

 A partir disso, avalia-se a questão da Antártica: pelo fato de o continente não ser 

reconhecido formalmente como território de nenhum país até então, existe a necessidade de 

definir os seus termos de regência e como a soberania será exercida ali. Dada a existência de uma 

dinâmica exploratória no local, deve-se decidir quais atores teriam, realmente, o direito de 

explorá-lo. 

 

 
4 “[…] a way of organizing political life among political entities. In its ideal typical form external sovereignty is 

defined by three characteristics: territory, autonomy, equality. A sovereign state has a defined territory. A sovereign 

state is autonomous or independent; no external actor has authority within the state’s territorial boundaries and each 

sovereign state accepts the autonomy of other sovereigns. Finally, sovereign states are formally equal. Although 

they obviously vary with regard to size, population, resources, and wealth, every sovereign state has the right to sign 

treaties with others and to be free from interference by external actors” (KRASNER, 2007, p. 2). 
5 O artigo dois da Carta das Nações Unidas define o princípio da não intervenção, que estabelece que um Estado não 

pode interferir nos assuntos internos dos outros. Esse contexto é proposto pelas regras do direito internacional 

público (TRINDADE, 2017). 
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2.1.2 As demandas por soberania na Antártica 

 

Desde 1531, já é sabido pela comunidade de geógrafos que o planeta Terra possui um 

formato arredondado, de modo a ser composto por dois polos: o sul e o norte. Ainda assim, o 

continente antártico não era conhecido pela humanidade. Esse local era chamado de terra 

australis icognita, termo em latim que significa terra desconhecida. Logo, não se sabia o que 

existia no Globo a partir do extremo sul, e por isso, tais terras eram ainda uma incógnita para a 

sociedade (WALTON, 2013). 

Devido a conhecimentos astronômicos, supunha-se que existiam terras no Polo Sul, 

entretanto, não havia nenhuma confirmação acerca dessa informação. Esse contexto perdurou até 

17686, quando a Sociedade Real do Reino Unido propôs realizar uma expedição para o mais 

extremo sul possível do globo, a fim de descobrir o que realmente se passava nessa parte da 

Terra. Geógrafos britânicos argumentavam que “ali existia um continente tão grande, com 

milhões de habitantes que, sob a soberania da Grã Bretanha, geraria uma riqueza mais que 

suficiente para substituir a [possível] perda das Colônias Estadunidenses”7 (WALTON, 2013, p. 

3, versão livre8). Eles conseguiram chegar ao Círculo Polar Antártico, mas não a efetivamente 

desembarcar no continente, de maneira que somente após alguns anos, com o desenvolvimento 

de embarcações mais eficientes, isso se tornou possível. Porém, logo que tal descoberta foi 

divulgada, foi firmada uma corrida entre as potências europeias que tinham interesse tais terras. 

Dessa forma, a Antártica já era ambicionada mesmo sem a certeza de que ela efetivamente 

existia (WALTON, 2013). 

A partir disso, avalia-se que a descoberta da Antártica foi relativamente tardia, quando 

comparada ao resto dos continentes, de modo que, como já dito, apenas entre 1772 e 1775 o local 

passou a ser reconhecido pela humanidade. Apesar do território possuir condições climáticas 

adversas, seus recursos naturais eram cada vez mais explorados e ele progressivamente atraía 

mais interesses dos Estados em decorrência do seu mapeamento na Era Heroica. 

O continente despertou interesses territoriais de diversos países que viam ali a 

possibilidade de tirar grandes proveitos. Porém, por não haver nenhum princípio que definisse e 

regulamentasse especificamente a presença desses agentes no território, houve diferentes 

 
6 Existem algumas evidências arqueológicas de presença humana no continente antes dessa data, porém, essa foi a 

primeira expedição documentada. 
7 A independência das Treze Colônias só foi efetivamente reconhecida décadas depois disso, em 1788. Dessa forma, 

avaliava-se não a perda em si, mas uma possível perda. 
8 “[…] such a large continent must have many millions of inhabitants and that under the sovereignty of Britain it 

would generate more than enough trade to replace that lost with the ungrateful subjects in the American colonies” 

(WALTON, 2013, p. 3) 
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manifestações de demandas por soberania sobre o continente: a Argentina, a Austrália, o Chile, a 

França, a Noruega, a Nova Zelândia e o Reino Unido requereram terras no local, conforme a 

mostra a Figura 3, abaixo (SAMPAIO, 2017). A partir desse contexto, esses Estados passaram a 

ser chamados de territorialistas ao se tratar do continente, visto que “territorialismo é definido 

como uma tentativa de afetar, influenciar, ou controlar ações, interações, ou acessar uma área 

geográfica tentando impor controle” (SACK, 1983, p. 1, versão livre9). Dessa forma, eles 

buscavam realizar essas práticas no continente. 

 

Figura 3 – Mapa das reivindicações territoriais antárticas 

 

Fonte: The Guardian (2014). 

 

É possível identificar que a Austrália é o país que reivindicou a maior parcela do 

território antártico, e que parte dessa área desejada também era demandada pela França. 

Ademais, o Chile, a Argentina e o Reino Unido se encontravam em grande impasse, visto que os 

três ambicionavam as mesmas terras no continente. Em contrapartida, a Nova Zelândia e a 

Noruega eram os únicos países que manifestavam interesse por zonas que nenhum outro Estado 

cobiçava. Além disso, a menor parte do continente não era aspirada por nenhum Estado. 

Tais reivindicações, supostamente, deveriam ser feitas com base no Ato Final da 

Conferência de Berlim de 1884-1885, documento que define as diretrizes jurídicas e legais que 

devem ser seguidas para que os países se estabeleçam em regiões inabitadas. “De acordo com 

essa conferência, o descobrimento não é considerado suficiente para assegurar o direito a um 

 
9 “Territoriality is defined here as the attempt to affect, influence, or control actions, interactions, or access by 

asserting and attempting to enforce control over a specific geographic area” (SACK, 1983, p. 1) 
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território, se não forem anexadas evidências simbólicas, acompanhadas de ocupação efetiva, atos 

de Estado e notificação dos atores interessados” (SAMPAIO, 2017, p. 27, versão livre10). Ou 

seja, para realmente ter o direito à soberania sobre a Antártica, seria necessário que os países 

comprovassem possuir um verdadeiro vínculo com o continente como, por exemplo, 

proximidade geográfica da Argentina e Austrália, ou o histórico de expedições do Reino Unido. 

Os Estados territorialistas, porém, acusavam-se um ao outro de ilegitimidade para tais pleitos. 

Isso porque, como já visto, era comum que eles declarassem possuir o mesmo território, e em 

vista disso, nas negociações acerca dessas demandas, nenhum deles se mostrava disposto a abrir 

mão dos seus interesses. Logo, não aceitavam a requisição territorial do outro (SAMPAIO, 

2017).  

 O Reino Unido, França, Nova Zelândia, Austrália e Noruega reconheciam mutuamente 

suas reinvindicações territoriais, de maneira que eles as consideravam todas legítimas entre si. 

Isso se dá, em grande parte, porque a Nova Zelândia e a Austrália eram países de domínio 

britânico, e a Grã Bretanha, com sua significante projeção sobre a Antártica, as ajudou a 

realizarem seus pleitos. Exemplifica-se isso com a realização da British, Australian and New 

Zealand Antarctic Research Expedition11 (BANZARE). Essa foi uma expedição científica 

realizada pelos três Estados, mas de liderança britânica, que progressivamente, serviu de 

argumento para que eles comprovassem uma suposta ocupação do continente. A França e a 

Noruega, também eram vistas como aliadas pelo Império Britânico, já que os três eram membros 

a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) (SAMPAIO, 2017). 

A Argentina e o Chile, ao contrário dos outros cinco envolvidos nessa disputa, não 

reconheciam mutuamente seus pleitos, e como já dito, até mesmo tinham interesse pelos mesmos 

setores territoriais. Portanto, eles enfrentavam um grande desafio com relação à 

institucionalização da nacionalização de tais terras, já que eram os únicos atores 

subdesenvolvidos americanos nesse conflito e, face a isso, possuíam pouco reconhecimento 

internacional quanto à legitimidade de suas demandas. Consequentemente, ambos se 

comprometeram, em 1948, por meio da Declaração Doloso-La Rosa, de que “até que um acordo 

amigável sobre os limites territoriais antárticos seja alcançado, ambos os governos agirão de 

 
10 “According to this conference, discovery is not considered enough to assure the entitlement of a territory if not 

followed by evidence of symbolic annexations, effective occupation, state acts and notification of interested actors” 

(SAMPAIO, 2017, p. 27). 
11 Em português, “Expedição Científica Antártica Australiana, Neozelandesa e Britânica”. 
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maneira coordenada na proteção e na defesa legal de seus direitos na Antártica sul-americana” 

(BECK, 1986, p. 34, apud, SAMPAIO, 2017, p. 27, versão livre12). 

Além disso, muitos países que não estavam envolvidos com essa discussão, até então, 

passaram a se manifestar contra as reivindicações dos atores mencionados. Curiosamente, o 

Estados Unidos e a União Soviética (URSS) não pleitearam soberania na Antártica, porém, não 

reconheciam formalmente nenhuma das demandas feitas pelos outros atores até aquele momento. 

Ademais, ambos demonstravam cada vez mais interesse pelo continente, dada a corrida por 

soberanias já estabelecida. Esse contexto fica evidente ao se considerar que, em 1946, o EUA fez 

a maior expedição já realizada no território antártico no período em questão, enquanto a URSS, 

para ganhar apoio doméstico em sua política externa, declarou o Dia da Antártica, que deveria 

ser comemorado por toda a população nacional (FUCHS, 1983). 

O primeiro passo para a cooperação sobre a governança13 na Antártica foi dado em 1948, 

por meio da Declaração de Escudero, documento proposto pelo Chile. Tal Declaração “[...] 

sugeria, entre outras questões, uma moratória das reivindicações territoriais, um acordo para o 

intercâmbio de informações científicas e a garantia de que estações e expedições ao continente 

não poderiam servir como fundamentos para futuras reivindicações” (ANDRADE et al, 2018, 

p.11). O documento tinha validade de cinco anos e foi acatado sem muita oposição pelos Estados 

envolvidos, sendo efetivo na direção do estabelecimento de um acordo para superar impasses 

políticos no continente (ANDRADE et al, 2018). 

Porém, durante e após esse período, um maior número de países manifestou interesse na 

negociação. A Índia também possuía forte posicionamento em sua política externa em torno da 

Antártica. Ela afirmava que o continente deveria ser utilizado apenas de maneira pacífica e 

recomendava o não estabelecimento de soberanias no território. Em vista disso, em 1956, o 

governo indiano moveu grandes esforços na tentativa de levar essa questão até a Assembleia 

Geral das Nações Unidas (AGNU), além de sugerir que o território fosse gerido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). Porém, essa iniciativa não obteve êxito, visto que os 

atores territorialistas se mostravam fortemente contra tais investidas, por rejeitarem a intromissão 

demais agentes nas discussões. Além disso, a Bélgica e a União Sul Africana também 

 
12 “[…] until a settlement is reached by amicable agreement regarding the boundary limits in the adjacent Antarctic 

territories … both governments will act in mutual  agreement in the protection and legal defence of their rights in the 

South American Antarctica” (BECK, 1986, p. 34, apud, SAMPAIO, 2017, p. 27). 
13  Por governança, entende-se “[...] um sistema de regras que depende tanto de significados intersubjetivos quanto 

de constituições formalmente sancionadas e cartas. Em termos mais enfatizados, a governança é um sistema de 

regras que só funciona se for aceito pela maioria (ou, pelo menos, pelo mais poderosos daqueles que afeta), 

enquanto os governos podem funcionar mesmo em o rosto da oposição generalizada às suas políticas.” (ROSENAU, 

1992, p. 4, versão livre). 
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demonstraram desejo em obter terras no continente, ao respectivamente, declarar que possuíam 

raízes históricas com o local e ao destacar sua proximidade geográfica com a região. Dessa 

maneira, os conflitos de interesse entre os Estados que demandavam parcelas de território 

naquele continente cresciam e se mostravam mais complexos (SAMPAIO, 2017). 

Configurava-se uma progressiva escalada do conflito, ou seja, os impasses aumentavam e 

as possibilidades de diálogo e de resolução da situação diminuíam. Mesmo após a Declaração 

Escudero de 1948 e o seu período efetivo de cinco anos, a disputa com relação ao território não 

cessou. Havia a possibilidade, inclusive, de que fossem estabelecidas bases militares no 

continente, dada uma ameaça da União Soviética, o que configurava grande perigo. Isso porque, 

a localização da Antártica no globo prove grandes vantagens geoestratégicas, já que ela dispõe 

de fácil acesso à Oceania, África e América; e aos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Dessa 

forma, tinha-se um medo instituído na comunidade internacional, porque um míssil balístico 

intercontinental lançado do Polo Sul poderia alcançar grande parte de todo o hemisfério sul, além 

do já existente grande receio vigente quanto a armamentos nucleares subsequente dos 

bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki de 1945 (ANDRADE et al, 2018). 

 Esse cenário só foi ter seu ponto de inflexão com o Ano Geofísico Internacional (AGI) 

em 1951-1958. O AGI foi um evento cujo objetivo foi desenvolver a ciência e o conhecimento 

acerca do Planeta Terra. O foco de suas pautas foi para assuntos antárticos. Durante esse período, 

a comunidade científica mundial sugeriu o estabelecimento da cooperação para o continente, que 

exaltasse o desenvolvimento de pesquisas e a paz. Nesse contexto, foi proposta e realizada a 

Conferência de Washington, em 1959, onde foi idealizado e desenvolvido o Tratado da Antártica 

(TA) (ANDRADE et al, 2018). 

 

2.1.3 A disputa por soberania na Antártica e a Guerra Fria 

 

 As disputas por soberania em territórios antárticos se deram em um período muito 

singular da história da política internacional: a Guerra Fria. Esse conflito dividia grande parte da 

comunidade internacional em dois lados: o Ocidente, que tinha como símbolo o capitalismo, e 

como seu maior representante o Estados Unidos; e o oriente, majoritariamente comunista, com a 

União Soviética como ator central. É válido ressaltar que esse ideário não se estabelece 

exclusivamente em termos plenamente geográficos, mas ideológicos, já que países da América 

Central e da África, como Angola e Cuba, foram ocupados pela URSS; e atores da Oceania, 

como a Austrália, apoiavam o EUA. Apesar de não ter ocorrido nenhum conflito armado direto 

entre o EUA e a URSS, existem registros de batalhas propriamente derivadas desse impasse por 
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meio de forças antagônicas em outros cenários, como a Guerra do Vietnã, de 1959-1975; ou a 

Guerra da Coreia, de 1951-1953 (FLEMING, 1961). Em vista disso, a Guerra Fria também 

afetou diretamente a disputa por soberanias na Antártica e influenciou diretamente a dinâmica 

política do continente nesse período (GANDRA; SIMÕES, 2014). 

 Um dos palcos da disputa entre os EUA e a URSS foi o Ártico. Geograficamente 

localizado no Globo no oposto à Antártica, ele é uma região muito importante em termos 

estratégicos, por sua geopolítica que estabelece uma conexão marítima entre ambos Estados, e 

por dispor de vias de acesso para todo hemisfério norte. Foram traçadas lá diversas rotas 

militares para navios e aeronaves, além de serem posicionadas tropas russas e estadunidenses, 

que não se enfrentaram efetivamente. Desse modo, avalia-se que o Ártico possuía grande 

potencial para a eclosão de um conflito (FARISH, 2006). A Antártica, em contrapartida, denota 

grande singularidade desse contexto: a União Soviética buscava, em certa medida, militarizar o 

continente. Porém, o Estados Unidos moveu grandes esforços no sentido de estabelecer a paz, de 

modo que em nenhum momento demonstrou interesse por reivindicações (LUEDTKE; 

HOWKINS, 2012). É possível constatar que 

 

O risco de conflito entre os Estados territorialistas cresceu com o envolvimento do 

Estados Unidos e da União Soviética – duas superpotências nucleares em competição 

durante a Guerra Fria, que eram capazes de estabelecer bases na região. Um conflito 

entre elas não seria apenas desastroso, mas a presença desses países poderia ter levado 

as disputas da Guerra Fria para a região. O uso militar e nuclear da Antártica também 

seria percebido como ameaça para a segurança nacional dos Estados sulistas e para a 

estabilidade de toda a região (SAMPAIO, 2017, p. 160, versão livre14). 

 

 Além disso, existia naquele período grande tensão no sistema internacional quanto ao uso 

de armas nucleares. Com a constatação de seu poder de destruição em massa na II Guerra 

Mundial e o medo prévio quanto ao uso desse tipo de armamento na Guerra Fria, a disputa pela 

Antártica poderia aumentar as proporções dessa preocupação. Isso porque, os atores pacifistas da 

comunidade internacional temiam que o continente fosse utilizado para testes nucleares, já que 

ele era ideal para esse tipo de prática por ser inabitado e possuir suas condições climáticas 

adversas. Ademais, por saber que a região era rica em minerais, o Estados Unidos e a União 

Soviética poderiam extrair urânio das reservas lá existentes, que é um dos principais insumos na 

fabricação dessas armas. Alguns poucos testes chegaram a ser realizados lá, assim como uma 

 
14 “The risk of conflict between claimant states was increased with the involvement of the United States and the 

Soviet Union – two nuclear superpowers in competition during the Cold War who were able to spread bases 

throughout the region. Not only would a conflict between them be disastrous, but their presence could also have 

brought outside Cold War disputes to the region. A military and nuclear use of Antarctica was also perceived as a 

threat to the national security of Southern states and to the stability of the region as a whole (SAMPAIO, 2017, p. 

160). 
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pequena quantidade de urânio foi retirada por parte desses dois países, mas isso não teve grandes 

proporções (MOORE, 2007). 

 Dessa forma, é possível inferir que a Guerra Fria estabelecia grande potencialidade de 

militarização da Antártica, o que não chegou a ocorrer. Porém, a respectiva época acirrou 

fortemente as tensões acerca das disputas territoriais, já que havia a possibilidade real de existir 

um conflito armado pela região (LUEDTKE; HOWKINS, 2012). 

À primeira vista, é possível avaliar uma peculiaridade no que concerne ao Estados Unidos 

não realizar nenhuma reivindicação. Porém, esse cenário possui particularidades que necessitam 

de análise mais profunda. Constata-se que todos os países “territorialistas” eram aliados do 

Estados Unidos. Portanto, a Antártica era um agente que poderia causar uma cisão na aliança 

formada pelo bloco capitalista. O EUA, como líder desse grupo, tinha interesse em manter a 

coesão e a paz entre seus membros. Logo, para ele, optar pela paz no continente era um curso de 

ação significativamente viável, já que um conflito entre esses Estados seria prejudicial para o 

ocidente. A União Soviética, por outro lado, encontrava-se em situação bastante insegura. 

Mesmo com as ameaças de militarização do continente, o país era o único oriental envolvido de 

maneira ativa nas questões relativas às reivindicações territoriais. Logo, com qualquer mínimo 

ato ofensivo no Polo Sul, ela poderia ser facilmente retaliada pelo bloco capitalista. 

Apesar da Guerra Fria não ter incitado efetivamente um conflito armado na Antártica, 

ainda assim, o EUA e a URSS tinham uma questão pendente pela qual disputavam: a ciência. 

Durante esse período, as duas potências disputavam uma grande corrida de desenvolvimento 

científico, na qual os dois Estados buscavam ultrapassar um ao outro em tecnologias 

armamentistas, espaciais, e em menor escala, antárticas. Dessa forma, durante o AGI, ambos 

competiam no sentido de enviar o máximo de expedições possíveis para o Polo Sul, em busca de 

mapeá-lo e estabelecer superioridade reputacional sobre o outro (LUEDTKE; HOWKINS, 

2012). 

2.2 As pesquisas científicas na Antártica e a possibilidade de cooperação 

 

As pesquisas científicas na Antártica influenciaram fortemente os debates concernentes 

aos seus impasses políticos. A descoberta de um grande território repleto de montanhas cobertas 

por gelo, até então totalmente inexplorado, teve bastante impacto na comunidade acadêmica 

envolvendo os ramos da química, física, biologia e geografia. Logo, foi vista uma grande 

oportunidade de explorar as possibilidades de desenvolvimento das ciências naturais. Em 

decorrência disso, desde a Era Heroica nas terras do Polo Sul, essas foram assiduamente 

utilizadas para fins científicos, de maneira que, já a partir das primeiras viagens ao local foram 
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coletadas amostras de rochas, flora terrestre, e animais. Assim, eram comuns as expedições e o 

estabelecimento de estações de pesquisa no continente (BERKMAN, 2002).  

Em vista disso, em 1879, o Congresso Internacional de Meteorologia (CIM) definiu que 

1882 seria o Ano Polar Internacional (API), que foi um marco na história da Antártica. Antes 

mesmo da Era Heroica, com grande desinformação e em um cenário político completamente 

anárquico no continente, esse evento estabeleceu ações conjuntas entre diferentes Estados para o 

fomento da pesquisa científica no local, de modo a incentivar a cooperação e a transparência 

desse setor. Doze países se juntaram para realizar três expedições científicas ao continente: o 

Império Austro-húngaro, a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Alemanha, os Países Baixos, a 

Noruega, a Rússia15, a Suécia, o Reino Unido, o Estados Unidos e o Canadá. Destaca-se que 

nesse período houve grandes avanços nos estudos do clima antártico e do campo magnético 

polar, provenientes do investimento no I API. Ademais, é válido ressaltar que mesmo sem 

diretrizes políticas institucionalizadas concernentes à gestão do continente, e com os Estados 

cada vez mais em busca de explorar os seus recursos, ainda assim os países optaram por cooperar 

em torno de um objetivo: o desenvolvimento da ciência (BERKMAN, 2002).  

Em 1932, o Conselho Internacional de Ciência (CIC) convocou o II API. Isso se deveu, 

em grande parte, porque com “a Primeira Grande Guerra (1914-18), coincidindo com a 

proximidade temporal à Era Heroica na exploração Antártica, o desenvolvimento do avião, da 

câmera aérea, do transporte motorizado e do rádio mudou a natureza da pesquisa na Antártica” 

(BERKMAN, 2002, p. 52, versão livre16). Dessa vez, o número de Estados envolvidos aumentou 

para mais de 40, evidenciando a grande adesão da comunidade internacional a essa questão. A 

partir disso, passaram a ser feitas também expedições internacionais conjuntas, ou seja, com 

equipes formadas por membros de diversos países. O foco do API foi no Ártico, entretanto, 

concomitantemente, pesquisas antárticas eram realizadas de maneira independente, e utilizando 

tecnologias desenvolvidas provenientes do API. Uma das mais marcantes foi a BANZARE, 

organizada por Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia  (BERKMAN, 2002). 

Em 1957, após o fim da Segunda Grande Guerra e com o início da Guerra Fria, a 

tecnologia mundial progrediu significativamente. Além disso, como já tratado no presente guia, 

o interesse militar e econômico sobre o Polo Norte também cresceu de maneira equivalente. A 

partir disso, as uniões internacionais de rádio, ciência, geofísica e astronomia propuseram ao CIC 

a realização de um III API. O CIC, porém, argumentou que a situação dos polos era um grande 

 
15 Nesse período a União Soviética ainda não havia sido fundada. 
16 “World War I (1914 –18), coinciding with the close of the heroic era in Antarctic exploration, development of the 

airplane, aerial camera, motorized transport, and radio changed the nature of research in Antarctica” (BERKMAN, 

2002, p. 52). 
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problema internacional, que necessitava de mais atenção do que apenas daqueles países que já 

usualmente participavam dos Anos Polares Internacionais. Sendo assim, eles organizaram o Ano 

Geofísico Internacional (AGI), grande motivador da Conferência de Washington. Esse evento, 

bem como os Anos Polares, visava incentivar a cooperação internacional em torno da ciência e 

desenvolver o conhecimento no âmbito mundial. É possível avaliar, ainda, que ele possuía um 

foco maior na Antártica, na busca por ampliar as compreensões geográficas e físicas sobre o 

continente (BERKMAN, 2002). 

Era muito importante que o organizador do AGI fosse o Conselho Internacional de 

Ciência, visto que ele era uma organização internacional não governamental, que, categorizada 

como tal, “[...] possuía uma vantagem: ele poderia organizar o AGI com limitada influência 

política. Consequentemente, o Ano Geofísico Internacional se tornou o maior, mais complexo, e 

mais abrangente empreendimento científico já concebido pela humanidade” (BERKMAN, 2002, 

p. 53, versão livre17). Em vista disso, foi desenvolvida uma base de dados com alto nível de 

segurança e acessibilidade, com 40.000 cientistas de 67 diferentes nações em 4000 estações 

espalhadas pelo Planeta. Dessa forma, vários Estados, mesmo que rivais, como era o caso da 

União Soviética o Estados Unidos, compartilhavam o resultado de suas pesquisas científicas 

(BERKMAN, 2002). 

 

Quadro 1 – Características dos Anos Polares Internacionais 

Ano Polar Internacional 

 I API II API III API/AGI 

Data 1882-1883 1932-1933 1957-1958 

Região 
Ártico e 

Antártica 
Ártico Global 

Observação Terrestre 
Dez quilômetros de 

balão 
121 000 quilômetros de foguete e satélite 

Atores 

11 no Ártico, 

duas na 

Antártica 

40 no Ártico 
67 ao redor do Planeta, 12 na Antártica, com 65 

estações 

Disciplinas 

Meteorologia, 

magnetismo e 

aurora 

Meteorologia, 

magnetismo, 

aurora e ciências 

radiais 

Comunicação, foguetes e satélites, meteorologia, 

geomagnetismo, aurora e luminescência 

atmosférica, ionosfera, atividade solar, raios 

cósmico, longitudes e latitudes, glaciologia, 

oceanografia, sismologia, medidas de gravidade 

e radiação nuclear 
Fonte: Berkman (2002), adaptado pelo autor. 

 

 
17 “[…] had an advantage: it could organize the International Geophysical Year (IGY) with limited political 

influence. Consequently, the IGY became the largest, most complex, and most comprehensive scientific undertaking 

ever conceived by humankind” (BERKMAN, 2002, p. 53). 
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Durante o Ano Geofísico Internacional foi, inclusive, criado o Comitê Científico para 

Pesquisas Antárticas (SCAR), conselho específico do CIC para tratar apenas os assuntos desse 

continente. A partir das reuniões realizadas nessa comissão, a comunidade científica sugeriu que 

as terras do Polo Sul deveriam possuir um programa de cooperação científica fixo, a fim de 

incentivar a busca pelo conhecimento em âmbito interestatal. Em vista disso, já com o apoio do 

Estados Unidos, que surgiu graças à Guerra Fria, o AGI foi um grande motivador da 

possibilidade de cooperação entre os Estados territorialistas (BERKMAN, 2002). 

Avalia-se, portanto, que mesmo com grandes impasses relativos à política na Antártica, 

havia sempre a possibilidade de cooperação ao se tratar da ciência. E foi nesse contexto que se 

estabeleceu a Conferência de Washington: inspirado nos primeiros AIPs, em 1957-1958 foi 

definido o Ano Geofísico Internacional (AGI), em que se buscava desenvolver, por meio de 

pesquisas, o conhecimento acerca do Planeta Terra, com foco especial no Polo Sul. Em vista 

disso, a comunidade científica sugeriu investimentos na cooperação, dada a grande importância 

da região para todo o mundo. Dessa forma, incitava-se considerar a relevância da ciência por 

parte dos Estados envolvidos no conflito de interesses vigente ao negociarem suas demandas. “O 

AGI focado na atenção científica na Antártica proveu um exemplo concreto de como a 

colaboração científica pode levar à cooperação internacional” (BERKMAN, 2002, p. 57, versão 

livre18). A partir disso, é possível evidenciar a importância da ciência na dinâmica política da 

Antártica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 “The IGY focused scientific attention on Antarctica and provided a concrete example of how scientific 

collaboration can lead to international cooperation” (BERKMAN, 2002, p. 57). 
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3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

 

O presente comitê simulará as reuniões da Conferência de Washington, que estão datadas 

para novembro de 1959. Como já citado, elas têm por motivação o AGI e possuem o intuito de 

deliberar sobre as diretrizes que definirão a regência da Antártica. Verifica-se um cenário 

conflituoso, no qual vários Estados demandam soberania em territórios do continente. Esse 

contexto provocou um grande impasse de interesses na comunidade internacional, já que nenhum 

país se mostrava disposto a abrir mão de suas reivindicações. Isso acabou por estabelecer 

progressiva escalada do conflito.  (SAMPAIO, 2017). 

A CW foi convocada pelo governo dos Estados Unidos, que por sua vez, convidou outros 

países envolvidos no conflito para uma conferência internacional, a fim de discutir e resolver a 

situação do continente. Evidencia-se que antes do EUA propor a CW, o país requisitou uma série 

de reuniões secretas com a União Sul Africana, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, 

Nova Zelândia, Noruega, e União Soviética em Washington. Esses encontros não foram 

divulgados amplamente para a comunidade internacional porque, “[...] era generalizadamente 

concordado que o chamado da CW deveria ser atrasado o quanto fosse necessário para o alcance 

de um acordo antes de se ir publicamente para um encontro internacional, que poderia ser 

malogrado, ou até mesmo, aumentar a fricção entre os participantes” (HAYTON, 1960, p. 354, 

versão livre19). Por desejar a paz no continente antártico, o Estados Unidos buscou de diversas 

maneiras aproveitar a notabilidade do AGI e estabelecer um desfecho de cunho cooperativo para 

o conflito existente. Dessa forma, a potência norte-americana moveu grandes esforços no sentido 

de tentar encontrar uma resolução para a problemática das reivindicações. Porém, apenas dez 

meses depois do AGI, após muitas recusas dos outros Estados envolvidos, foi possível convocar 

a CW, e então, possibilitar um debate formal relativo às demandas por soberania no Polo Sul 

(HAYTON, 1960). Reforça-se, ainda, que temas ambientais na não possuíam muito destaque, já 

que não eram comumente relacionados à Antártica ao se tratar de 1959, portanto, não serão 

abordados no comitê. 

As reuniões da CW ocorrerão de maneira sigilosa, por requisição dos países ali presentes. 

Nunca será divulgado ao público o que foi efetivamente debatido durante as negociações, e 

sequer, nas reuniões secretas realizadas pelo EUA. É possível conferir apenas que o objetivo da 

Conferência era findar o conflito já estabelecido, e instituir um veredito acerca de qual seria o 

futuro político da Antártica (HAYTON, 1960). 

 
19 “It was generally agreed that the calling of the actual conferences should be delayed as long as necessary to 

achieve this private agreement before going publicly into an international meeting which might prove abortive and 

even heighten friction among the participants in the area” (HAYTON, 1960, p. 354). 
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O comitê em questão contará com a presença de 18 delegações, que são países e 

organizações internacionais governamentais e não governamentais diretamente relacionadas à 

respectiva problemática, ao AGI e aos APIs.  O objetivo das reuniões é avaliar as várias 

possibilidades de solução relativas à problemática: estabelecimento de cooperação multilateral 

em torno do continente ou institucionalização das demandas por soberania. As discussões serão 

feitas por meio de moderação tradicional, e a Conferência possui cunho mandatório20. As 

propostas de resolução serão decididas por maioria qualificada de dois terços dos das delegações 

presentes e cada representação estatal possui direito a um voto, sendo todos esses votos de peso 

equivalente. As organizações governamentais e não governamentais são consideradas membros 

observadores e, sucessivamente, não participam do processo de aprovação de documentos, 

apesar de possuírem direito a voz e serem tão importantes quanto membros oficiais na realização 

dos debates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Para mais informações, acesse o guia de regras do comitê. 
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4 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

4.1 Estados Unidos 

 

 Apesar do EUA não reivindicar soberania na Antártica, ainda assim, o país possui grande 

interesse no continente e nos impasses políticos desencadeados sobre lá. Dessa forma, o 

Departamento de Estado do país criou um grupo composto por especialistas no tema, que 

elaboraram os projetos de política externa voltados para essa questão. Sucessivamente, o Estados 

Unidos não reconheceu formalmente nenhuma das demandas territoriais realizadas, ao 

argumentar que elas eram invalidas e reiterar que o continente deve ser regido pela paz e por um 

sistema de governança global. Porém, mesmo com esse posicionamento, o EUA se projeta 

fortemente sobre a Antártica, visto que, por exemplo, a maior expedição científica para o local 

foi realizada pelo país. Esse contexto se deve à Guerra Fria com suas coalizões, e ao fato da 

URSS, maior inimigo do Estados Unidos em tal conflito, demonstrar interesse na região do Polo 

Sul. Entretanto tais atitudes são como suspeitas e dúbias pelos “territorialistas” (MOORE, 1999). 

 

4.2 União Soviética 

 

 A União Soviética nunca reivindicou formalmente, por meio de atos de governo, 

soberania na Antártica. Ainda assim, o país busca se projetar sobre o continente. Avalia-se que a 

URSS é, em certa medida, ignorada nas discussões concernentes às reivindicações territoriais no 

local. Isso porque, perdura um grande conflito ideológico consequente à Guerra Fria, e a maior 

parte dos Estados envolvidos nesse impasse são ocidentais. Em vista disso, eles evitam envolver 

qualquer ator do oriente nessa temática. A União Soviética busca, então, medidas que possam 

fazer com que ela se insira de maneira mais imponente nos debates sobre o continente, por meio 

de ações como a criação do Dia Internacional da Antártica, que deve ser comemorado por toda a 

população nacional; ou como a ameaça de estabelecer bases militares na região (BOZEK, 1984; 

ANDRADE et al, 2018).  

 

4.3 Reino Unido 

 

 O Reino Unido foi o primeiro país a demandar soberania na Antártica, em 1908. 

Sucessivamente, ele é um dos grandes responsáveis pelo mapeamento do local e pela 

identificação das particularidades geográficas do continente, de maneira que desde o 

descobrimento dessas terras, o país investiu fortemente em expedições ao Polo Sul. Avalia-se 

que, por meio de relações bilaterais, com a União Sul Africana, Austrália e Nova Zelândia, 
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países relativamente próximos da Antártica em termos geográficos, o Reino Unido conseguiu 

convencê-los da legitimidade de seu pleito, e fazer com que esses Estados o ajudassem a 

conquistar seus objetivos. Isso ocorreu, em grande parte, graças ao vínculo colonialista da Grã 

Bretanha. Porém, o EUA se mostrava como um grande obstáculo para que isso acontecesse, dada 

a política externa de negacionismo das reivindicações estabelecida pelo mesmo (DODDS; 

HEMMINGS, 2013). 

4.4 Noruega 

 

 A Noruega se faz presente na Antártica desde 1892, por meio da caça de baleias e de 

expedições para pesquisas geográficas, físicas e biológicas ao local, de modo a ser um dos 

primeiros países a estabelecerem estações científicas na região. Progressivamente, o governo 

utilizou desse contexto para, em 1939, reivindicar soberania em terras do continente, de maneira 

a tentar legitimar esse pleito territorial mediante o trabalho realizado no local até então. Porém, 

evidencia-se que seu principal interesse é o de extração de recursos naturais para fins comerciais. 

Sua reivindicação por soberania é reconhecida pelo Reino Unido, entretanto, o EUA, a URSS, a 

Alemanha e o Chile a consideram ilegítima (ROGNHAUG, 2014). 

 

4.5 Índia 

 

A República da Índia foi um ator fundamental durante o Ano Geofísico Internacional 

(AGI), ao demonstrar grande colaboração na produção científica com os demais países 

participantes. Dessa forma, ela é de grande importância para uma conduta de pacifismo dos 

frente à Antártica. O governo indiano já apresentou um documento à AGNU denotando a 

importância da Antártica no concernente à meteorologia e ao incentivo para pesquisas científicas 

em várias áreas. “A utilização pacífica da Antártica” é um documento pioneiro para uma 

discussão sobre uma possível cooperação, mostrando o apelo da Índia ao sistema internacional 

para que se afirme um acordo pacífico sobre o Polo Sul. Porém, sua posição foi muito criticada 

por vários países que não dão credibilidade à proposta de internacionalização do continente. 

Apesar disso, a Índia ainda se colocou como uma nação a favor da cooperação científica no 

continente antártico, dizendo que a “questão da Antártica” deveria ser pauta da agenda da AGNU 

(DEY, 1990). 
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5 QUESTÕES RELEVANTES PARA A DISCUSSÃO 

 

● As demandas por soberania na Antártica são legítimas?  

● É possível estabelecer mecanismos de cooperação sobre a Antártica? De que maneira isso 

pode se dar? Quais mecanismos podem ser considerados para tanto? 

● Qual a importância do desenvolvimento científico relativo à Antártica para a 

humanidade? 

● Como o militarismo no continente Antártico vai se articular? Ele será permitido? De que 

maneira? 

● Como o extrativismo para fins econômicos no continente Antártico vai se articular? Ele 

será permitido? De que maneira? 
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TABELA DE DELEGAÇÕES 

 

Delegação Status 

Agência Internacional de Energia Atômica Membro Observador 

Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica Membro Observador 

Comunidade da Austrália Membro Oficial 

Domínio do Canadá Membro Oficial 

Estados Unidos da América Membro Oficial 

Japão Membro Oficial 

Nova Zelândia Membro Oficial 

Organização Meteorológica Mundial Membro Observador 

Reino da Bélgica Membro Oficial 

Reino da Noruega Membro Oficial 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte 
Membro Oficial 

República Argentina Membro Oficial 

República da Finlândia Membro Oficial 

República da Índia Membro Oficial 

República do Chile Membro Oficial 

República Francesa Membro Oficial 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Membro Oficial 

União Sul Africana Membro Oficial 

 

 


