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Abstract: The purpose of this work is to analyze the conflict between
Argentina and the United Kingdom focusing on the rights of sovereignty over
the Malvinas/Falklands Islands. The main objective is to evaluate, under the
arguments presented by both parts, who legally has the possession of the is-
lands presently occupied by the United Kingdom as an Ultramarine Territory.
The time frame goes from 1833 (British occupation) to 2013 (recent docu-
ments). The main hypotheses of this study are: either the Argentina had its
rights violated by the United Kingdom in 1833, or the islands were legally
occupied by the United Kingdom because they were, at the time, land of
unknown property (res nullius).
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Resumo: O objeto de estudo deste trabalho é a análise do lit́ıgio entre
a Argentina e o Reino Unido quanto aos direitos de soberania sobre as Il-
has Malvinas/Falklands. O objetivo principal é avaliar, à luz dos argumentos
apresentados por ambas as partes, a quem cabe, por direito, a posse das Il-
has atualmente ocupadas pelo Reino Unido como Território Ultramarino. A
moldura temporal enquadrará o peŕıodo de 1833 (ocupação inglesa) a 2013
(documentos recentes). As hipóteses principais do estudo são: A Argentina
teve seus direitos usurpados pelo Reino Unido em 1833, ou as ilhas foram
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legalmente ocupadas pelo Reino Unido por serem, á época, terras sem pro-
priedade definida (res nullius).

Palavras-Chave: Malvinas, Soberania, Lit́ıgio, Direito Internacional.

1 Introdução

O objeto deste estudo é o lit́ıgio entre a Argentina e o Reino Unido sobre
a posse das Ilhas Malvinas/Falklands - que se arrasta desde 1833 - quando
esta as ocupou em uma ação militar considerada pela Argentina usurpação
de seu território. O objetivo da pesquisa é analisar as causas da disputa
e identificar, à luz da documentação consultada, a quem caberia a sobera-
nia sobre as ilhas. Os problemas a serem pesquisados são os fatores que
impedem a solução do lit́ıgio e a situação em que a disputa se encontra at-
ualmente. Os componentes do problema serão estudados por meio da análise
da historiografia da ocupação, da legislação internacional e dos argumentos
apresentados ao longo do tempo pelos páıses envolvidos.

Duas hipóteses básicas serão consideradas: a que atribui à Argentina os
plenos direitos de soberania sobre as Ilhas na data da ocupação inglesa, e
a que considera as Ilhas na ocasião como terra sem proprietário (res nul-
lius). No âmbito dessas hipóteses, serão analisados fatores como a criação
de uma representação oficial do Governo Argentino nas Ilhas Malvinas em
1833, posterior à presença inglesa na Ilha Falkland do Oeste, datada de 1766,
e a confrontação das contestações diplomáticas - de troca direta ou apresen-
tadas em fóruns internacionais - que sejam relevantes para o entendimento
do problema. A metodologia adotada será a análise do discurso, utilizando
como fontes livros, artigos e documentos que abranjam o peŕıodo de 1833 aos
dias atuais.

1.1 Informações Complementares

Aqui serão apresentados conceitos relevantes para a compreensão de algu-
mas abordagens inseridas no trabalho. Optou-se por posicioná-los fora dos
caṕıtulos em que são referidos para que possam ser consultados por meio de
acesso a uma única parte do trabalho. Os de caráter eminentemente técnico,
como os ligados aos Direitos do Mar, cujo entendimento requer conhecimen-
tos teóricos, estão acompanhados de imagens para facilitar a compreensão.
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As referências às ilhas que são objeto do estudo deste trabalho serão ap-
resentadas, na maior parte das vezes, em seu nome espanhol, Ilhas Malv-
inas, por ser a denominação mais utilizada na América do Sul. O nome em
inglês, Ilhas Falkland, ou somente Falklands, será empregado em citações e
comentários extráıdos de fontes de ĺıngua inglesa. Também serão utilizados
para indicar um ponto geográfico espećıfico, como é o caso da capital, Port
Stanley, bem como das Ilhas Georgia do Sul e Sandwich do Sul, também in-
tegrantes do Arquipélago, que acabaram servindo de estopim para a Guerra
das Malvinas/Campanha das Falklands.

É interessante ressaltar que durante o peŕıodo em que as forças armadas
argentinas ocuparam as ilhas, 2 de abril a 14 de junho de 1982, as denom-
inações inglesas foram substitúıdas por argentinas: Port Stanley, por ex-
emplo, foi chamada de Puerto Argentino. Nos mapas das ilhas elaborados
na Argentina, a maior parte das localidades tem seus nomes britânicos sub-
stitúıdos por outros de ĺıngua hispânica.

Os antecedentes históricos que marcam a presença esporádica de franceses,
espanhóis e dos próprios ingleses nas ilhas em peŕıodos anteriores a 3 de
janeiro de 1833 serão abordados apenas forma genérica. Essa data marca a
ocupação britânica definitiva e, em consequência, o ińıcio do lit́ıgio com a
Argentina que é o objeto de estudo deste trabalho.

O que se convencionou chamar de Ilhas Malvinas (Ilhas Falkland) são, na
verdade, apenas as duas principais integrantes de um grande arquipélago:
a Ilha de Soledad (Falkland do Leste), onde está localizada a capital Port
Stanley, e a Grande Malvina (Falkland do Oeste). O conjunto, segundo
Freedman [11], abrange cerca de 780 ilhas menores, situadas ao Sul do Oceano
Atlântico, cerca de 600 quilômetros a leste do território argentino e a mais
de 12.500 quilômetros ao Sul da Ilha da Grã-Bretanha.

A Figura 1 mostra o posicionamento das ilhas no Atlântico Sul. A Figura 2
destaca as duas principais ilhas e o Canal de São Carlos, ou Falkland Sound,
que as separa. A figura 3 mostra a posição da Ilha Georgia do Sul. A figura
4 dá uma idéia da distância das ilhas para os páıses que as disputam: a
Argentina e o Reino Unido.

De acordo com Pascoe [24], o arquipélago ocupa uma área de 12.713
quilômetros quadrados. Para comparação, o autor menciona que esse espaço
é maior do que os territórios de páıses como Jamaica e o Ĺıbano. Duarte
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informa que ”a superf́ıcie do arquipélago corresponde a cerca de 546 vezes a
do arquipélago de Fernando de Noronha” [5]. A população atual, incluindo a
guarnição militar, está próxima dos três mil habitantes, de maioria britânica.

Figure 1: Situação das Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falkland, no Atlântico Sul
(Fonte: [9])

Para a clara compreensão dos argumentos apresentados pelos dois páıses
em defesa de seus alegados direitos torna-se necessário definir alguns ter-
mos e conceitos que serão empregados no âmbito deste trabalho, a seguir
apresentados:

• Autodeterminação: Geralmente entende-se por autodeterminação
ou autodecisão a capacidade que populações suficientemente definidas
étnica e culturalmente têm para dispor de si próprias e o direito que
um povo dentro de um Estado tem para escolher a forma de Governo.
Pode, portanto, distinguir-se um aspecto de ordem internacional que
consiste no direito de um povo não ser submetido à soberania de outro
Estado contra sua vontade e de se separar de um Estado ao qual não
quer estar sujeito (direito à independência poĺıtica) e um aspecto de
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Figure 2: As duas maiores ilhas do arquipélago e o Canal de São Carlos, ou
Falkland Sound (Fonte: [16])

ordem interna, que consiste no direito de cada povo escolher a forma
de governo de sua preferência [2].

• Lit́ıgio: É sinônimo de lide, demanda. Trata-se da questão judicial,
do conflito de pretensões que será discutido entre as partes na ação. É
a disputa que será solucionada em júızo, a pendência que é submetida
a júızo para ser examinada [3].

• Lit́ıgio internacional: Pode ser definido como todo desacordo so-
bre certo ponto, de fato ou de direito, ou ainda toda contradição ou
oposição de teses juŕıdicas ou de interesses entre dois estados [31].
A respeito da solução paćıfica de lit́ıgios internacionais, a Carta das
Nações Unidas recomenda que ”as partes ... procurarão, antes de tudo,
chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação,
arbitragem, via judicial, recurso a organizações ou acordos regionais ...
[20]”.
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Figure 3: Posição do arquipélago da Ilha Georgia do Sul (Fonte: [35])

• Mar territorial: É uma zona maŕıtima cont́ıgua ao território do Es-
tado costeiro e sobre a qual se estende a sua soberania. Cria, ademais,
uma zona cont́ıgua também com 12 milhas náuticas, dentro da qual o
Estado costeiro pode exercer jurisdição com respeito a certas atividades
como contrabando e imigração ilegal.

• Zona Econômica Exclusiva (ZEE): É uma zona maŕıtima cont́ıgua
ao Mar Territorial tendo como limite externo uma linha a 200 milhas
náuticas da costa, na qual o Estado costeiro tem soberania, no que
respeita a exploração dos recursos naturais na água, no leito do mar e no
seu subsolo. O Estado costeiro exerce também jurisdição sobre a zona
em matéria de preservação do meio marinho, investigação cientifica e
instalação de ilhas artificiais [21].

• Plataforma Continental: A Plataforma Continental de um estado
costeiro compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se
estendem além de seu mar territorial, em toda a extensão do pro-
longamento natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior
da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas maŕıtimas
das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar terri-
torial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não
atinja essa distância [21].

• Soberania: É o poder de organizar-se juridicamente e de fazer valer
dentro de seu território a universalidade de suas decisões, nos limites
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Figure 4: Distância das Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falkland, para a a Argentina
e o Reino Unido (Fonte: [25])
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dos fins éticos de convivência [26].

Figure 5: Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Conti-
nental (Fonte: [18])

O autor foi o responsável pelas traduções de documentos e de citações
inclúıdas no texto e extráıdos de publicações em idioma inglês e espanhol.

2 A Chegada dos Ingleses às Ilhas

2.1 Usurpação ou Ocupação?

O dia 3 de janeiro de 1833 marca o ińıcio do lit́ıgio entre argentinos e
ingleses a respeito da soberania sobre as Ilhas Malvinas. Anteriormente,
elas haviam sido ocupadas, em diferentes peŕıodos, nem sempre cont́ınuos,
por franceses, espanhóis, e pelos próprios ingleses. De acordo com Pascoe,
os ingleses formalmente reivindicaram a soberania sobre as ilhas em 1765,
quando o Comodoro John Byron chegou à Falklands do Oeste, a bordo do
HMS Dolphin1, e reivindicou a posse em nome do Rei George III [24]. Foi
estabelecida uma guarnição militar em Port Egmont, nas Ilhas Saunders
(noroeste das Falklands do Oeste) que lá permaneceu de 1766 a 1774. As
rúınas dessa construção ainda existem. Fraga informa que ”em 22 de maio de
1774 os ingleses se retiraram definitivamente das Ilhas Falkland, que seguiram
sendo governadas pelos espanhóis até 1811” [10].

1HMS significa Her Magesty Ship (navio de sua majestade). Essa sigla antecede os
nomes dos navios de guerra britânicos.
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É importante esclarecer que, em junho de 1770, 1.400 soldados espanhóis
compeliram os britânicos a deixar as ilhas. Cabe também lembrar que, em
1811, embora tenha autorizado os ingleses, por meio de um acordo, a reas-
sumir suas instalações nas ilhas, a Espanha reservou para si a soberania sobre
elas. Segundo Freedman [11] ”... o Reino Unido não contra-argumentou seus
direitos de soberania, o que não constituiu, por si só, um reconhecimento
impĺıcito da soberania espanhola ...”. O mesmo autor comenta que se a
retirada britânica em 1774 (para atender seus problemas com as lutas de
independência de suas colônias na América do Norte) pode ser entendida
como abrir mão de seus direitos de soberania, da mesma forma a retirada
espanhola em 1811 poderia ser interpretada como se o território das ilhas
fosse deixado em seu estado de res nullius [11].

Ao tornar-se independente da Espanha, em 9 de julho de 1816, as Prov́ıncias
Unidas do Rio da Prata alegaram ter herdado as Ilhas Malvinas porque antes
pertenciam ao Vice-Reino do Prata, do qual a Argentina era parte integrante.
Reforçavam esse argumento afirmando que as ilhas se situavam em área per-
tencente à Espanha pelo estabelecido no Tratado de Tordesilhas, firmado em
1494 com Portugal, sob o aval do Papa Alexandre VI. Essa posição foi apre-
sentada no Simpósio2 [28] e é contestada por Pascoe invocando os prinćıpios
juŕıdicos nemo dat quod non habit (ninguém pode dar o que não lhe pertence)
e pacta tertiis nec nocent nec prosunt (acordos não podem prejudicar nem
beneficiar terceiros) [24]. Pode-se deduzir que o Papa não detinha a posse
das terras que cedeu e nem consultou os demais páıses não beneficiados pelo
referido Tratado. Pascoe ressalta que o Tratado não foi aceito pelo Rei Fran-
cisco I, da França, nem pela Rainha Elizabeth I, do Reino Unido [24]. Esse
autor reforça seus argumentos alegando que se a Argentina tornou-se herdeira
das terras que pertenciam ao Vice-Reino do Prata, então Uruguai, Paraguai,
Boĺıvia, Chile e Peru também teriam direito a parcelas da mesma herança
[24].

Em setembro de 1832, considerando-se detentor dos direitos de soberania
sobre as Ilhas Mavinas, o governo argentino nomeou o Capitão Jean Etiene
Mestivier, francês por nascimento, Comandante Poĺıtico e Militar da Ilhas
Malvinas. O Reino Unido protestou, alegando que essa providência infringia

2Realizado em 3 de dezembro de 2007, na London School of Economics, ao qual es-
tiveram presentes historiadores e juristas das duas partes. Os representantes argentinos
apresentaram duas publicações contendo seus argumentos: Islas Malvinas e Islas Malv-
inas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
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seus direitos de soberania sobre as mesmas ilhas. A Corveta ARA Sarandi3

foi enviada para dar apoio ao Comandante indicado. Dois meses mais tarde,
quando esse navio se afastou das ilhas, os subordinados de Mestivier re-
alizaram um motim e o assassinaram. A ARA Sarandi regressou para tentar
conter os amotinados quando, de acordo com Freedman [11], no dia 2 de
janeiro de 1833, o navio de guerra inglês HMS Clio, sob as ordens do Coman-
dante John James Oslow, atracou em Port Louis, ao norte da Ilha Falkland
do Leste (Ilha Soledad). Dentre suas tarefas, inclúıa-se a de ”assegurar a
soberania britânica sobre as Ilhas Falkland” [11].

Segundo relato do mesmo autor, o Comandante Oslow informou ao Co-
mandante da ARA Sarandi, José Maria Pinedo, que ”as ilhas não tinham
proprietário e que a bandeira britânica substituiria a da Argentina no dia
seguinte, 3 de janeiro de 1833” [11]. Apesar dos protestos de Pinedo, não
houve condições de resistência em face da força apresentada pelos ingleses.
Ainda de acordo com Freedman, ”para o Reino Unido isso demonstrou que a
transferência de controle foi uma questão de persuasão, pois tiros não foram
disparados [11]”. Mas a Argentina destaca o caráter coercitivo dessa per-
suasão. Lorenz narra esse episódio da seguinte forma: ”nesse dia uma nave
de guerra britânica, a HMS Clio, expulsou as Autoridades Rioplatenses das
Ilhas Malvinas” [15]. Adianta que a Guerra das Malvinas/Campanha das
Falklands, que viria a ser disputada com os ingleses entre abril e junho
de 1982, ”teve sua origem remota no uso da força ilegal produzida pelos
britânicos” [15]. Duarte refere-se a esse evento relatando que ”o Coman-
dante da HMS Clio fez desembarcar uma força que, sob suas vistas, retirou
a bandeira celeste e branca e, em seguida, içou a britânica” [5].

É importante ressaltar que entre os autores ingleses cujas obras foram
consultadas, Freedman e Pascoe, há divergências quanto a nomes e funções de
alguns representantes argentinos citados em seus textos. Freedman refere-se
ao fato de o Comandante da HMS Clio ter ido a bordo da ARA Sarandi
informar a Don José Maria Pinedo que a bandeira argentina seria substitúıda
pela britânica [11]. Pascoe refere-se à mesma personagem como sendo o
”Comandante da ARA Sarandi” [24]. Quanto à função de Mestivier nas ilhas,
Freedman o qualifica como ”Comandante Poĺıtico e Militar nomeado pelas
autoridades argentinas” [11] e refere-se a ele por seu prenome espanhol, Juan.
Pascoe informa que Mestivier era um Capitão enviado às Ilhas Malvinas como

3ARA significa Armada da República Argentina. Essa sigla antecede os nomes dos
navios de guerra desse páıs
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comandante de uma guarnição de 26 soldados, sem mencionar que houvesse
recebido qualquer função poĺıtica [24].

Apesar dessas divergências, um ponto de concordância entre historiadores
de diversas nacionalidades é o fato de as Ilhas Malvinas nunca terem tido
habitantes autóctones que pudessem ser declarados argentinos. O ponto
de apoio dos argumentos argentinos para caracterizar a ocupação inglesa
como ”usurpação” [15] é a certeza de que havia cidadãos argentinos nas
Ilhas Malvinas e que foram expulsos quando o Comandante da HMS Clio
as ocupou em nome da Corôa Britânica [24]. Porém, Pascoe se contrapõe a
esse argumento informando que esse Comandante ofereceu aos 33 residentes
das ilhas a liberdade de escolher se queriam ou não permanecer sob domı́nio
britânico [24].

Em complemento, alega que o Comandante Onslow não os pressionou
a sair e que, na verdade, os encorajou a ficar. Segundo o mesmo autor,
apenas quatro optaram por voltar à Argentina. Dos que ficaram, 12 eram
cidadãos argentinos, quatro eram ı́ndios uruguaios, dois cidadãos britânicos,
dois alemães, um francês e um jamaicano [24]. Segundo Pascoe, ”não há
dúvida de que os genúınos habitantes não foram expulsos e de modo algum
molestados. Na verdade, eles demonstraram vislumbrar uma melhora de vida
sob bandeira britânica” [24]. Ainda de acordo com o mesmo autor, apenas a
guarnição militar foi expulsa. Ela estava nas ilhas havia apenas três meses
e 10 desses homens estiveram envolvidos no assassinato de Mestivier. Nove
deles foram presos a bordo da Escuna HMS Rapid. ”A guarnição não era,
de forma alguma, população genúına” [24].

Pode-se entender que alguns fatores contribúıram para que os ingleses
tomassem posse das ilhas com facilidade. Primeiro, a guarnição de 26 solda-
dos que lá se encontrava, alguns deles criminosos cumprindo sentença imposta
pelo exército, não tinha força suficiente para deter os ingleses. Segundo, os
cidadãos que lá habitavam, mesmo os argentinos, eram trabalhadores as-
salariados que não estavam imbúıdos de esṕırito nacionalista a ponto de se
armarem para combater os ingleses. Terceiro, quando lhes foi oferecida a
oportunidade de continuar no local, mas sob o domı́nio do Reino Unido, um
páıs mais avançado economicamente do que a Argentina, essa mudança lhes
indicou uma melhora em sua condição de vida.

Conclui-se que os argumentos argentinos de posse das Ilhas Malvinas por
herança espanhola, fruto de interpretações do uti possidetis juris (possui
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quem já possúıa), dificilmente encontram apoio no direito internacional. Ale-
gar que o Tratado de Tordesilhas ”era a lei internacional do peŕıodo” [28]
tampouco convence outros páıses senão Portugal e Espanha do Século XV.
Cabe lembrar que a própria soberania espanhola sobre as ilhas apoiava-se
no mesmo documento. Como o Reino Unido não o reconhecia, reivindicou a
soberania em 1765, como mencionado em parágrafo anterior.

Pascoe comenta uma incoerência argentina quanto à interpretação do Tratado.
As Ilhas Georgia do Sul e Sandwich do Sul, consideradas dependências das
Ilhas Malvinas, estão situadas a leste do Arquipélago, no que seria a área
portuguesa do acordo. No entanto, a Argentina reivindica soberania também
sobre elas [24].

A discussão sobre a forma como os cidadãos argentinos foram retirados das
ilhas em 1833 dá margem a variadas interpretações. Enquanto a Argentina
alega haver nomeado governadores ou comandantes poĺıticos e militares nas
Ilhas Malvinas [5], o Reino Unido contradiz entendendo que as pessoas lá en-
contradas exerciam apenas atividades comerciais e não eram representantes
oficiais do governo argentino. A respeito desse argumento, Pascoe menciona
um artigo publicado no jornal argentino Clarin intitulado Gobernadores que
nunca fueran [24]. Porém Fraga inclui em seu livro o texto de um documento
intitulado Creacion de Una Comandancia Politica y Militar en las Islas Malv-
inas (sic), decreto de 10 de junho de 1829. O artigo 1◦ estabelece que Las
Islas Malvinas y las adjacentes al Cabo de Hornos, en el mar Atlántico, serán
regidas por un Comandante Poĺıtico y Militar nombrado inmediatamente por
el Gobierno de la República [10].

Segundo Freeman, ”as evidentes fraquezas das alegações britânicas não se
traduzem necessariamente em um forte argumento argentino” [11].

2.2 A Reação Argentina

Um dos pontos mais polêmicos do lit́ıgio entre a Argentina e o Reino Unido
é a discussão sobre a forma como ocorreram os protestos argentinos após a
ocupação britânica em 1833. A questão é: teriam ocorrido de forma cont́ınua,
representando a discordância argentina desde o primeiro momento em que
o governo tomou conhecimento do acontecimento, ou os protestos teriam
representado um hiato temporal tão significativo que pudesse ser interpretado
como concordância às condições vigentes?
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Segundo Pascoe, ”desde 10 de janeiro de 1834 as Ilhas Falkland passaram a
ser administradas pelo Reino Unido, primeiro por um Oficial da Real Marinha
residente, e a partir de 1842 por um governador” [24]. A capital, Port Stanley,
foi fundada em 1845.

De acordo com o mesmo autor, em 1833 a Argentina apresentou protestos
ao Reino Unido contra as ações do Comandante Onslow. Durante os 17
anos seguintes, até 1849, ”protestou regularmente contra a possessão das
Ilhas Falkland pelos britânicos” [24]. Houve dois tipos de protestos: Car-
tas Diplomáticas, com poucas interrupções, e Mensagens ao Congresso, nas
cerimônias anuais de abertura do ano legislativo. Essas mensagens ocorreram
de forma cont́ınua entre 1833 e 1849. Revestiam-se de significância inter-
nacional, pois se tornavam conhecidas por diplomatas que encaminhavam
cópias impressas aos páıses que representavam. Pascoe comenta que na leg-
islação internacional o efeito dos protestos é parar o relógio [24] para evitar
prescrição pela ausência de contestação de um páıs contra outro.

A omissão poderia ser considerada aquiescência, ou seja, aceitação da
situação vigente. Essa interpretação foi assumida pelo Reino Unido quando
cessaram os protestos argentinos em 1849. Nesse ano, a Argentina e o Reino
Unido assinaram um tratado de paz que punha fim aos problemas ocorridos
em 1840, quando França e Reino Unido intervieram militarmente na região
do Rio da Prata, na área onde hoje se situa o Uruguai. O documento recebeu
o nome de ”Convenção entre o Reino Unido e a Confederação Argentina para
o Ajuste de Diferenças Existentes e Restabelecimento de Amizade” [24]. Esse
acordo, quase sempre referido como Tratado de Paz, representou um triunfo
para o Governador da Confederação, General Manuel Rosas, porque demon-
strou a imposição de sua vontade sobre os páıses derrotados. Porém, o fato
de ele não haver mencionado na Convenção que o impasse sobre as Ilhas
Malvinas continuava pendente, foi interpretado pelo Reino Unido como se
esse tema não mais constitúısse um problema.

Segundo Pascoe, um dos documentos apresentados pela Argentina no Sim-
pósio em Londres afirmava que ”o assunto permaneceu pendente e foi as-
sim reconhecido pelo Secretário de Relações Exteriores Britânico em 1849”
[24]. O autor contesta essa informação e alega que o Secretário Britânico à
época, Lord Palmerston, entendeu que a Argentina estava dando sinais de
concordância a respeito da possessão britânica. Em consequência, a Con-
venção passou a significar para o Reino Unido o fim dos protestos argentinos
sobre as Ilhas Falkland [24].
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Fraga comenta que, em 1884, a publicação de um atlas pelo Instituto
Geográfico Argentino motivou um protesto britânico porque inclúıa as Il-
has Malvinas como sendo argentinas [10]. Na tentativa de evitar problemas
com o principal cliente de seus produtos agropecuários, o governo argentino
alegou que aquela publicação era particular e que, portanto, não seria de
responsabilidade oficial. Havia 35 anos que nenhuma reclamação argentina
era apresentada ao Reino Unido contra a posse das Malvinas.

De acordo com Pascoe, o primeiro protesto oficial apresentado pela Ar-
gentina após 38 anos de silêncio, portanto desde dezembro de 1849, ocorreu
no dia 20 de janeiro de 1888 por intermédio do Ministro das Relações Exte-
riores argentino, Norberto Quirino Costa. Mas o assunto só voltaria à pauta
em 1946, quando o presidente Juan Domingo Perón passou a abordar os
interesses argentinos sobre as ilhas [24]. Documentos apresentados pelos rep-
resentantes argentinos no Simpósio em Londres assinalam que, em 1888, ”a
Argentina propôs submeter o assunto à arbitragem internacional, o que foi
rejeitado pelo Reino Unido sem que alguma razão fosse alegada” [28]. Pascoe
ressalta que:

Qualquer arbitragem quase certamente teria atribúıdo as Falk-
lands ao Reino Unido. As ilhas estavam sob controle britânico
havia meio século. Três gerações de pessoas já haviam morado lá
e todas queriam permanecer britânicas. Além disso, a Argentina
havia efetivamente cedido as ilhas ao Reino Unido por meio da
Convenção de Ajustes, em 1850, confirmado essa cessão por vários
atos, e não levantou o assunto por 34 anos [24].

É importante ressaltar que a lacuna de 38 anos, não preenchida por qual-
quer protesto oficial do Governo Argentino sobre as Ilhas Malvinas, reforça o
argumento inglês de que o assunto não foi tratado de forma cont́ınua. Nesse
sentido, esse peŕıodo foi interpretado como uma aquiescência, o que, para os
britânicos, dava por encerrado o problema.

Pascoe comenta sinais que foram interpretados como concordância ar-
gentina a respeito da posição inglesa sobre as Malvinas [24]. Apenas alguns
serão mencionados:

1. A Argentina permaneceu em silêncio durante 38 anos, desde o protesto
na Mensagem ao Congresso de 1849 até o último, por carta, em 20 de
janeiro de 1888;
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2. Sucessivos Governos Argentinos declinaram de todos os protestos por
não mencionarem as Falklands nas Mensagens ao Congresso Argentino
durante 91 anos, de 1849 a 1941;

3. Os mapas argentinos não inclúıram as Ilhas Falkland de modo algum,
nem as assinalaram da forma adotada por outros páıses, como o Chile4;

4. A Constituição Argentina de 1853, adotada em 1862, distribúıa assentos
no Congresso seguindo prinćıpios territoriais, mas nunca mencionou as
Falklands; e

5. A Argentina tornou-se membro da União Postal Universal (UPU) em
1878, mas por mais de 30 anos não apresentou objeção ao fato de
as Ilhas Falkland também integrarem a mesma organização (desde o
ano anterior). Tampouco protestou sobre a emissão de selos das ilhas,
lançadas em 1878.

Embora o Governo Argentino não tenha insistido em seus protestos durante
o peŕıodo anteriormente comentado, historiadores nacionais e estrangeiros
escreveram obras defendendo a posição desse páıs no lit́ıgio sobre as Ilhas
Malvinas. Em 1910, Paul Groussac publicou, em francês, Les Isles Mal-
ouines, em Buenos Aires, como parte das celebrações do 100◦ aniversário da
Independência Argentina5. Em 1944, Julius Goebel publicou, em inglês, The
struggle for the Falkland Islands, em Nova Iorque. Publicações desse tipo,
que criticavam a posição britânica, foram utilizadas como base para livros
didáticos argentinos a partir de 1934, juntamente com a obra do poĺıtico Al-
fredo Palácios, Las Islas Malvinas. Pascoe afirma que esse livro está ”repleto
de erros históricos” [24]. Em 1939, Palácios formou uma ”Junta de Recu-
peração das Malvinas” para reforçar a defesa da posição argentina nessa
questão.

Segundo Duarte, com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU),
em 1945, a Argentina retomou a esperança de ”conseguir uma solução justa
e definitiva, o que infelizmente não aconteceu” [5].

O artigo 73 da Carta das Nações Unidas propunha a independência dos
territórios não autônomos. Em consequência, solicitou aos páıses membros

4Em 1884, houve o episódio, comentado em parágrafo anterior, que ficou conhecido
como ”o caso do mapa”.

5Há duas datas comemorativas da Independência Argentina. 25 de maio de 1810 marca
o ińıcio das lutas pela libertação. 9 de julho de 1816 assinala a independência definitiva
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que informassem quais estavam sob suas respectivas soberanias. Em 1946, o
Reino Unido informou os que estavam sob sua administração e neles incluiu
as Ilhas Falkland em caráter de colônia, condição que motivou protestos
argentinos [10].

Em 1960, por ocasião da XV Assembléia Geral, a ONU emite a Resolução
1514: ”Declaração sobre a Concessão de Independência aos Páıses e Povos
Coloniais”. Essa Resolução estabelecia dois argumentos para alcançar a in-
dependência: a livre determinação dos povos e a integridade territorial. ”A
partir de então o Reino Unido se aferrará à primeira das causas e até os
dias de hoje segue insistindo na necessidade de levar em conta os desejos
dos moradores das Ilhas Malvinas” [10]. A Argentina, com diferente inter-
pretação, sustenta o prinćıpio da integridade territorial. Entende que as
Malvinas constituem território nacional ocupado por estrangeiros.

Em 16 de novembro de 1965, a Resolução 2065, expedida pela XX As-
sembléia da ONU, reconhece a existência de uma disputa entre Argentina e
o Reino Unido pela soberania das ilhas. Fraga destaca dois pontos nesse doc-
umento: a consagração da expressão interesses dos habitantes em lugar
de desejos, anteriormente empregada, e o acréscimo da denominação Ilhas
Malvinas, entre parênteses, ao lado de Ilhas Falkland, até então aceita [10].
Apoiada nessa Resolução, a Argentina convidou o Reino Unido a negociar.
A sugestão foi aceita pelo Reino Unido com a restrição de que não fosse
abordado o assunto soberania [10].

Outras resoluções da ONU seguiram tratando do tema do lit́ıgio. Serão
citadas abaixo apenas as mais relevantes do peŕıodo que antecedeu o ińıcio
das hostilidades que redundaram na Guerra das Malvinas [10].

A Resolução n◦ 3.160, de 14 de dezembro de 1973, insiste para que os dois
páıses dêem prosseguimento às negociações e manifesta sua preocupação pelo
pouco progresso. Por meio da Resolução n◦ 31/49 de 1976, a ONU expressa
seu reconhecimento aos esforços argentinos, solicita que sejam aceleradas as
negociações e que se abstenha de impor modificações unilaterais na situação.

Em 26 de abril de 1977, um comunicado simultâneo apresentado em Lon-
dres e Buenos Aires informa que foram retomadas as negociações, incluindo
a soberania. Segundo Fraga, ”foi a primeira vez que o Reino Unido aceitou
negociar a soberania” [10].

16

113



Outros documentos foram ainda trocados entre a Argentina e o Reino
Unido a respeito do tema Ilhas Malvinas, bem como outras resoluções da
ONU foram emitidas, sem que os páıses houvessem chegado a um acordo.
Segundo Lorenz, ”a questão diplomática das Malvinas se transformou, so-
bretudo a partir da década de trinta do século XX, em uma causa nacional”.

Segundo Duroselle, ”Um mundo onde o valor supremo é o nacionalismo
apresenta grandes riscos de conflitos. Uma nação pode acreditar ter funda-
mentos para reivindicar um território localizado sob soberania de outro; ela
pode se sentir atingida em seu prest́ıgio” [7]. Esse parece ser o caso argentino.

Pode-se concluir que realmente houve um peŕıodo em que as contestações
argentinas deixaram de ser apresentadas ao Reino Unido, mas não se pode in-
ferir que essa abstinência tenha significado concordância com a situação então
vigente. A partir do momento em que o tema soberania entrou na pauta das
discussões, a defesa dos interesses dos ilhéus - que sempre deixaram clara sua
decisão de que as Falklands deveriam permanecer na condição de território
ultramarino do Reino Unido e de que os cidadãos lá nascidos mantivessem
cidadania britânica - parece haver-se transformado no principal obstáculo
para a Argentina.

De acordo com Pascoe, ”o argumento argentino de que os ilhéus não têm
direito à autodeterminação é absurdo. Eles têm os mesmos direitos que
qualquer outra população imigrante no Novo Mundo” [24].

3 A Guerra das Malvinas/Campanha das Falk-

lands

3.1 A Escalada da Crise

Em razão de sua grande distância da Ilha da Grã-Bretanha, aproximada-
mente 12.500 km ao sul, as Ilhas Falkland sempre constitúıram uma admin-
istração dispendiosa para o governo inglês. Sua economia se apoiava basica-
mente na criação de ovelhas, cuja lã e carne eram vendidas exclusivamente
para a Falkland Islands Company, que também controlava a economia local
e abastecia o mercado interno. Freedman informa que ”de 1951 a 1973 a
ajuda do governo britânico às ilhas esteve por volta de 900.000 libras, en-
quanto o pagamento de impostos dos dividendos da Companhia e lucros não
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distribúıdos foram estimados em 1,9 milhão de libras” [11]. Esses dados sig-
nificavam que as ilhas poderiam ser auto-sustentáveis, desde que despesas
com defesa não pesassem no orçamento do Reino Unido. Cabe lembrar que
até ocorrer a Guerra das Malvinas/Campanha das Falklands a proteção mil-
itar das ilhas limitava-se a um destacamento pouco superior a 30 Fuzileiros
Navais (Royal Marines) e cerca de 120 habitantes civis que constitúıam uma
reserva armada.

À medida que a disputa parecia afastar-se de uma solução diplomática,
uma intervenção militar argentina nas ilhas não poderia mais ser descartada.
Mas o Reino Unido sabia que elevar o efetivo militar nas Ilhas Falkland não
implicaria apenas aumento de despesas. Uma medida nesse sentido certa-
mente agravaria o lit́ıgio com a Argentina. Era preciso decidir se valeria a
pena abrir mão de contratos comerciais com a nação rival para sustentar
a situação das Ilhas Falkland. A esse respeito, Freedman comenta que um
custo estimado de 7,5 milhões de libras para reforçar militarmente as ilhas
em um peŕıodo de cinco anos colocaria em risco contratos comerciais com a
Argentina da ordem de 240 milhões de libras, bem como investimentos es-
timados em 60 milhões de libras [11]. Sobre esse dilema, o autor apresenta
a citação de um embaixador britânico em um páıs latino americano, sem
identificá-lo

”É rid́ıculo permitir que interesses de menos de 2.000 pessoas,
os habitantes das ilhas, sejam um espinho na carne das relações
anglo-latinas, prejudicando interesses de mais de 50 milhões de
habitantes do Reino Unido. A mim isso parece ser o caso em que
nossos prinćıpios de autodeterminação devam ficar em segundo
lugar, atrás do prinćıpio de que em uma sociedade democrática a
minoria deve curvar-se à maioria [11]”.

No dia 4 de fevereiro de 1976, ocorreu um episódio que alimentou ainda
mais a discórdia entre os dois páıses. O Navio de Pesquisa Real RRS6 Shack-
leton foi interceptado por um Contra-Torpedeiro argentino, o ARA Almirante
Storni, quando operava no arquipélago das Falklands. Tiros de advertência
foram disparados à proa do navio inglês que não atendeu à ordem de parar e,
mesmo sob ameaça, conseguiu seguir seu rumo até Port Stanley, a capital das
Falklands. A Argentina alegou que o navio operava em seu mar territorial,
isto é, no limite de 12 milhas náuticas (aproximadamente 22,2 quilômetros)

6RRS significa Royal Research Ship. Essa sigla antecede os nomes dos navios de
pesquisa britânicos.
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da costa das Ilhas Malvinas. Agravou o problema a Argentina saber que
o propósito da presença do navio de pesquisa era verificar a viabilidade de
exploração de petróleo em águas profundas próximas às Ilhas Falkland. A
partir desse incidente, o Reino Unido passou a estudar planos para intensi-
ficar a defesa militar das ilhas. Logo se tornou óbvio que a distância até as
ilhas seria um grande obstáculo operativo e loǵıstico. Na melhor hipótese,
navios de guerra levariam dezoito dias para navegar do Reino Unido às Ilhas
Falkland. Segundo Freedman, ”se o episódio com o RRS Shackleton teve
o propósito de convencer o governo britânico de que não havia opção senão
dialogar seriamente sobre soberania, a Argentina obteve sucesso” [11].

Na tentativa de minimizar esse incidente, o Reino Unido ofereceu à Ar-
gentina a possibilidade de um trabalho de pesquisa em conjunto na busca de
petróleo e na exploração da pesca no arquipélago das Ilhas Falkland. Porém,
como destaca Freedman, ”o esforço para desenvolver a cooperação econômica
como alternativa para discussão sobre soberania emperrou” [11]. A idéia seria
estabelecer um trabalho conjunto entre a British Oil Company (Companhia
Britânica de Petróleo) e a estatal argentina YPF (Yacimientos Petroĺıferos
Fiscales). Segundo Freedman, o governo britânico acreditava que essa inicia-
tiva ”iria apenas incentivar as demandas argentinas para discutir a soberania
em paralelo” [11].

A partir de março de 1976, a Argentina acrescentou ao lit́ıgio com o
Reino Unido seus problemas de ordem interna. Passara a ser governada
por uma Junta Militar que exercia forte repressão sobre os direitos civis, sob
o propósito de controlar a subversão e afastar os perigos do comunismo. A
inflação saiu do controle, o que agravou o descontentamento social. Lorenz
comenta que ”as consequências das poĺıticas econômicas liberais do Processo
de Reorganização Nacional haviam gerado uma inflação galopante que se
traduziu em um ataque direto ao bolso dos assalariados” [15]. A falta de
liberdade poĺıtica, as dificuldades econômicas e as pressões sociais serviriam
mais tarde como impulso para que o governo militar utilizasse as Ilhas Malv-
inas como um ”objetivo nacional”. A retomada das ilhas desviaria a atenção
do povo dos graves problemas de ordem interna, mas, como se verá, somente
enquanto durasse a sensação de vitória.

De acordo com Lorenz:

”As ilhas constitúıam um território não resgatado que deve-
ria ser recuperado para a soberania nacional, no marco geral de
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uma visão da história que colocava a República Argentina como
uma v́ıtima de sucessivos despojos territoriais por parte de páıses
limı́trofes, como Chile e Brasil, ou potências coloniais européias,
sobretudo o Reino Unido. [15]”

Segue o autor mencionando que ”se em 1976 a ditadura militar havia
tomado o poder com o argumento de terminar com a subversão, em 1981
podia dar por cumprida a tarefa, com os nefastos resultados que tão melhor
conhecemos hoje” [15]. Completa afirmando que o lema ”as Ilhas Malvinas
foram, são e serão argentinas” constitúıa uma ”marca de identificação”, tanto
como ”a silhueta inconfund́ıvel das duas ilhas maiores do arquipélago” [15].

Ao final dos anos 70 do século XX, nada indicava que um acordo anglo-
argentino pudesse modificar a situação da soberania sobre as Ilhas Malvinas.
A Argentina continuava qualificando as ilhas de colônia, e defendia sua lib-
ertação. Paradoxalmente, os kelpers7 insistiam em permanecer sob o domı́nio
britânico. Esse desejo, ou interesse, dos ilhéus tornara-se um obstáculo para
qualquer tentativa de acordo que pusesse em risco essa intransigente posição.
Pascoe comenta ser inconsistente a alegação argentina de que o povo das Il-
has Falkland constitúıa ”uma população introduzida”, pois, afirma que ”por
mais de um século, a maioria dos habitantes chegou às ilhas por um curto
caminho biológico: eles nasceram lá” [24]. O autor vai ainda mais longe ao
afirmar que ”o fato viśıvel para qualquer visitante das ilhas é a população
ser britânica e, como nos impressionou fortemente sempre que o assunto era
discutido, ela está firme em seu desejo de permanecer britânica” [24].

Segundo Fraga:

”As negociações com o reino Unido não melhoraram a par-
tir de 1979. Pelo contrário, o Vice-Chanceler do Reino Unido
propôs três alternativas que, apesar de inaceitáveis, demonstram
um impĺıcito reconhecimento dos direitos argentinos. As alterna-
tivas propostas foram um condomı́nio, congelar as negociações,
ou a solução tipo Hong Kong: reconhecimento da soberania ar-
gentina e arrendamento das ilhas ao Reino Unido por 25 anos
[10].”

7Habitantes das Ilhas Falkland. Nome atribúıdo em função de uma vegetação comu-
mente encontrada nas ilhas e denominada kelper [5].
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Freedman complementa informando que:

”Durante o ano de 1978 houve discussões ativas sobre opções
militares. Como sempre, a preocupação era que a distância entre
o que a Argentina queria e o que o Reino Unido estava preparada
a conceder conduzisse de alguma maneira a um incidente grave
[11].”

Os registros das reuniões formais entre representantes argentinos e ingle-
ses mostram, em uma centena de documentos, que embora uma pequena
parcela do governo do Reino Unido se mostrasse receptiva à idéia de trans-
ferência da soberania das ilhas à Argentina - o que poderia ser realizado
por meio de um comodato de longo prazo, como ocorreu com Hong Kong,
ou por um governo bi-nacional, durante um peŕıodo previamente acordado -
as fortes pressões da imprensa inglesa e da Falkland Islands Company, bem
como a intransigência dos habitantes das ilhas, mantinham o assunto em um
permanente impasse. Segundo Freedman, ”os argentinos estavam ficando im-
pacientes, enquanto o movimento pela opinião dos ilhéus ia contra qualquer
transferência de soberania” [11]. O mesmo autor acrescenta que o Comitê de
Defesa Britânico acreditava que ”no máximo até o ińıcio de 1982, a Argentina
estará em condições de avaliar se realmente temos intenção de negociar. Se
ela concluir que estamos impossibilitados ou não desejamos fazê-lo, devemos
esperar uma ação retaliatória” [11].

No ińıcio de 1982, a Junta Militar argentina decidiu romper a poĺıtica de
negociação com o Reino Unido. Havia a necessidade de levantar o moral do
povo argentino, unir a nação para um propósito comum e desviar a atenção
dos fracassos econômicos e das queixas contra desrespeito aos direitos hu-
manos. Nesse sentido, foi planejada a tomada das Malvinas pela força. A
Junta tinha razões para acreditar que o apêgo inglês às ilhas era fraco. Havia
informações de que o Reino Unido estava reduzindo seus meios navais e de
que alguns órgãos do governo pareciam dar pouca importância às Ilhas Falk-
land. Esses fatos causaram a falsa impressão de que o Reino Unido estaria
pouco disposta a lutar pela manutenção das ilhas.

O episódio que serviria de estopim para a Guerra das Malvinas/Campanha
das Falklands teve ińıcio no dia 18 de março de 1982, quando um grupo de
operários contratados pelo empresário argentino Constantino Davidoff foi
transportado pelo navio de guerra argentino ARA Bah́ıa Paráıso8 ao Porto

8Fraga cita o navio como sendo ARA Bah́ıa Buen Sucesso. O ARA Bah́ıa Paráıso teria
ido em uma segunda viagem [10].
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de Leith, próximo a Grytviken, na Ilha Georgia do Sul, área considerada pelo
Reino Unido como dependência das Ilhas Falkland.

Segundo relato de cidadãos britânicos instalados na Base de Pesquisas
Antárticas, situada nas proximidades do local onde os operários desembar-
caram, eles hastearam uma bandeira argentina, cantaram o hino nacional e
deram alguns tiros para alto9. Lá seria executada uma operação de desmon-
tagem de uma antiga estação baleeira, conforme contrato estabelecido com
uma empresa escocesa.

O Governador das Ilhas Falkland, Rex Hunt, foi informado da ocorrência
e solicitou providências ao Governo em Londres. Em paralelo, comunicou ao
Comandante do navio argentino que deveria dirigir-se à Base de Pesquisas
Britânica, onde receberia instruções. A alegação era de que os argentinos
haviam desembarcado de forma ilegal e precisavam obter uma autorização
formal. Essa determinação causou um impasse. Se não cumprissem a de-
terminação britânica, os argentinos estariam ameaçados de serem expulsos
da Ilha Georgia do Sul pelo emprego de uma força militar. Eles, porém,
recusavam-se a se retirar do local, não só porque se julgavam devidamente
autorizados a executar o trabalho, como por contestarem a soberania inglesa
sobre aquele arquipélago.

A escalada do problema causado pela recusa argentina fez com que o Reino
Unido preparasse o emprego de um destacamento militar que seria embarcado
no HMS Endurance para forçar a sáıda dos operários. A troca de informações
diplomáticas deixava claro que uma sáıda voluntária dos argentinos tornaria
desnecessário o envio do HMS Endurance.

Freedman aborda dois importantes aspectos desse episódio:

”Primeiro, embora o governo britânico tenha tentado negociar
a questão da Ilha Georgia do Sul de forma isolada, os v́ınculos
com o problema fundamental das Falklands [soberania] era in-
evitável.
...
Segundo, havia a disposição britânica de tentar encontrar uma

9Esse fato é negado por Mario Meneghine [17]. Segundo o autor, a desmontagem da
estação baleeira era um negócio que renderia 7 milhões de libras. ”É pouco razoável pensar
que um comerciante como Davidoff arriscaria a oportunidade de sua vida por cometer um
ato de provocação”
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solução para a crise por meio da evacuação voluntária dos ar-
gentinos [11].”

No dia 1◦ de abril, chegava à Argentina a not́ıcia de que o Submarino Nu-
clear HMS Superb recebera ordem de se dirigir à área das Ilhas Malvinas10.
Para os argentinos, o reforço militar britânico tornara-se evidente. Em de-
bates nas Nações Unidas, assim se posicionava a representação argentina:
”tudo é negociável, menos a soberania” [10].

Em 2 de abril de 1982, forças argentinas ocuparam as Ilhas Malvinas e,
no dia seguinte, a Ilha Georgia do Sul, desencadeando, segundo Lorenz, ” ...
a única guerra declarada pela República Argentina no Século XX, no marco
da pior ditadura militar de sua história ...” [15].

3.2 As Consequências da Guerra

”Sem medir qualquer custo poĺıtico”. Essa citação, atribúıda ao General
Leopoldo Fortunato Galtieri, chefe da Junta Militar que governava a Ar-
gentina, foi pronunciada na tarde do dia 2 de abril de 1982, quando ocorreu
a divulgação da not́ıcia de que as forças argentinas haviam desembarcado nas
Ilhas Malvinas [15].

”Sem o saber, essa frase sintetizou com notável eficácia o cam-
inho percorrido pela Junta Militar para chegar à derrota que não
somente colocaria as Ilhas Malvinas mais longe do que nunca
da soberania argentina, como o governo de facto imerso no de-
scrédito, na porta de sáıda após sete anos de repressão interna,
destruição da economia e entrega do patrimônio nacional [15].”

Meneghini cita quatro comentários de personalidades argentinas criticando
a decisão de invadir as ilhas: Morales Solá: ”Galtieri imaginou que a ocupação
militar das Ilhas Malvinas oxigenaria o regime e que ele mesmo poderia pro-
jetar uma extensa duração no poder”. General Balza: ”Foi um desatino”.
Di Tella: ”A derrota nas Malvinas produziu a felicidade da democracia”.
Angeloz: ”A funesta idéia de um General embriagado” [17].

10O submarino teria zarpado de Gibraltar em direção ao Atlântico Sul. Quando o Reino
Unido desmentiu essa movimentação, o plano argentino de invadir as Ilhas Falkland já
estava em andamento.
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O insucesso militar fez parecer que a decisão de ocupar as ilhas pela força
teria sido um ato arbitrário, incab́ıvel e intempestivo, imaginado pela Junta
Militar com a intenção de desviar a atenção dos graves problemas internos
que a Argentina enfrentava11. Mas é importante assinalar que uma pesquisa
realizada pelo Instituto Gallup, publicada no jornal argentino Claŕın, edição
de 5 de maio de 1982, mostrava que 90% da população apoiava a ação militar
[17]. Cabe destacar que quando a pesquisa foi realizada, o ufanismo da
imprensa argentina estava em seu auge. A vitória parecia certa. Como o
resultado foi negativo, cumpriu-se o que afirma um velho ditado popular: ”a
vitória tem muitos pais, mas a derrota é órfã”.

A sensação de vitória começou a ruir no momento em que a Primeira Min-
istra Britânica Margareth Thatcher ordenou o deslocamento do que definiu
Lorenz como ”a maior força naval que essa potência havia formado desde a
Segunda Guerra Mundial” [15] para retomar as Ilhas Falkland, missão que
começou a se concretizar com o desembarque dos Fuzileiros Navais em praias
do Canal de São Carlos (Falklands Sound), em 21 de maio de 1982. Passados
74 dias de combates, no dia 14 de junho o General argentino Mario Benjamim
Menendez, que exercia o cargo de Comandante Militar das Ilhas Malvinas,
assinou a rendição de suas tropas ao General inglês Jeremy Moore, Chefe das
Forças Britânicas. Lorenz afirma que ”nunca se contemplou a eventualidade
de uma resposta militar britânica e, por isso, não se planejou uma ulterior
fortificação e defesa das ilhas” [15].

A derrota custou ao governo militar argentino a perda de seu poder poĺıtico,
e ao povo a morte de 649 militares, dos quais 323 no afundamento do
Cruzador ARA General Belgrano12. Confiante em uma negociação vanta-
josa, a Junta Militar não aceitou propostas de conciliação, nem as condições
estabelecidas pelo Reino Unido para evitar o conflito armado, pois recusava
retirar-se das ilhas sem um acordo que estabelecesse um firme propósito inglês
de resolver o tema soberania13.

Do ponto de vista das relações internacionais, não se pode dizer que a
Argentina tenha sáıdo da Guerra totalmente derrotada. A Resolução das
Nações Unidas 37/9, de 4 de novembro de 1982, continuou, de forma indireta,

11O mais completo documento produzido pelo Governo Argentino sobre a Guerra das
Malvinas é o Relatório Rattenbach [27].

12Atingido no dia 2 de maio de 1982 por 2 torpedos lançados pelo Submarino Nuclear
HMS Conqueror.

13No dia 10 de abril, o presidente do Peru havia proposto uma trégua de 72 horas.
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apoiando a Argentina em seu argumento de que as Ilhas Falkland constituem
uma Colônia Britânica ao redigir:

”Havendo examinado a questão das Ilhas Malvinas ... Con-
sciente de que a manutenção de situações coloniais é incompat́ıvel
com o ideal de paz universal das Nações Unidas ... Pede aos gov-
ernos da Argentina e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Ir-
landa do Norte que retomem as negociações a fim de encontrar na
maior brevidade uma solução paćıfica para a disputa de soberania
referente à questão das Ilhas Malvinas/Falklands.”

Em maio de 1983, em reunião dos Páıses Não Alinhados14, realizada em
Nova Déli, Índia, o parágrafo 157 da Declaração final estabelecia:

”Os chefes de Estado e de governo reiteraram seu firme apoio
ao direito da República Argentina de obter a restituição de sua
soberania sobre as Ilhas Malvinas mediante negociações com o
Reino Unido, com a participação e os bons of́ıcios do Secretário
Geral das Nações Unidas e reafirmaram a necessidade de que as
partes tenham devidamente em conta os interesses da população
das ilhas [10].”

Cabe observar que a simples menção aos interesses da população das il-
has conduzia o problema de volta à intransigência dos kelpers, que nunca
se mostraram favoráveis a qualquer acordo com a Argentina envolvendo a
possibilidade de transferência de soberania.

A Guerra causou mudanças na poĺıtica interna e externa, tanto na Ar-
gentina quanto no Reino Unido. As relações diplomáticas entre os dois
páıses só foram retomadas em 1990, quando foi estabelecido um acordo que
suspendia, temporariamente, debates sobre o tema soberania. A derrota ar-
gentina foi o impulso final para a queda do governo militar, que se havia
estabelecido pela deposição de Isabel Perón, em 1976, e deixou o poder sob
graves acusações de violação de direitos humanos. Eleições livres foram re-
alizadas em 30 de outubro de 1983, da qual saiu vitorioso o candidato Raúl
Alfonsin.

14A relação completa dos páıses membros pode ser consultada no site da Organização
http://www.nam.gov.za/background/members.htm
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Para o Reino Unido, a Guerra custou 255 vidas (3 civis), 6 navios e 34
aviões militares. Além dessas perdas, uma dezena de embarcações deixou
a área do conflito com graves avarias. Segundo o economista Simon Wren-
Lewis, as despesas com a campanha militar foram estimadas em 2 bilhões de
libras [36]. Apesar desses prejúızos, o resultado constituiu uma importante
vitória poĺıtica para o Reino Unido e proporcionou o aumento da popular-
idade do governo conservador. Em consequência, Margareth Thatcher foi
reconduzida ao cargo de Primeiro Ministro e obteve um significativo au-
mento de seu apoio no Parlamento. No campo internacional, a estrutura
militar colocada à disposição pelos Estados Unidos fortaleceu ainda mais sua
condição de aliado do Reino Unido.

Quanto aos habitantes das Ilhas Falkland, embora não tenha havido mod-
ificação no status poĺıtico das ilhas - pois foi mantida a condição de Ter-
ritório Ultramarino Britânico - em termos de cidadania houve uma impor-
tante mudança: em 1983, o Ato de Nacionalidade Britânica concedeu aos
kelpers cidadania britânica [32], alterando a situação anterior de cidadãos de
Territórios Dependentes Britânicos, qualificação que estabelecia dificuldades
para ilhéus interessados em migrar para a Grã-Bretanha. Lorenz comenta
que ”Se os ilhéus eram cidadãos de segunda até a guerra, em 1983 passaram
a ser cidadãos britânicos de primeira classe” [15].

Do ponto de vista militar, a Guerra foi um consistente laboratório. Ap-
resentou o maior combate aeronaval entre forças modernas desde a Segunda
Guerra Mundial. Dentre as lições aprendidas, podem ser destacadas: a vul-
nerabilidade dos meios flutuantes aos ataques de mı́sseis lançados por navios
e submarinos; a dificuldade de coordenação de apoio loǵıstico na projeção
de poder a longa distância; e a confirmação da importância da superior-
idade aérea, de aviões e helicópteros. O conflito demonstrou a força do
emprego de submarinos nucleares na área de operações como significativo
fator de dissuasão. Segundo o historiador Sir John Keegan, ”submarinos são
muito menos vulneráveis a contra-ataques do que aviões. São capazes de se
aproximar e destruir seus alvos com quase completa impunidade” [14]. Cabe
ressaltar, também, a mobilização de navios mercantes britânicos para trans-
porte de tropas e apoio loǵıstico. Cerca de 70 participaram da Campanha
das Falklands.

Para a Marinha Britânica, o conflito militar causou uma mudança estru-
tural. Em 1981, o Secretário de Defesa John Nott havia proposto cortes no
orçamento da força naval para os dez anos seguintes. Alguns navios seriam
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desativados ou vendidos, o que afetaria a capacidade operativa. Nesse con-
texto, ocorreu a invasão militar das Ilhas Falkland pelas forças argentinas,
provocando imediata mudança nos planos de redução de meios navais. Como
resultado da Guerra, a venda do HMS Invincible para a Austrália foi cance-
lada e a condição operacional de três porta-aviões foi mantida. O corte de
recursos para a força de superf́ıcie foi cancelado e a substituição dos navios
e aeronaves perdidos em combate foi providenciada.

É interessante mencionar a análise pacifista, objetiva e racional de um
economista sobre a Campanha das Falklands, como os ingleses denominam
a Guerra das Malvinas.

”O Reino Unido poderia ter oferecido a cada ilhéu um milhão
de dólares, tanto como compensação por viver sob governo ar-
gentino, como por ser deslocado para alguma parte do Reino
Unido. (As terras altas da Escócia estão bem vazias e poderiam
ser as substitutas mais imediatas.) O custo financeiro do governo
teria sido o mesmo, mas nenhuma vida teria sido perdida15 [36].”

Pode-se concluir que apesar da perda de cerca de 900 vidas e do des-
perd́ıcio de alguns bilhões de dólares, o lit́ıgio entre a Argentina e o Reino
Unido não foi resolvido pela guerra. Na verdade, foi agravado. Se antes a
disputa envolvia apenas troca de acusações, agora tanto argentinos como in-
gleses sofrem pressões das famı́lias enlutadas para que as mortes não tenham
ocorrido em vão. A guerra não alterou a distância maŕıtima da Argentina
para as ilhas, mas a colocou ainda mais longe da solução do problema.

4 A Situação no Pós-Guerra

4.1 O Atual Posicionamento Inglês

As relações diplomáticas entre a Argentina e o Reino Unido estiveram
rompidas por 8 anos após a guerra. Foram reatadas em 1990, por meio de um
tratado assinado em Madri, ”quando os dois lados concordaram em proteger
suas respectivas posições sobre soberania e jurisdição maŕıtima sobre as Ilhas
Falkland, Georgia do Sul e Sandwich do Sul [34]. Desde então, a decisão
britânica de explorar petróleo e recursos pesqueiros em águas territoriais das
Ilhas Falkland - área que a Argentina considera parte de sua plataforma

15O autor tomou como base de seu cálculo a população das Falklands na época da
Guerra, cerca de 2.000 habitantes [36].
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continental - criou um novo fator de instabilidade entre os dois páıses. Mas o
elemento essencial - entrave para qualquer acordo que envolva a transferência
de soberania, e ponto vital do lit́ıgio - continua sendo o desejo dos ilhéus em
permanecer sob tutela do reino Unido. A esse respeito, o Primeiro Ministro
David Cameron, em discurso pronunciado na Câmara dos Comuns, em 18 de
janeiro de 2012, deixou clara a posição de seu governo:

”O ponto absolutamente vital é estarmos certos de que o fu-
turo das Ilhas Falkland seja um assunto que diga respeito ao
próprio povo. Enquanto ele desejar permanecer sendo britânico
e parte do Reino Unido, deve ser capaz de fazê-lo. ... Apoiamos
o direito de autodeterminação dos ilhéus. ... O que os argentinos
têm dito recentemente é mais do que colonialismo, pois essas pes-
soas desejam permanecer britânicas e eles querem que elas façam
outra coisa [4].”

A fala de Cameron apenas enfatiza a posição dos ilhéus que, em refer-
endo realizado no dia 10 de março de 2013, demonstraram, com 98,8% de
aprovação dos 1.672 eleitores, entre 2.563 habitantes, sua absoluta e inques-
tionável vontade de permanecer britânicos e sob soberania britânica [13].

Segundo Dodds [4], a partir de 1990, com a Argentina governada por Car-
los Menem, parecia que as relações entre argentinos e ingleses caminhavam
em uma direção colaborativa no que dizia respeito às Falklands, embora a
constituição argentina de 1994 estabelecesse o compromisso de recuperar as
Malvinas. Esse otimismo, porém, foi rompido em abril de 2003, quando
Nestor Kirchener foi empossado presidente. Declinou ainda mais com su-
cessivos governos que insistiram em discutir especificamente a questão da
soberania. Dodds comenta que a atual presidente argentina, Cristina Kirch-
ener, que se auto-intitula Presidenta Malvinera [4], em um discurso alusivo
aos 30 anos do final da Guerra das Malvinas, proferido em Ushuaia, em abril
de 2012, declarou: ”é uma injustiça que no Século XXI ainda existam en-
claves colonialistas a poucos quilômetros de nossa costa. [...] É totalmente
absurdo que [os ingleses] pretendam dominar um território situado a mais de
14.000 quilômetros de distância” [4].

De acordo com Dodds, ”para os argentinos o assunto soberania não está
resolvido. Conquistar apoio em fóruns internacionais é parte importante de
sua estratégia de cooptação” [4]. Essa busca de solidariedade fora da esfera
nacional fez com que, em abril de 2012, na Cúpula das Américas, realizada
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na Colômbia, assim se manifestasse o presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama:

”... e a respeito das ilhas Malvinas ou Falklands, como preferirem,
nossa posição nesse assunto é permanecer neutros. Temos boas
relações tanto com Argentina quanto com o Reino Unido, e es-
peramos que sejam capazes de prosseguir o diálogo nesse assunto.
Mas isso não é algo em que tipicamente devamos intervir16 [12].”

Apesar dessa controvérsia sobre as Ilhas Malvinas, o Governo Britânico
tem feito esforços para que o apoio obtido pela Argentina em organismos
internacionais, como MERCOSUL17 e UNASUL18, não interfira em acordos
econômicos que afetem investimentos nas Ilhas Falkland ou em páıses sul-
americanos. É importante destacar que o Reino Unido é o quarto maior
investidor direto na América do Sul, mantendo negócios significativos com
Brasil, Chile e Colômbia. Somente o comércio com a Argentina esteve em
torno de 1,5 bilhão de dólares em 2011 [4].

O Governo Britânico sabe que a Argentina não vê com bons olhos novos
investimentos nas Ilhas Falkland que possam ajudá-las a consolidar sua ca-
pacidade de resistir a pressões sobre o assunto soberania. Segundo Dodds,
faz parte da estratégia argentina dificultar a exploração de recursos marin-
hos, além de gás e petróleo. No caso da pesca, por exemplo, o Governo das
Ilhas Falkland tem reclamado que navios argentinos intimidam embarcações
oficialmente licenciadas para pescar lulas e peixes em águas circunvizinhas às
ilhas. A renda anual proveniente dessa indústria se situa entre 12 e 15 milhões
de libras, e pelo menos 5 milhões são investidos anualmente em pesquisa e
desenvolvimento de recursos pesqueiros. Esses valores indicam que o regime
de concessão de licenças foi a chave para a economia das Ilhas Falkland nos
últimos 20 anos [8].

Dodds afirma que a poĺıtica argentina sobre a situação do Reino Unido
com as Ilhas Falkland ”é multifacetada e revela certas tendências: ampliação
da beligerância, internacionalização da disputa, promoção de interesses e,
sempre que posśıvel, obstrução da economia das ilhas” [4].

16A matéria destaca a falha cometida pelo presidente norte-americano que chamou as
Malvinas de Maldivas, que se situam no Oceano Índico.

17Mercado Comum do Sul
18União das Nações Sul-Americanas
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Em razão dessas atitudes, o Governo Britânico sentiu necessidade de rever
sua estratégia de defesa das Ilhas Falkland, considerando que ”ambição e re-
cursos dispońıveis não ficam perfeitamente alinhados” [4]. Estariam as ilhas
vulneráveis a algum futuro ataque de forças argentinas? Para evitar uma
resposta positiva a essa pergunta, desde meados dos anos 80 do Século XX o
Reino Unido tem reforçado a defesa das ilhas. Uma Base Aérea foi instalada
em Mount Pleasant, nas Falklands do Leste, como ponto central para um
sistema defensivo. Segundo Dodds, essa base tem uma guarnição de 1.300
militares, e seu custo aproximado no peŕıodo fiscal de 2010/2011 foi de 75
milhões de libras [4]. Esses gastos deixam clara a preocupação britânica de
defender seus interesses nas Ilhas Falkland e de não ser surpreendida por
outra invasão argentina. Apesar de essa base aérea dispor de equipamen-
tos e armamentos de última geração, as medidas militares ainda recebem
cŕıticas, como a do contra-almirante Chris Parry, veterano da Campanha das
Falklands, que, em um artigo para a revista Prospect, comentou:

”Se a Argentina conseguir capturar as ilhas novamente, será
extremamente duvidoso saber se o Reino Unido poderá recu-
perá-las por meios militares em razão do momento de recessão
e da incoerente poĺıtica de defesa, com reduzida capacidade, fra-
cas linhas de apoio loǵıstico e carência de porta-aviões [23].”

Contrapondo-se às cŕıticas, analistas militares britânicos comentam que,
em caso de conflito, a Ilha de Ascensão poderá ser utilizada como ponte, per-
mitindo que reforços cheguem em um prazo de 18 horas19. Além disso, estu-
dos demonstram que as forças armadas argentinas não recebem investimentos
significativos desde 1982. O Governo Britânico estima que a Argentina não
esteja em condições de executar uma significativa invasão militar às Falk-
lands e que não possua planos de modernizar suas forças armadas antes de
2020-2025 [4].

Em junho de 2011, o Secretário de Defesa Britânico Liam Fox deixou clara
sua posição sobre as Ilhas Falkland:

”Nós temos Typhoons20 posicionados lá [nas ilhas]. Apresen-
tamos uma mensagem muito clara de que também temos poder

19A ilha de Ascensão é uma possessão britânica situada 2.250 quilômetros a nordeste da
costa sul-americana. Foi largamente utilizada como ponto de apoio durante a Campanha
das Falklands.

20Refere-se à moderna aeronave militar Eurofighter Typhoon, de alto desempenho de
ataque.
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naval, se necessário, e certamente a intenção de assegurar que
as Ilhas Falkland se mantenham livres e que seu povo desfrute a
liberdade pela qual lutamos tão duramente 30 anos atrás [6].”

Nessa mesma linha, o parlamentar britânico Andrew Rosindell, do Partido
Conservador, destacou que o Primeiro Ministro David Cameron deixou claro
que ”negociações com a Argentina jamais serão aceitas pelo Governo de Sua
Majestade” [6].

Pelos posicionamentos acima expostos, pode-se constatar que nos 30 anos
que se seguiram à Campanha das Falklands o Governo Britânico atribuiu às
ilhas mais relevância nos aspectos poĺıticos, econômicos, sociais e militares
do que em todo o peŕıodo antecedente. Atualmente, o governo das Falklands
tem forte apoio no Parlamento e possui um escritório ”bastante ativo em
Londres” [4]. A partir de 1983, os ilhéus passaram a ter o status de cidadãos
britânicos. A população saltou de 2.000 para cerca de 3.000 habitantes. De
uma situação econômica que se baseava na criação de carneiros e negociava
exclusivamente com a Falkland Islands Company, houve avanços nas áreas
de serviços públicos, turismo, pesca, extração de gás e de petróleo. Segundo
Dodds, ”é dif́ıcil exagerar a escala de mudanças ocorridas nas ilhas desde
1982” [4]. No campo militar, como já mencionado, foi instalada uma base
aérea no monte Pleasant, onde estão estacionadas aeronaves de combate de
última geração.

Quanto à possibilidade de um acordo que altere a situação do lit́ıgio, cabe
lembrar que, em março de 2010, a então Secretária de Estado norte-americana
Hillary Clinton ofereceu ajuda à Argentina e ao Reino Unido para debater a
negociação de soberania. Essa interferência foi rejeitada pelo Reino Unido e
julgada desnecessária pelo governo do Primeiro Ministro Gordon Brown [4].

Em resumo, Dodds mostra que ”o atual impasse sobre as Ilhas Falkland
representa o pior momento nas relações entre Argentina e o Reino Unido
desde o conflito de 1982” [4]. Completa afirmando que ”não há absoluta-
mente qualquer evidência de mudança na atual poĺıtica britânica [que altere]
o respeito aos desejos da comunidade das Ilhas Falkland” [4].

Em paralelo aos fatores poĺıticos e econômicos, têm relação com a questão
Malvinas/Falklands os interesses estratégicos do Reino Unido no Atlântico
Sul, dentre eles o Continente Antártico. Esses não são objeto de estudo deste
trabalho, pois, por si sós, dariam causa a outro estudo com extensão ainda
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maior. Para conhecê-los em profundidade sugere-se a leitura do documento
Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defense and Secu-
rity Review. (Protegendo a Grã-Bretanha em uma Época de Incertezas: A
Defesa Estratégica e a Revisão da Segurança) [33].

4.2 Possibilidades Argentinas

Nos meses que antecederam a Guerra das Malvinas, o Governo Argentino
esforçava-se para conquistar a simpatia dos ilhéus. Segundo Lorenz:

”Em 1970, a diplomacia argentina começou uma poĺıtica de
aproximação aos ilhéus, (muito mais séria do que a sedução de
Di Tella21 nos anos noventa). Nas vésperas da guerra, as necessi-
dades materiais mı́nimas dos ilhéus eram cobertas por um navio
anual das Falkland Islands Company, poderosa empresa que ainda
hoje em dia é a dona da maioria das terras nas Ilhas Malvinas
[15].”

Segue o autor acrescentando: ”as emergências médicas, os estudos se-
cundários e as necessidades básicas, como combust́ıvel e alimentos frescos,
eram provisões que vinham do continente, dos temidos argentinos, dos quais
sempre se esperou uma invasão” [15].

A esses dados podem ser acrescentados: a ponte aérea entre as Ilhas Malv-
inas e o continente era realizada pela LADE (Ĺıneas Aéreas del Estado),
uma empresa estatal argentina que mantinha um escritório nas ilhas. Gás e
gasolina eram fornecidos aos ilhéus também por empresas argentinas. Pro-
fessoras biĺıngues argentinas conduziam os estudos secundários nas ilhas. Em
1971, havia sido firmado um acordo entre os Governos Argentino e Britânico
para prover serviços de comunicações internacionais aos ilhéus a preços pref-
erenciais. A pista do aeroporto da capital, Port Stanley foi constrúıda pela
Força Aérea Argentina, em 1972 [15].

Como se passou de uma situação como essa a uma guerra foi o tema do
segundo caṕıtulo deste trabalho. Nesta seção, cabe analisar se ainda há
margem para o Governo Argentino conseguir um acordo com o Reino Unido
sobre a soberania das Ilhas Malvinas, 30 anos após um conflito armado que
vitimou 258 britânicos e exacerbou ainda mais os sentimentos nacionalistas
dos habitantes das Ilhas Falkland.

21Guido di Tella foi Ministro das Rrelações Exteriores da Argentina de 1991 a 1999
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Desde 1990, após a restauração do relacionamento diplomático, os assuntos
ligados ao Atlântico Sul passaram a ser discutidos por argentinos e ingleses
sob um arranjo denominado ”Guarda-Chuva de Soberania” [34] que permitia
a ambos os páıses debater temas de interesse comum, como pesca e retiradas
de minas22 na área das Ilhas Falkland sem incluir o item soberania, que
continua sendo o foco dos argentinos. A posição do Governo Britânico segue
sendo de não negociá-la enquanto os habitantes das ilhas manifestarem seu
desejo de permanecer na condição de território ultramarino do Reino Unido.

Em novembro de 2003, sob o governo de Néstor Kirchener, a Argentina
seguia considerando a recuperação das Ilhas Malvinas objetivo de sua Poĺıtica
de Estado e assunto inclúıdo em sua Constituição. Como parte das medidas
propondo levar o Reino Unido a retomar a discussão sobre o assunto, o gov-
erno suspendeu a permissão para que vôos partindo do Chile e direcionados
às Ilhas Malvinas utilizassem o espaço aéreo argentino. Logo após, afirmou
que não poderia haver avanço nesse e em outros assuntos sem que houvesse
progresso nas negociações sobre soberania [34].

Segundo o jornal Washington Post, edição de janeiro de 2007, ”nos últimos
anos o governo do Presidente Néstor Kirchener emitiu protestos relativos a
direitos sobre as ilhas à média de mais de um por mês” [34].

Em abril de 2009, já no governo de Cristina Kirchener, a Argentina apre-
sentou à Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas
(CLPC) um relatório no qual inclui as Ilhas Malvinas como prolongamento
de seu território continental [30].

Cabe lembrar, como esclarece Duroselle, que:

”A ONU não recebeu de seus membros uma delegação de
soberania. Apenas o Conselho de Segurança pode decidir, por
maioria, e nela inclúıdos os cinco membros permanentes, im-
por sanções contra um Estado, membro ou não, mas a partic-
ipação nas sanções depende amplamente da decisão soberana dos
Estados-Membros [7].”

22Estima-se que 20.000 minas terrestres tenham sido instaladas pelos militares argenti-
nos nas ilhas durante a guerra das Malvinas e até hoje representam perigo para os
moradores.
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Nesse mesmo ano, em 9 de dezembro, o Governo Argentino sancionou a Lei
n◦ 26.552/09, denominada Tierra del Fuego, Antartida y Islas del Atlantico
Sur, por meio da qual incluiu como prov́ıncia argentina, dentre outras áreas,
as Ilhas Malvinas, a Ilha Georgia do Sul, a Ilha Sandwich do Sul e os ter-
ritórios situados en la Antartida Argentina [30]. Sobre essa decisão, assim se
manifestou o ex-Ministro de Relações Exteriores Britânico Chris Bryant:

”O Reino Unido não tem dúvidas a respeito de sua sobera-
nia sobre as Ilhas Falkland, Georgia do Sul, Sandwich do Sul
e áreas maŕıtimas circunvizinhas. O Reino Unido também não
tem dúvidas acerca de sua soberania sobre o Território Antártico
Britânico (latitude 60◦ Sul e limitada pelas longitudes 20◦W e
80◦W)” [34].”

A Argentina segue tentando ampliar o apoio internacional a sua causa.
Ao final de 2011, conseguiu que seus aliados no MERCOSUL impedissem
que navios com bandeira das Ilhas Falkland atracassem em seus portos [19].
Segundo o professor Roett Riordan, chefe do programa latino-americano da
Universidade John Hopkins, em Washington, essa é em grande parte uma
”manobra diplomática” [19] que pouco servirá para isolar as ilhas.

Para alguns analistas, como o professor Mark Jones, especialista em poĺıtica
latino-americana da Universidade Rice, no Texas, o Governo Argentino in-
siste em manter ativo o problema das Ilhas Malvinas porque ”está pression-
ado em diferentes áreas. Assim, é uma forma de distrair a população dos
problemas econômicos que o páıs enfrenta” [19].

Independentemente dos argumentos usados em defesa de suas posições,
há uma diferença fundamental nos prinćıpios em que os dois páıses se ba-
seiam: a Argentina tenta obter na ONU apoio para o prinćıpio da integridade
territorial, afirmando que as Ilhas Malvinas fazem parte de sua Plataforma
Continental. O Reino Unido se apega ao prinćıpio da autodeterminação,
por meio do qual os habitantes de territórios como as Falklands devem de-
terminar seu próprio status e seu futuro [34]. A posição britânica cria um
obstáculo incontornável para a Argentina, uma vez que o interesse dos ilhéus
em permanecer britânicos é constantemente reafirmado.

Freedman aborda o argumento argentino sobre continuidade territorial co-
mentando que proximidade não significa, necessariamente, condição para o
estabelecimento de soberania, ”mesmo para pequenas ilhas”, enfatiza [11].
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Cita como exemplos ilhas do Canal da Mancha que são britânicas, embora
mais próximas da França. Na mesma linha de racioćınio, o Canadá poderia
requerer da França o domı́nio sobre as ilhas Miquelon e Saint Pierre, que são
próximas da Terra Nova, na foz do Rio São Lourenço [11].

A Argentina insiste em encaminhar protestos sobre a situação poĺıtica das
Ilhas Malvinas ao Comitê Especial de Descolonização das Nações Unidas,
mas o máximo que tem obtido são recomendações para que os dois páıses
retomem negociações paćıficas sobre as Ilhas Malvinas, Georgia do Sul e
Sandwich do Sul. Torna-se dif́ıcil caracterizar como colônia um território que
tem estrutura administrativa independente, constituição própria e manifesta
claramente seu desejo de permanecer vinculado ao Reino Unido.

Sobre a qualificação das Falklands como colônia, assim se pronunciou Roger
Edwards, integrante da Assembléia Legislativa das Ilhas Falkland:

”Nós não nos sentimos como uma colônia menosprezada do
antigo Império Britânico. Somos orgulhosos, inteiramente auto-
suficientes em termos econômicos, e nossas relações com o Reino
Unido no que diz respeito à defesa e assuntos externos é baseada
na consulta, no diálogo e companheirismo [34].”

No dia 3 de janeiro de 2012, a representante permanente da Argentina nas
Nações Unidas, Maria Cristina Perceval, entregou ao Vice-Secretário daquela
organização, Jan Eliasson, a cópia de uma carta enviada pelo Governo Ar-
gentino ao Reino Unido com relação ao lit́ıgio existente entre os dois páıses.
No texto, a Presidente Argentina Cristina Kirchener ”insiste que o Governo
Britânico cumpra as 40 resoluções das Nações Unidas, emitidas desde 1960,
para que as partes se sentem para dialogar” [22]. Um trecho da carta está
reproduzido no documento Argentina and the Falklands Islands distribúıda
aos parlamentares britânicos pela biblioteca da Câmara dos Comuns, em
Londres:

”O Governo Argentino mais uma vez reitera, no 179◦ aniversário
de sua desapropriação, seu cont́ınuo e sincero desejo de retomar o
processo de negociações bilaterais com o Reino Unido, como so-
licitado pela comunidade internacional, de modo a encontrar uma
solução paćıfica e definitiva para a disputa sobre soberania e as-
sim colocar um fim nessa anacrônica situação, que é incompat́ıvel
com o desenvolvimento do atual mundo pós-colonial [34].”
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É importante ressaltar que a leitura das ”40 resoluções das Nações Unidas”,
às quais ser refere a Presidente Argentina em sua carta, não são conclusivas
sobre o lit́ıgio entre os dois páıses. Elas apenas recomendam que ambos
mantenham diálogo sobre o assunto [22].

Em agosto de 2012, a Argentina apresentou novo documento à Comissão
de Limites da Plataforma Continental da ONU, no qual alega que, em sua
condição de estado ribeirinho:

”Possui e exerce direitos de soberania sobre sua plataforma
continental, espaço maŕıtimo que compreende o leito e o subsolo
das áreas submarinas que se estendem além de seu mar territorial
até a beira exterior de sua margem continental [30].”

Do exposto nesta seção pode-se inferir que o volume e a frequência de doc-
umentos apresentados pela Argentina aos fóruns internacionais não têm con-
cretizado suas chances de retomar as Ilhas Malvinas. O Reino Unido, várias
vezes, e claramente, impôs como condição para debater o tema soberania
o atendimento dos interesses dos ilhéus. Se essa cláusula já era forte antes
da Guerra das Malvinas/Campanha das Falklands, foi exacerbada com as
mortes de cidadãos britânicos nesse conflito e nada indica que por parte do
Governo das Falklands ou por iniciativa do Reino Unido essa situação seja
alterada.

Resta à Argentina lamentar que, em duas ocasiões, não contasse com poder
militar suficiente para evitar a atual situação. Na primeira, em 1833, não
possúıa uma força de dissuasão, um destacamento armado nas ilhas que
fizesse os ingleses desistirem de tentar ocupá-las. Na segunda, em 1982, não
mostrou poder de fogo suficiente para infligir danos ao adversário a ponto de
induzi-lo à negociação.

Embora não tenha sido escrito para o problema analisado, ajusta-se a ele
uma citação do estadista brasileiro Ruy Barbosa: ”Uma Nação que confia
nos seus direitos em vez de confiar nos seus marinheiros e soldados, engana-se
a si mesma e prepara a sua própria queda” [1].

5 Conclusão

Este trabalho teve o propósito de estudar o problema do lit́ıgio entre a
Argentina e o Reino Unido quanto à questão da soberania sobre as Ilhas
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Falkland. A complexidade das causas e o número de interpretações e de fa-
tores subjetivos delas decorrentes tornariam pretensioso, desde o ińıcio, julgar
que se chegaria a uma conclusão clara a respeito de quem detém o direito de
soberania sobre as Ilhas. Muito já se escreveu sobre esse tema. Historiadores
de renome redigiram vários volumes sobre aspectos que ocuparam apenas
um parágrafo neste trabalho. Assim, o autor sentir-se-á satisfeito se houver
contribúıdo para que estudos mais profundos possam tomá-lo como base.

O que se pode inferir da leitura dos documentos, bem como dos estudos
e análises expostos neste trabalho, é que uma solução satisfatória para o
lit́ıgio teria obrigatoriamente de levar em conta a situação de facto, que é
o desejo dos ilhéus em permanecer britânicos. Nesse sentido, o prinćıpio
da autodeterminação se sobrepõe, até por seu componente humanitário, a
qualquer outro amparado no direito internacional.

Em face do exposto, já não cabe discutir se as Ilhas Falkland são britânicas,
mas sim constatar que elas estão britânicas, e por manifestação voluntária e
internacionalmente expressa de seus habitantes. Discordar continuará sendo
um direito argentino, mas a História demonstra que a soberania britânica é
um fato consumado.

References

[1] BARBOSA, R. Cartas de Inglaterra. São Paulo: Saraiva e C. Edi-
tores. 2a ed. 1929.

[2] BOBBIO, N., MATEUCCI, N., PASQUINO, G. Dicionário de
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