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1. Carta aos delegados 

 

Excelentíssimos Chefes de Estado,  

É com esplendor que nós, membros da mesa diretora, desejamos-lhes as melhores boas-vindas             

possíveis ao Comitê do Tratado Antártico do UFRJMUN. Esperamos, encarecidamente, que esses            

quatro dias possam ser o mais produtivos e engrandecedores possíveis e que todos nos sintamos o                

mais contemplados possível por esse maravilhoso universo da modelândia. 

Este guia possui como objetivo os guiar acerca das discussões colocadas em relação à              

formulação do Tratado da Antártica e, por tabela, o Sistema Antártico. Construído com muito esforço,               

dedicação e comprometimento, as páginas que se seguem pretende melhor inseri-los na conjuntura             

apresentada para que estejamos em sintonia com a grandeza do momento político que nos propomos a                

debater.  

Excepcionalmente, o continente antártico, fora alvo de uma disputa mais consensual entre as             

duas superpotências que, em tempos de Guerra Fria, disputavam a hegemonia política no sistema              

internacional. O Sistema Antártico se coloca como um exemplo da possibilidade de se construir              

amplos consensos, mesmo quando tratamos de projetos políticos tão antagônicos, tal como nos é              

colocado pelo momento em vigor. Diante disso, esperamos que construamos um espaço rico nos              

termos do debate e que, assim, cheguemos a reflexões pertinentes e relevantes.  

Por fim, aproveitem o guia e lembrem que o quão mais introduzidos no assunto vocês               

estiverem, maior vai ser a qualidade das nossas discussões. Assim sendo, pesquisem mais sobre o               

tema, aprofundem-se, tragam-nos dúvidas (quaisquer questões são completamente cabíveis). O          

Comitê do Tratado Antártico incorpora o espírito da cooperação internacional enquanto meio para             

transformar o mundo em que vivemos, esperamos vocês, Chefes de Estado! Nos vemos no              

UFRJMUN! 

 

2. A Paz de Westfália, Estado Moderno e o Sistema Internacional 

É de amplo conhecimento dos estudiosos do direito, das relações internacionais, da ciência             

política e áreas afins, do que se constitui o Estado Moderno, e quando ele surgiu. A teoria mais aceita                   

é a de Westfália, em 1648, que nasceu o Estado Moderno, tendo ele suas características e valores. A                  

Paz de Westfália surge como um evento que traz o Sistema Moderno de Estados e o marco do                  

nascimento da Sociedade Internacional, mudando a configuração política da época. A partir deste             

momento, a figura estatal é separada da figura religiosa, concedendo aos Estados a liberdade              

religiosa, há o reconhecimento de fronteiras e territórios, surge o princípio da não intervenção em               
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assuntos internos, e prevê igualdade e soberania aos Estados. O conceito de soberania significa que o                

Estado é auto suficiente, respeitando assim o princípio da não intervenção. Logo, o Estado Moderno é                

soberano, tem um território, tem um povo, goverrna através da força e pode recorrer a recursos                

políticos, tais quais alianças, por exemplo. O Sistema Internacional, que também surge em Westfália,              

é uma formação de Estados autônomos e soberanos, iguais e independentes entre si e que estão em                 

uma realidade inescapável, onde convivem, interagem e influenciam uns aos outros e também contam              

com a possibilidade de guerra. O Sistema Internacional é também anárquico, ou seja, não existe               

nenhum poder ou órgão com poder superior aos Estados, logo eles não podem ser obrigados a fazer                 

nada pois não há instituições supra estatais. A partir destes valores e características, novas adaptações               

no Estado Moderno vieram a existir, como a implementação da moeda de troca por exemplo,               

conforme as necessidades históricas e geopolíticas. Porém em 1648, já havia muitos impérios,             

territórios colonizados, posses ultramarinas de Estados, e quase toda a extensão terrestre do planeta              

era ocupada. Quase, pois a Antártica foi um caso à parte. 

3. O Continente Antártico 

 

A Antártica foi descoberta no século XVIII por expedições marítimas e continuou            

praticamente intacto até o século XX. Na época era uma massa de gelo maior que hoje em dia, e                   

acreditava-se ser uma região inóspita. Era e é até hoje a região mais eólica, mais fria, mais preservada,                  

constituindo o maior deserto do mundo, por ter variações térmicas muito radicais. Também contém              

80% da água doce do planeta, por esse e outros motivos se tornando extremamente relevante para a                 

geopolítica mundial. Por exemplo, em 1822, expedições de caravelas russas já haviam passado pelo              

continente Antártico, e posteriormente, navios bélicos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas            

fizeram excursões, inclusive estabelecendo 4 bases no continente, quando os conhecimentos sobre o             

local ainda eram muito incipientes. Disputas pela divisão geopolítica começam a surgir já no início do                

século XX, partindo de 7 dos países integrantes anteriormente ao Tratado da Antártica de 1959.               

Pode-se se dividir os períodos de ocupação em dois períodos até o Tratado: o período heróico e o                  

período mercantilista. 

 

3.1. A Ocupação e Reivindicações da Antártica e sua Relevância 

No período heróico é um período mais lúdico, caracterizado justamente por histórias de             

excursionistas, que sobreviveram ou não à condição de tamanha dificuldade. Nesse período surgem os              

primeiros argumentos para reivindicações territoriais de alguns países, por descoberta. No período            

seguinte, o mercantilista, no século XIX, excursões já eram feitas, visando caçar baleias e focas, que                
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estavam se tornando cada vez mais escassas no Polo Norte. Nesse período também se iniciaram as                

reivindicações.  

Essas reivindicações têm justificativas diversas, como descoberta, potências coloniais,         

exploração econômica e também a teoria do setores, que é uma tipo de divisão da Antártica que cruza                  

o continente e forma subdivisões por país, teoria que não pode ser aplicada no Ártico, pois a Antártica                  

possui terra firme. Primeiramente, o Império Britânico o reivindicou território que incluía o Mar de               

Weddel, Malvinas, parte da Patagônia e o Estreito de Drake. Logo mais, o Império Britânico dividiu                

seu território Antártico, deixando também a cargo das colônias Austrália e Nova Zelândia, que,              

consequentemente, também fizeram suas reivindicações. Estas reivindicações correspondem a ⅔ do           

continente Antártico. Em 1924, a França, em antecipação à Alemanha nazista, mesmo sem ter enviado               

expedição alguma à Antártica, reivindicou seu território Antártico, apenas delimitando-o em 1938. A             

Noruega fez sua reivindicação em 1938 antecipação à Alemanha nazista, visando proteger a pesca              

baleeira, e é diferente das outras por não ter limitação conforme estabelece a teoria dos setores, que                 

será citada mais a frente. Já a Argentina e o Chile tem o mesmo se baseiam no mesmo princípio:                   

acreditam no uti possidetis juris, princípio que leva em consideração o processo de formação              

territorial, e acreditam ser herdeiros da Antártica através da Espanha, conforme o Tratado de              

Tordesilhas e atos administrativos que supostamente se estendiam às terras austrais, mesmo que não              

houvesse ocupação alguma até o século XX, e também usam do argumento que o continente Antártico                

possui uma contiguidade territorial geológica e geográfica com o relevo sul americano. As             

reivindicações da Argentina e Chile se sobrepõem mas ambos concordam em não dar crédito ao               

território Antártico Britânico por conta da contiguidade territorial. As reivindicações se baseiam em             

Descobrimento, Sucessão, uti possidetis juris, contiguidade e na teoria de setores, que estabelece uma              

linha imaginária de leste a oeste do continente Antártico onde as subdivisões seriam feitas com base                

nela. 

Mas afinal, porque ocupar a Antártica? Pois mesmo com fins pacíficos, é possível que seja               

uma ferramenta estratégica. O controle ou pelo menos monitoramento de rotas marítimas, expansão de              

zonas de influência no sul global através dela, e também o desenvolvimento da ciência, pois através                

deste conhecimento é possível detectar novos campos petrolíferos, ampliar o patrimônio intelectual do             

país e também explorar a capacidade de incorporar descobertas a produtos industrializados, instituindo             

assim também direitos autorais. 

4. Alianças militares 

O contexto de 1959, que é quando há a reunião para se pensar o Tratado da Antártica, é                  

bastante turbulento. Se passa no início da Guerra Fria, num estado de coexistência pacífica, quando já                
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é considerada a possibilidade de não haver uma terceira guerra, porém as instituições formadas na sua                

primeira fase (1947-1959), como o Pacto de Varsóvia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte,               

as instituições econômicas formadas pelo Tratado de Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional,            

Banco Mundial e Acordo Geral de Tarifas e Comércio) o Plano Marshall e o Conselho de Assistência                 

Econômica Mútua (COMECON) em si continuam pujantes e alertas diante de um cenário bipolar. Os               

alinhamentos e intenções bélicas e científicas são fundamentais para se compreender a questão             

Antártica na época. Vários programas Antárticos foram surgindo, por conta da tensão da Guerra Fria,               

onde tanto os Estados Unidos quando a União Soviética visavam a Antártica como espaço para testes                

e militarização. Apreensivo com as possibilidades bélicas, os Estados Unidos propõem o Tratado da              

Antártica aos países ativos no continente durante o Ano Geofísico Internacional.  

4.1. Organização do Tratado do Atlântico Norte 

 

A Organização do Tratado do Atlântico Norte surge em 4 de abril de 1949, a partir do Tratado                  

de Washington, com a proposta de uma aliança militar de defesa mútua dos países europeus e norte                 

americanos que compactuam com os ideais ocidentais, ou seja, com o capitalismo, contra qualquer              

ofensiva militar. Os signatários são 12: Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Itália,            

Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. 

 

4.2. Pacto de Varsóvia 

 

O Pacto de Varsóvia, ou, formalmente, o Tratado de Amizade Cooperação e Assistência             

Mútua de Varsóvia, foi pensado em oposição à Organização do Tratado do Atlântico Norte, sendo um                

tratado de apoio militar mútuo no bloco soviético. Em 14 de maio de 1955, o Pacto de Varsóvia é                   

fundado pelos seguintes países: União Soviética, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha          

Oriental, Hungria, Polônia e Romênia. O Pacto também previa manutenção de tropas soviéticas de              

todos os países signatários. 

 

5. Acordos Econômicos 

 

É necessário compreender que o mundo ainda está se recuperando dos danos da Segunda              

Guerra Mundial, que devastou populações, economias e Estados. Então é necessário que uma figura              

estável se posicione para auxiliar os outros países, para que estes se reconstruam para que haja uma                 

base forte de apoio. No caso houve duas figuras estáveis para diferentes situações: URSS para o bloco                 

soviético e os Estados Unidos para o bloco ocidental. 
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5.1. Plano Marshall 

 

O Plano Marshall foi de iniciativa estadunidense de 1947 a 1951, que precisava que seus               

aliados tivessem capacidade de se reconstruírem e criassem uma maior dependência dele, seja             

econômica, política ou ideológica. Ele foi oferecido, à todos os países europeus, inclusive à União               

Soviética, e cabia aos próprios países a aceitarem ou não a ajuda financeira. O Plano Marshall também                 

serviu para que os países contivessem a ameaça comunista com mais vigor. 

 

5.2. Conselho de Assistência Econômica Mútua 

 

Temendo que os países do bloco soviético aceitassem o Plano Marshall, a União Soviética              

proíbe que seus aliados aceitassem e cria então o Conselho de Assistência Econômica Mútua              

(COMECON) em 1949, com os mesmos fins que o Plano Marshall, reconstrução do bloco soviético               

devastado pela guerra e manutenção da dependência econômica e política. Uma reconstrução            

marcante da COMECON foi a da Polônia, que foi o país que mais sofreu danos na Segunda Guerra                  

Mundial. 

 

6. Política Externa 

 

6.1. África do Sul 

 

O país se projeta ao continente antártico em 1959 durante a primeira "South African National               

Antarctic Expedition (SANAE)", onde ocupa a base, localizada a aproximadamente 4000 quilômetros            

a sul da Cape Town, até então pertencente a Noruega, que optou por evacuar a base. Paralelamente,                 

com outros 11 país, a África do Sul assina o Tratado da Antártica, apesar de nunca ter feito uma                   

reivindicação territorial sob a região. Costura-se, assim, uma política de desmilitarização da Antártica,             

que excluía o continente da geografia político-militar que vigorava, encabeçada pelos projetos            

antagônicos da URSS e EUA, o que interessava à África do Sul e aos demais signatários que se                  

localizavam ao entorno da Antártica, numa perspectiva de evitar que suas águas territoriais fossem              

incluídas na disputa político-militar entre as duas superpotências. No contexto interno, a África do Sul               

era ocupada pelo Império Britânico, passava pelo processo do Apartheid e fazia parte do              

Commonwealth. 

 
6.2. Polônia 
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A primeira projeção oficial do país em direção ao continente antártico se deu entre 1932 e                

1933, com a expedição liderada por Henryk Arctowski. Já no final dos anos 50, foi criada a primeira                  

estação polar polonesa em Hornsund, no contexto do terceiro ano geofísico internacional, contexto em              

que o sistema antártico fora consagrado, embora o país não seja um signatário original. Tal projeção                

muito se deu por fins científicos, como também dentro da perspectiva de se colocar na defesa de                 

políticas responsáveis para a região antártica e embasadas nos debates em relação às questões polares               

discutidas em fóruns internacionais. A Polônia no fim dos anos 50, após certa recuperação de sua                

infraestrutura política, econômica e social, promovida pela União Soviética, através do Conselho de             

Assistência Econômica Mútua (COMECON), que foi criada em oposição ao Plano Marshall, começa             

a se abrir para o mundo capitalista, apesar de ser um dos países fundantes e capital do Pacto de                   

Varsóvia. Ainda com o alinhamento, a Polônia sofreu muito tanto pela Alemanha Nazista quanto pela               

União Soviética, pela sua posição estratégica de Estado tampão entre os dois países. 

 

6.3. Estados Unidos 

 

Central para a articulação do Tratado da Antártica, o país se coloca enquanto grande defensor               

da desmilitarização da região, uma vez que, diante da conjuntura internacional, a viabilidade de se               

manter tropas na região possuía as suas limitações. Ademais, as intensivas do país com vistas a mediar                 

e propor resoluções aos impasses que se relacionavam ao sul congelado muito se deram no sentido de                 

salvaguardar a presença dos países do bloco ocidental na área, sendo, para o país, imperativo que não                 

houvesse investidas de forças da zona de influência soviética na região, apesar de o tratado se colocar                 

como um importante exemplo da atuação conjunta dos antagônicos projetos políticos que vigoraram.             

Nesse sentido, os Estados Unidos corroboram a garantia do caráter não-militar da região Antártica,              

como também na defesa da não reivindicação do continente por nenhum país e a primordialidade do                

enfoque científico dado à área. Protagonista da Organização do Tratado do Atlântico Norte. 

 

6.4. Tchecoslováquia 

 

Com a perspectiva de construção de uma base instalada no continente desde o fim dos anos                

50, com o intuito de se avançar em pesquisas biológicas, climatológicas e geológicas dentro da               

Tchecoslováquia. Tal plano fora muito dirigido a partir dos interesses políticos da União Soviética e,               

consequentemente, viu-se dentro de um amplo terreno de disputa, que dificulta uma inserção do país               

no continente e, paralelamente, confere uma projeção mais material de entrada da Tchecoslováquia na              

Antártica. A Tchecoslováquia também fazia parte do Pacto de Varsóvia e do Conselho Econômico de               
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Assistência Mútua, a COMECON, projeto oposto ao Plano Marshall que visava a reconstrução do              

Bloco Oriental. 

 

6.5. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

 

Com o fim da Segunda Guerra, a Antártica se insere numa nova dinâmica do sistema               

internacional, dentro de um palco de estratégias em renovação. A União Soviética, intervém em              

território antártico a partir dos anos 40 e sua primeira estação, Mirny, fora ativada em 1956 e desde o                   

início dos anos 50 já afirma que não acatará nenhuma decisão em relação ao continente que não                 

passasse por sua aquiescência. Nesse cenário, o país segue investindo em pesquisa científica no              

continente, seguindo a onda internacional, com a criação de cinco estações na Antártica Oriental,              

projetando-se à maior inserção do leste do continente, dentro do intervalo de dois anos. A União                

Soviética é quem propõe o Pacto de Varsóvia, e, ao impedir os países do bloco oriental a aceitarem a                   

oferta do Plano Marshall para recuperação dos Estados europeus, propõe o Conselho Econômico de              

Assistência Mútua, o COMECON. 

 
6.6. Reino Unido 

 

Com uma projeção histórica em relação ao território antártico, o Reino Unido reivindica             

soberania frente a território dessa região, o denominado Território Antártico Britânico, que contempla,             

por exemplo, as Ilhas Falklands, colocando-se em disputa com países como Argentina e Chile. É               

nítido o enfraquecimento político do Reino Unido e a decadência da sua hegemonia frente ao Sistema                

Internacional, principalmente no pós-segunda Guerra, momento em que foi possível observar a            

consolidação da sua ex-colônia, Estados Unidos, como um central expoente da política mundial.             

Estado parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte e também usufruiu do Plano Marshall. 

 

6.7. Noruega 

 

Os interesses do país no continente congelado muito se dá na perspectiva da preservação da               

área e da realização de projetos científicos no espaço, protagonizados pelo Instituto Polar Norueguês              

que se volta à Antártica, no sentido de realizar pesquisas, mapeamentos e monitoramento ambiental.              

Além disso, o Instituto cumpre o papel de sistematizar os interesses noruegueses em relação ao sul                

congelado. Devido a essa atuação em relação à Antártica, a Noruega se coloca como um dos                

signatários originais do tratado. 

 

6.8. Argentina  
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Uma das principais reivindicadoras dos territórios antárticos, a República Argentina começou           

suas expedições em direção ao continente antártico no final do Século XIX através dos caçadores de                

focas. Foi o primeiro país, em 1904 através do Observatório Meteorológico e Magnético das Ilhas               

Orcadas do Sul, e o único pelos quarenta anos seguintes a ter ocupações permanentes na Antártida.                

Além disso, em razão da proximidade do país com a Península Antártica, a Argentina reclama sua                

soberania sobre o território antártico com vigor. Importante lembrar também que a República             

Argentina, assim como os outros países sul americanos com costa litorânea para o Oceano Antártico,               

vê que a ocupação da Antártica é uma questão de segurança territorial e continental, uma vez que a                  

região pode servir para defesa de ataques marítimos vindos do sul. Junto a isso, a disputa com o Reino                   

Unido sobre o controle das Ilhas Maldivas também é uma questão chave, visto que a ocupação dos                 

dois espaços (Maldivas e Antártica) pela potência europeia pode acarretar em ameaça ao país.  

 

6.9. Austrália  

 

A Comunidade da Austrália é uma antiga colônia britânica e sua relação com o território               

antártico está ligada ao do Reino Unido. A região que hoje o país reivindica para si faz parte da                   

chamada Terra Vitória, antes propriedade da coroa até 1933. A área reivindicado corresponde a              

aproximadamente 42% do continente antártico. Além disso, a história de ocupação da proporção             

reclamada pelo país tem relação direta com as expedições que conquistaram as regiõe antárticas da               

Nova Zelândia.  

Dessa forma, o governo Camberra pauta sua posição no reconhecimento de suas exigências e              

na cooperação dos Estados membros da Comunidade das Nações.  

 

6.10. Bélgica  

 

O Reino da Bélgica foi responsável pela primeira expedição puramente científica do            

continente antártico em 1897 a 1899, chefiada por Adrien de Gerlache de Gomery. Apesar de fazer                

parte do Comitê Internacional para Pesquisas Antárticas, o país não tem uma reivindicação direta no               

continente e seu maior interesse está no campo das pesquisas. Dessa forma, a Bélgica procura uma                

solução pacífica e de cooperação entre os membros presentes no debate, de forma a garantir sua                

presença e seus resultados na Antártica.  

 

6.11. Chile  
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Localizada na América do Sul, a República do Chile é uma das reivindicadoras de territórios               

na Antártica, especificamente a região conhecida como Magalhães e Antártica. O maior interesse do              

país na região se dá pela posição estratégica do Estreito de Magalhães e do Cabo Horn, pensando na                  

segurança continental de seu território. Contudo, o país só realizou uma expedição ao continente              

antártico em 1947 quando estabeleceu uma base na região.  

Assim, a maior preocupação da delegação chilena é a preservação de sua segurança nacional e na                

garantia de sua presença no território. Além disso, o Chile se preocupa com a questão das disputas                 

entre as grandes potências e a militarização da região tão próxima a seu território.  

 

6.12. França  

 

A República Francesa não foi responsável por expedições impressionantes ao continente           

antártico, tendo estabelecido sua primeira base apenas em 1950 na Terra Adélia, principal região que               

reivindica no continente. Na Conferência, o principal interesse francês é sua presença na Antártica e               

sua reclamação a Terra Adélia. Junto a isso, o governo de Paris entende que é de suma importância                  

que firme um acordo que não o deixe em desvantagem estratégica em relação às outras potências.  

 

6.13. Japão 

 

O Estado do Japão é um dos países participantes do Comitê Internacional para Pesquisas              

Antárticas que não tem uma reivindicação direta no continente. Seu maior objetivo está na integração               

do país nos quadros políticos e científicos após seu estado frágil em que se encontra, mesmo dez anos                  

após a guerra. A primeira base japonesa de pesquisas na Antártica, por exemplo, só foi estabelecida                

em 1956. Assim, a delegação japonesa busca um acordo que garanta a paz, a cooperação e sua                 

reintegração na comunidade internacional.  

 

6.14. Nova Zelândia  

 

O envolvimento da Nova Zelândia com o continente antártico data de antes de sua              

independência da coroa britânica, quando a metrópole fazia expedições junto aos moradores das ilhas              

que foram o país. Nessas expedições, o país insular ganhou a administração das áreas que ficaram                

conhecidas como Ilhas de Possessão e é a sua maior reivindicação na região. Além disso, a Nova                 

Zelândia tem um histórico de grande contribuição com o programa antártico da Comunidade das              

Nações (Commonwealth, no original).  
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Dessa forma, a presença da delegação nova zelandesa é de reforço à soberania de suas terras antárticas                 

reivindicadas e de posição alinhada à cooperação, sobretudo entre os países membros da Comunidade              

das Nações.  

6.15. Dinamarca 

A Dinamarca não faz parte dos 12 países originais constituintes do Tratado da Antártica, e não                

tem nenhum Programa Antártico. Na Guerra Fria, a Dinamarca apoiava o bloco Ocidental, e fazia               

parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Dinamarca é um membro fundamental, pois é                

passagem para o Mar Báltico, considerado o palco central de uma possível batalha pela Organização               

do Tratado do Atlântico Norte, e faz fronteira marítima com a União Soviética, e, consequentemente,               

com o Pacto de Varsóvia. Por isso, é importante que se mantenha uma alta defesa, manobras militares                 

e coleta de informações no território dinamarquês, pois caso ele fosse invadido representaria grande              

vulnerabilidade para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Dinamarca domina todas as              

passagens marítimas para o Báltico, além de também ter uma posição privilegiada se tratando do               

espaço aéreo, atuando assim como um gargalo e importante local de observação e, caso necessário, de                

intervenção e interrupção de linhas de comunicação. Apesar dessa posição estratégica extremamente            

vantajosa e seu papel vital no Organização do Tratado do Atlântico Norte, o governo dinamarquês               

optou com o passar do tempo por uma progressiva desmilitarização, argumentando que o único meio               

de comunicação necessário à Dinamarca seria um telefone para anunciar a sua rendição, caso fosse               

invadida. A Dinamarca também foi beneficiada pelo Plano Marshall. 

6.16. Holanda 

 

A Holanda não possui um programa antártico ainda, e é parte da Organização do Tratado do                

Atlântico Norte desde sua fundação, em 1949. A Holanda foi beneficiada do Plano Marshall. O país,                

como toda a Europa Ocidental, estava muito debilitado após 5 anos de guerra e tinha medo de uma                  

nova emergência alemã, por quem foi ocupado desde 1940, mesmo que com uma política externa               

neutra. Quando a balança de poder Alemanha-França-Reino Unido já não era mais suficiente e havia               

um novo hegemon ocidental para sustentar a neutralidade, perceberam que era hora de mudar a               

política externa, e de defesa. A Holanda assume uma posição bastante alinhada aos Estados Unidos,               

mas flexível quanto aos seus interesses internos. Chegou a ter um período em que flertava com o                 

comunismo, mas as animosidades na Hungria mobilizaram protestos na Holanda e logo a simpatia              

acabou. A adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte e da Comunidade Europeia do Carvão                

e do Aço representam os carros chefe dessa mudança política.  
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6.17. Romênia 

A Romênia não faz parte dos 12 países originais constituintes do Tratado da Antártica, e não                

tem nenhum Programa Antártico. A Romênia é Estado parte do Pacto de Varsóvia e do Conselho                

Econômico de Assistência Mútua, o COMECON. O país é zona de influência da União Soviética,               

desde quando era o Império Russo, e tem uma relação complicada com o Estado Russo. Foi vítima de                  

manipulação pelo Estado Russo, que ao criar embates entre Romênia e Hungria mantinha a região               

frágil o suficiente para exercer uma hegemonia, e se não fosse por interferência externa, e a Romênia                 

quase fez parte do Império Russo, como foi com a Geórgia, Armênia e Ásia Central. A década de 50                   

foi um período de forte sovietização ou russificação, porém estas políticas públicas acabaram por              

alimentar a russofobia. Apesar disso, a Romênia era o país satélite mais fiel à União Soviética, mas as                  

tropas soviéticas foram retiradas da Romênia em 1958, depois de 14 anos de ocupação. Era o início de                  

uma política externa de maior autonomia em relação a União Soviética, onde seguiriam rumo ao               

comunismo sem uma dependência externa.  

6.18. Alemanha Ocidental 

 

Alemanha não fez parte do Tratado da Antártica, mas ela foi motivo para muita              

movimentação no continente Antártico, fazendo com que países como Noruega e França fizessem             

suas respectivas reivindicações em antecipação à Alemanha Nazista.Em 1959 ela se encontra            

extremamente debilitada e se revitalizando por meio do plano Marshall do lado Ocidental. A              

Alemanha, desde 1948 encontrava-se dividida entre Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A            

Alemanha Ocidental tinha como influência o bloco ocidental, e se proclamava como República             

Federal da Alemanha (RFA), e a Alemanha Oriental, influenciada pela União Soviética, se             

proclamava como República Democrática da Alemanha (RDA). A República Federal da Alemanha,            

com auxílio do plano Marshall, passava por forte recuperação industrial, econômica e institucional e              

alinhamento aos Estados Unidos e integração europeia. Se integrou à Organização do Tratado do              

Atlântico Norte (o que possibilitou o rearmamento), ao Conselho da Europa e à Comunidade Europeia               

do Carvão e do Aço. 

 

6.19. Brasil 

 

O Brasil ainda não aderiu o Tratado da Antártica. O momento que se passa no país é de                  

grande desenvolvimento industrial sob a Presidência de Juscelino Kubischek. Houve grandes           

investimentos em infraestrutura, políticas de defesa e comunicações, e para que isso progredisse             

também houve investimentos em universidades públicas e cursos profissionalizantes. Também era           
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interessante à Grande Estatégia brasileira que se desenvolvesse o pensamento científico no país pois              

quanto mais variedade de pensamento maior o leque de possibilidades de defesa. Aliada dos Estados               

Unidos na Guerra Fria e a principal zona de influência norte americana no cone sul, o Brasil busca                  

também um acordo com os Estados Unidos para que o investimento do Plano Marshall se estendesse                

para si, porém o acordo acabou em uma promessa não cumprida pelo Estados Unidos, que prometeu                

este investimento se o Brasil se mantivesse alinhado e fornecesse apoio militar e político. 

6.20. Índia 

A política indiana é bastante personalista, onde é possível compreender a política externa do              

país a partir de seu líder. O primeiro ministro indiano, Jawaharlal Nehru, é o primeiro desde a                 

expulsão dos britânicos e descolonização, em 1947. Nehru é uma figura anti imperialista e pacifista,               

se posicionando contra armamentos nucleares (porém se ameaçam a soberania estatal já se torna uma               

ferramenta válida), e com poder de barganha e articulação internacional. A Índia é um país que prega                 

a política de não alinhamento desde que a Guerra Fria se iniciou, porém possui mais afinidade com a                  

União Soviética. A Elite Estratégica Indiana tem uma tradição acadêmica de estudar em universidades              

no Reino Unido. Também é no mandato de Nehru que se iniciam os estudos de cientistas indianos no                  

Canadá para que fosse possível desenvolver tecnologia nuclear na Índia. 
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