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O POSICIONAMENTO DO GOVERNO THATCHER FRENTE AO 

CONFLITO MALVINAS 

RESUMO 

A guerra das Malvinas ocorreu em uma época conturbada tanto para a Inglaterra, 

quanto para a Argentina. A primeira enfrentava uma crise em seu governo quando 

as Ilhas Malvinas, seu território desde 1833, foram invadidas. A Argentina, por sua 

vez, estava sob um regime militar em decadência, e o general da época, Leopoldo 

Galtieri, planejou a invasão ao arquipélago para tentar unir a nação argentina por um 

sentimento de patriotismo. No dia 2 de abril de 1982, a Argentina conseguiu dominar 

o arquipélago. Galtieri, no entanto, subestimou a determinação de Margaret 

Thatcher em defender o território das ilhas e o apoio que ela recebeu dentro do 

próprio país. A guerra que durou apenas 75 dias foi crucial para a reeleição de 

Margaret Thatcher, assim como para o fim da ditadura militar na Argentina.  

Palavras-Chave: Guerra das Malvinas. Governo Thatcher. Governo Galtieri. 

INTRODUÇÃO 

No processo de desenvolvimento desta pesquisa explanarei sobre o posicionamento 

do governo Thatcher frente ao conflito Malvinas. 

O inglês John Strong chegou as Ilhas Malvinas em 1690 e batizou as ilhas de 

“Falkland” em homenagem ao Visconde de Falkland, um nobre escocês que 

patrocinou suas expedições. Desde 1690, houve conflitos entre Inglaterra, França, 

Espanha e, posteriormente, Argentina sobre o domínio do arquipélago até a 

Inglaterra ocupar de vez as terras em 1833.  

Margaret Thatcher estava com problemas no seu governo. Suas ideias neoliberais 

não agradavam a população, que estava insatisfeita com a falta de emprego no país. 

O neoliberalismo, que estava em ascensão no final dos anos 70, como citado por 

Duménil e Lévy (2007), tem três características fundamentais: “uma dinâmica mais 

favorável da mudança tecnológica e da rentabilidade, a criação de rendas a favor 

das classes mais abastadas, e a redução da taxa de acumulação”.  

Depois de cinco anos com o partido da oposição, o partido trabalhista, na liderança, 

Margaret Thatcher toma a frente pelo partido conservador. Ela teve de lidar com o 

não apoio do parlamento que não queria defender as ilhas. Porém, ela recebeu o 

apoio dos Estados Unidos da América e também contou com a neutralidade dos 

países vizinhos da Argentina, como, por exemplo, o próprio Brasil. 



Em plena Guerra Fria, e estando os dois países apoiando os Estados Unidos, 

podemos entender o pensamento da Argentina em achar que a Inglaterra não 

investiria em uma guerra por um território que, até então, não tinha valor econômico 

para o país. Todavia, havia especulações de petróleo nas ilhas, como se segue até 

os dias de hoje. 

 

OBJETIVOS 

Analisar a importância da relação e posicionamento entre os governos da Inglaterra 

e Argentina mediante o conflito das Malvinas, bem como as consequências que 

advieram com a guerra. Compreender a estratégia política de ascendência de 

popularidade de Margaret Thatcher. Analisar a vida política de Margaret Thatcher, 

sendo ela a única mulher a ocupar o cargo mais alto de um político em seu país.  

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, serão realizadas leituras e análises de 

livros e documentos “tendo em vista o aproveitamento direto apenas daqueles 

elementos que sirvam para articular as ideias do novo raciocínio que se desenvolve”, 

como afirma Severino (2002, p.80). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Abrangendo partes como: o começo da vida política de Thatcher, o governo da 

época, o neoliberalismo, o governo argentino, o conflito propriamente dito e, 

finalmente, as consequências e as marcas que o conflito deixou, este trabalho tem a 

intenção de, uma forma mais ampla, observar como se deu a guerra e a estratégia 

política usada por Margaret Thatcher. Uma estratégia inesperada tanto pela 

Argentina quanto pelo parlamento inglês, mesmo sem o apoio dos parlamentares. 

Sendo uma estudante de Relações Internacionais, usarei uma teoria que ajude a 

explicar o conflito, sendo esta a Teoria dos Jogos de Dois Níveis de Robert D. 

Putnam. Segundo esta teoria, as decisões tomadas e as ações no ambiente 

doméstico interferem nas decisões e ações do ambiente externo de cada país. Logo, 

esta teoria não é uma teoria “estadocêntrica”, ou seja, o Estado não é visto como 

ator unitário e, dentro de seu território, há uma luta política das partes para obter a 

melhor parte em um acordo (Putnam 2010, p.149-150). 



 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Sendo este, um conflito internacional atípico para a época em que foi travado, é 

importante compreendermos as causas da guerra das Malvinas, bem como o 

posicionamento dos outros países frente a este conflito. Dois países ocidentais e 

capitalistas entraram em guerra em 1982 por causa de um território ao sul do 

oceano atlântico sem muito valor econômico para ambas as partes conflitantes. Esta 

guerra trouxe mudanças para os cenários políticos de ambos os países. Com base 

em dados e estudos feitos, o objetivo final deste trabalho é mostrar as medidas 

tomadas e as consequências para o governo de Margaret Thatcher. Seu governo, 

antes da guerra, impopular, torna-se um dos mais aceitados pela população ao fim 

do seu primeiro mandato mesmo apresentando poucas mudanças na política 

econômica do país, pois o desemprego continuava em alta e apenas a inflação 

parecia diminuir. Já para a Argentina, o governo militar se desfez após a guerra, 

entrando em vigor a democracia no país latino-americano.  
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