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A importância geopolítica e econômica da Antártida 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

O continente antártico, também chamado de Antártida, é gerido pela comunidade 

internacional. Seus únicos habitantes são pesquisadores oriundos de diferentes partes do globo, que 

desenvolvem investigações de cunho ambiental, especialmente sobre o funcionamento do clima e 

outros processos naturais.  

Para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, estudar a região antártica, a 

fim de reconhecer suas características físico-naturais e também seus embates geopolíticos, é uma 

oportunidade de ampliar seu senso de responsabilidade e cidadania, considerando a importância do 

continente para a manutenção das condições climáticas do planeta. Além disso, é um bom momento 

para reflexões que fortaleçam o pensamento científico, crítico e criativo, ao compreenderem as 

relações geopolíticas entre os países que se dedicam ao desenvolvimento de pesquisas nessa região. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer o Tratado da Antártida, identificando os compromissos assumidos pelos países 
que o assinaram. 

• Identificar os recursos minerais encontrados na Antártida e os países que ambicionam 
explorá-los. 

• Analisar a importância da Antártida para os países sul-americanos, especialmente o 
Brasil. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Identidades e interculturalidades 
regionais: Estados Unidos da 
América, América espanhola e 
portuguesa e África 

(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártida no contexto 
geopolítico, sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como área 
destinada à pesquisa e a compreensão do ambiente global. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O continente antártico e o Tratado da Antártida 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: sentados nas carteiras, na disposição típica da sala de aula 
Recursos e/ou material necessário: projetor, computador, artigos I, II e III do Tratado da Antártida, lousa, giz, caderno, 
caneta, lápis e borracha 

Atividade 1 

Para introduzir o assunto, esboce o mapa do mundo na lousa, pintando o continente 

antártico de uma cor diferente. Verifique se os alunos sabem a que se refere a área destacada e, 

depois, peça-lhes que citem algumas características da Antártida. 

Na sequência, discuta com os alunos alguns conceitos de ordem físico-natural que expliquem 

o fato de a região ser congelada. O planeta tem um formato quase esférico e seu eixo vertical em 

relação ao Sol tem uma inclinação de 23°. Basicamente, esses dois fatores são responsáveis pela 

forma como a luz solar incide sobre a Terra e a aquece. A região tropical do globo concentra maior 

radiação solar, porque sua face, com variações ao longo do ano, é perpendicular em relação ao Sol. 

Já as regiões polares concentram menor radiação solar, pois suas faces se encontram oblíquas em 

relação ao Sol, absorvendo menos calor. É importante lembrar que o continente antártico é uma 

porção de terras emersas que se deslocou até a região polar do planeta nos últimos 250 milhões de 

anos, com a separação da Pangeia (nome dado ao encontro dos continentes há cerca de 500 milhões 

de anos). Portanto, trata-se de uma porção rochosa que, atualmente, está sob uma camada de gelo.  

A fim de explicar a composição do continente antártico, mostre aos alunos uma imagem 

impressa ou projete na lousa uma ilustração da camada de gelo que o cobre, como a presente no site 

da Nasa (disponível em: <www.nasa.gov/feature/jpl/hot-news-from-the-antarctic-underground>. 

Acesso em: 26 out. 2018). Dê um tempo a eles para que observem a imagem e destaque que, abaixo 

dessa camada, existem rios e lagos (na imagem sugerida, estes são representados por pontos azuis, e 

aqueles, por linhas). Espera-se que os alunos percebam que se trata de um continente que apresenta 

terras emersas de formação rochosa, e não de um grande iceberg. 

Atividade 2 

Comente com os alunos que, além da peculiaridade das características físicas e geográficas 

do continente antártico, a forma de gestão política dessa porção do globo é muito particular. Para 

compreender essas questões geopolíticas, é necessário conhecer o Tratado Antártico, que foi 

instituído em 1959 e entrou em vigor em 1961, ratificado por 12 países. Vale ressaltar que, apesar de 

algumas atualizações, seus fundamentos foram mantidos. Explique que esse tratado instituiu a 

liberdade de pesquisa científica na região; logo, a forma de gestão política é internacional e 

orientada por ele. 

http://www.nasa.gov/feature/jpl/hot-news-from-the-antarctic-underground
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Os países-membros do Tratado Antártico têm interesses nos aspectos estratégico, científico 

e econômico do continente. Atualmente, são 30 os países signatários, e não mais um grupo fechado 

de 12 países. Ainda que exista esse tratado, relate que esse é um território em disputa. Hoje em dia, 

há pelo menos sete reivindicações territoriais, que se estendem da costa até o polo sul. Nesse 

sentido, evidencie a importância do tratado como forma de cooperação internacional, impedindo, 

por enquanto, a disputa dessas terras e de seus recursos e/ou a realização de exercícios militares e 

testes nucleares. 

As terras emersas de formação rochosa apresentam um grande potencial para a exploração 

de recursos minerais e energéticos, como os campos petrolíferos e os de gás natural, o que justifica, 

de certa forma, esse interesse. Diversas pesquisas vêm sendo feitas no continente para a 

determinação quantitativa e qualitativa desse potencial. Além disso, enfatize a enorme reserva de 

água doce de que o continente dispõe e seu imenso potencial para caça e pesca. 

Para finalizar esta aula, solicite aos alunos que se organizem em duplas e entregue-lhes 

cópias dos artigos I, II e III do Tratado da Antártida (disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75963.htm>. Acesso em: 26 out. 2018), que 

regulamenta a pesquisa científica no continente. Discuta com eles a seguinte questão: Quais são os 

interesses dos países que fazem parte desse tratado? Espera-se que os alunos mencionem, além do 

grande potencial de recursos naturais, que os estudos desenvolvidos por pesquisadores nessa região 

contribuem para o entendimento dos fenômenos climáticos. 

  

Aula 2 – Recursos minerais e as relações do continente antártico com o Brasil 

Duração: cerca de 45 minutos  
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras e organizados em grupos 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caneta, caderno, lápis, borracha, régua, caneta e impressões das páginas 
132 a 136 da publicação Coleção Explorando o Ensino: Antártica 

Atividade 1 

Retome os fundamentos do Tratado da Antártida e reforce que qualquer atividade, exceto a 

pesquisa científica, é vetada pela comunidade internacional, que faz a gestão do território. Apesar de 

as pesquisas demonstrarem que o subsolo do continente apresenta recursos energéticos e minerais, 

como carvão mineral, minério de ferro e petróleo, saliente que não é permitido nenhum tipo de 

atividade de extração ou comercialização. 

Comente também sobre o Protocolo de Madri (Protocolo ao Tratado da Antártica para 

Proteção ao Meio Ambiente), assinado em 1991, que classifica a Antártica como “reserva natural 

dedicada à paz e à ciência”, a qual deverá ser, para sempre, utilizada exclusivamente para fins 

pacíficos, sem se converter em cenário ou em objeto de discórdia internacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75963.htm%3e.%20Acesso%20em:%2026%20out.%202018
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Embora exista um consenso de não mineração, pode haver, de acordo com o Serviço 

Geológico dos Estados Unidos, até 36 bilhões de barris de petróleo e gás enterrados sob o gelo e a 

rocha, quase inatingíveis por enquanto, mas potencialmente acessíveis, na medida em que a 

tecnologia continua melhorando. Retome com a turma o debate realizado na aula anterior, acerca 

das pesquisas científicas na região e do interesse na exploração dos recursos naturais. 

Espera-se que, com base nessa fala inicial e no conteúdo já apresentado, os alunos percebam 

que as pesquisas desenvolvidas no continente revelam, cada vez mais, a possibilidade concreta de 

disputa por interesses econômicos. Por ora, o tratado está vigente e os países-membros o respeitam; 

porém, o interesse de algumas nações pelos recursos da região é cada vez mais explícito. Isso precisa 

ser levado em consideração não apenas por pesquisadores e gestores, mas também pela população 

em geral, já que os eventos e os fenômenos climáticos que lá ocorrem podem trazer consequências 

desastrosas para todo o mundo, como o aumento do buraco na camada de ozônio e da temperatura 

média do planeta e, consequentemente, o derretimento das calotas polares. 

Atividade 2 

Organize a turma em quatro grupos e entregue a cada um uma cópia das páginas 132 a 136 

da publicação Coleção Explorando o Ensino: Antártica (disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/vol09_meioambientantart.pdf>. Acesso em: 26 

out. 2018). Considerando-se que os interesses do Brasil na Antártica podem ser agrupados em quatro 

áreas (estratégica, científica, econômica e específica), deixe cada equipe responsável pela leitura de 

uma delas. Após a análise do texto, peça a cada grupo que escreva um parágrafo no caderno 

destacando a relação entre o Brasil e a Antártida do ponto de vista da área em questão. Sugira ainda 

a elaboração de duas questões sobre o texto, para que os outros grupos respondam a elas. Anote-as 

na lousa e dê início a uma rodada de perguntas e respostas, fazendo os comentários que julgar 

pertinentes. Com isso, os alunos entrarão em contato com o conteúdo das quatro áreas de interesse. 

Informe aos alunos que o Brasil possui uma base de pesquisa no continente, denominada 

Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), que fica na Península Keller, localizada na Ilha Rei 

George. De acordo com a Marinha do Brasil, são realizadas na estação pesquisas científicas em 

inúmeras áreas, como “observação de fenômenos atmosféricos, inventário da fauna e flora local, 

monitoramento da qualidade do ar, entre outros estudos ligados à biologia, à meteorologia, à 

geofísica e a outros campos. Os estudos, de alto nível, ajudam a compreender melhor as mudanças 

que o meio ambiente sofre atualmente e também fazem o País avançar no campo científico” 

(disponível em: <www.marinha.mil.br/sinopse/estacao-antartica-comandante-ferraz-deve-ficar-

pronta-em-2019>. Acesso em: 26 out. 2018). Apresente aos alunos imagens relativas a essa pesquisa, 

se possível, e peça-lhes que elaborem, individualmente, um texto sintetizando a importância 

geopolítica e econômica da Antártida e suas relações com o Brasil. 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/vol09_meioambientantart.pdf
http://www.marinha.mil.br/sinopse/estacao-antartica-comandante-ferraz-deve-ficar-pronta-em-2019
http://www.marinha.mil.br/sinopse/estacao-antartica-comandante-ferraz-deve-ficar-pronta-em-2019
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Observe a participação e o engajamento dos alunos durante todas as aulas desta sequência 

didática. Para aferir a aprendizagem do conteúdo, verifique se, na aula 1, eles compreenderam as 

especificidades físico-naturais do continente antártico, somadas às particularidades geopolíticas 

dessa porção do planeta. Na aula 2, a respeito dos interesses do Brasil na Antártica, verifique a 

qualidade das questões elaboradas pelos alunos e a maneira como responderam às perguntas 

propostas pelos demais grupos. Além disso, a síntese produzida no final da sequência, sobre a 

importância geopolítica e econômica da Antártida e suas relações com o Brasil, pode servir como 

forma de aferição da aprendizagem. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que faz da Antártida um continente distinto dos demais?  

2. Quais são os fundamentos do Tratado da Antártida? Como eles se relacionam com as principais 
riquezas encontradas no continente? 
 

Gabarito das questões 

1. O fato de ele não estar fragmentado em Estados nacionais ou em países e de ser um continente 
gerido pela comunidade internacional. 

2. Liberdade para as pesquisas científicas e cooperação internacional. De acordo com o Tratado da 
Antártida, nenhum país tem o direito de se apropriar dessas riquezas. Trata-se de um patrimônio 
internacional. 

 


