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Objetivos
Pedagógicos

Descritores de
Desempenho

Objetivos pedagógicos:
i) Conhecer e reconhecer os conflitos no mundo
ii) Caracterizar o tipo de conflito e o seu impacto na manutenção da paz
iii) Enquadrar o conflito armado no âmbito da pluralidade de conflitos
iv) Entender os diversos conceitos de paz
v) Conhecer os mecanismos de peacebuilding.
Descritores de Desempenho:
Análise e comparação dos paradigmas de segurança decorrentes das escolas de
pensamento;
Distinção dos diversos tipos de conflitos no mundo;
Enquadramento do conflito armado no âmbito da pluralidade de conflitos;
Caracterização dos múltiplos tipos de conflitos armados, do seu impacto e
processos de gestão e resolução;
Compreensão dos diversos conceitos de paz e peacebuilding.

Interligações…
Os conflitos e a paz acompanharam a evolução
da História humana. Muitos dos marcos históricos
e dos heróis conhecidos participaram e venceram
guerras, batalhas, insurreições. Os momentos de
paz também foram momentos de celebração de
acordos, em que os vencedores estabeleciam
uma nova ordem mundial, garantindo importantes
períodos sem conflitos declarados.

Há muitas e diferentes definições para o que se pode entender
por conflito.
Pode-se definir conflito como uma forma de choque de
interesses entre dois ou mais indivíduos, grupos, organizações
e/ou instituições por razões ligadas a territórios,
independências, nacionalismos, etnicidades/ideologias,
questões económico-financeiras, aumento de poder/influência,
recursos, etc.
Os conflitos armados estão no centro desta análise. Para tanto,
valerá ter em mente a definição estabelecida por Peter
Wallensteen, que considera um conflito uma situação social
em que, no mínimo, dois atores (partes) lutam para adquirir
ao mesmo tempo um conjunto de recursos escassos.

No âmbito do Direito Internacional Humanitário, o COMITÉ INTERNACIONAL DA CRUZ
VERMELHA elucida que os conflitos armados podem ser divididos em dois grandes
grupos: os conflitos armados internacionais e não internacionais (ou internos).
Conflitos armados internacionais, em que dois ou mais Estados se enfrentam.

Conflitos armados não internacionais, entre forças governamentais e grupos
armados não-governamentais, ou somente entre estes grupos.
Os conflitos armados podem, ainda, ser classificados com base em
diferentes referenciais, tais como a dimensão, a duração, a motivação e as
partes envolvidas.
“Cada guerra é ao mesmo tempo, política, porque os governos nele
desempenham um papel, - religiosas, porque nas guerras interferem, de
uma maneira ou de outra, crenças, dogmas e princípios, - demográfica,
porque a guerra utiliza massas humanas, e, quanto mais não seja, deixa
rastos nas estatísticas da mortalidade, - económica, porque não há guerra
sem deslocação e destruição de riquezas, mesmo quando entre os
contendores não exista uma prévia rivalidade económica.“ Gaston Bouthoul

Em 1 minuto identifique os tipos de
conflito armado que conhece
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CONFLITOS ARMADOS
GUERRA

GUERRA CIVIL
GUERRILHA

INSURREIÇÃO E CONTRAINSURREIÇÃO
GUERRA ASSIMÉTRICA
PROXY WAR

TERRORISMO

GUERRA
Diversos académicos sustentam que a Guerra é um conflito armado
internacional recorrente na história humana, ocorrendo em muitos
períodos e nas mais variadas regiões geográficas.
Dos vários especialistas no estudo da guerra – Polemologia –
destaca-se Gaston Bouthoul, que caracterizava a guerra como uma
ação violenta de um ou mais Estados, tendo por pressuposto o uso
da violência, a qual se consubstanciava numa luta armada.
Enquanto para Frédéric Coste, esta luta, apesar de ter por
motivação uma relação de poder, em que se almeja garantir um
domínio territorial e/ou de recursos naturais, Bouthoul rejeitava a
ideia de que as questões económicas fossem per se a causa de
uma guerra, sendo para este autor apenas um efeito da dominação
e da relação de poder que se estabelecem ao fim de um
determinado conflito (Gaston Bouthoul, Le Guerre).

GUERRA
Em contraponto ao pensamento Bouthoul, seguem os autores de base
Marxista, como António Gramsci, que defendia que as questões
económicas, em especial aquelas que emergiam com o Capitalismo,
eram as principais causas das guerras.
Para Proença Garcia, uma guerra na atualidade não é um trabalho fácil
de realizar, visto que a volatilidade e a flexibilidade que se associaram
àquele conceito no pós-Guerra Fria acabaram por lhe dotar de
características que, não lhe sendo intrínsecas, alteram o seu modus
operandi.

O que parece ser uma característica permanente no conceito de guerra
é a sua relação com a política.

GUERRA CIVIL
A Guerra Civil é um tipo de conflito armado que ocorre dentro
das fronteiras de um Estado. Normalmente, está ligada a
questões sociais e a disputas por poder/autoridade
concretizadas pelo uso da violência.
Existem correntes de pensadores que distinguem duas fases
das guerras civis: como Novas e Velhas. Esta distinção está
relacionada com a mudança no paradigma de causalidade e
motivação desse tipo de conflito armado.
Stathis Kalyvas aponta como causas e motivações para as
Velhas Guerras Civis, os ressentimentos coletivos, o apoio
popular amplo e a violência controlada; e para as Novas
Guerras Civis, as pilhagens e os interesses privados, a falta
de apoio popular e a violência gratuita.

GUERRILHA
“Guerrilha é um tipo de conflito armado que usa táticas
específicas de subversão e rapidez. Tendo como origem
etimológica a palavra guerrilha, que quer dizer pequena
guerra, normalmente é utilizada em contextos em que
haja grupos indígenas ou autóctones que utilizam do seu
conhecimento de terreno para causar pressão
psicológica no grupo rival, geralmente com uma
capacidade militar superior.”
In Indira Gandhi National Open University, “Types of War: Revolutionary War, Civil War, Guerrilla War, Insurgency and
Counter Insurgency, Proxy War and Asymmetrical War and Terrorism,” p.91.

GUERRILHA
Devido às suas características intrínsecas, a Guerrilha não
possui um estatuto jurídico definido, sendo por esta razão
também difícil aplicar o sistema de proteção criado pelas
Convenções de Genebra.
Charles R. King explica que, para um combatente de uma
guerrilha ser considerado como legítimo – estando, portanto,
sob o âmbito de aplicação das regras de Direito Internacional
Humanitário –, é necessário que: seja comandado por uma
pessoa que assuma a responsabilidade de seus
subordinados; faça uso de um distintivo que o permita
reconhecer ainda que distante; carregue suas armas de modo
visível e conduza suas operações seguindo a lei e o costume.

Insurreição e a
Contrainsurreição
A Insurreição e a Contrainsurreição são rebeliões iniciadas
por forças armadas irregulares – não-militar – contra uma
autoridade, um governo ou uma ocupação.

Apesar de ser uma ação organizada, utiliza meios
considerados não legítimos, pelo que não se aplicaria
diretamente o estabelecido nas Convenções de Haia.

Insurreição e a
Contrainsurreição
A contrainsurreição visa criar uma força armada organizada
contra uma insurreição já iniciada. Não obstante este conflito
interno e de caráter armado, o uso de meios não legítimos
afastam, a princípio, a sua formalização como guerra civil.
Cabe, ainda, mencionar que nada obsta que uma insurreição,
com o desenvolvimento de um conflito, possa vir a ser
considerada como uma Guerra Civil.
Como exemplo de Insurreição e Contrainsurreição, pode-se citar
o conflito da Líbia.

Guerra Assimétrica
Guerra Assimétrica é um modo de fazer guerra, que diverge da
forma tradicional, com duas forças armadas militarizadas
representando Estados. Este tipo de guerra passou a ser mais
frequente após o fim da Guerra Fria e tem como principal
característica o confronto entre dois grupos: um muito forte e
extremamente militarizado; outro mais fraco e munido de meios
rudimentares, que incluem desde o uso de tambores ao
terrorismo.
In Indira Gandhi, National Open University

Guerra Assimétrica
BRUNO CARDOSO REIS explica que a Guerra
Assimétrica tornou-se cada vez mais
convencional, devido ao aumento de poder militar
e nuclear dos Estados, o que implica o uso de
outros meios para atingi-los.
Exemplos: os conflitos na Somália e no
Afeganistão.

Proxy War
Proxy War ou Guerra por Procuração é um método de
guerra cujas causas e motivações, em particular as
político-económicas, são alcançadas por meio de um
conflito indireto entre dois ou mais Estados.
O conflito per se ocorre no território de um terceiro
Estado, que acaba por representar o interesse de uma ou
mais partes nesta guerra.
O exemplo mais comum desta forma de guerra é a
Guerra do Vietname, em que Estados Unidos e União
Soviética, ainda no âmbito da Guerra Fria, litigavam por
zonas de influência em Ásia.

TERRORISMO
O Terrorismo também é considerado um tipo de guerra irregular,
com o uso de meios subversivos e ilegítimos.
Existem diversas classificações de terrorismo.
EKATERINA STEPANOVA indica que a forma mais típica e básica de classificar o
terrorismo seria através da distinção entre o terrorismo doméstico (limitado
às fronteiras de um Estado) e o terrorismo internacional (a decorrer em
dois ou mais Estados, tendo um caráter mais transnacional).
Há autores que preferem classificar o terrorismo de acordo com as suas
motivações: nacionalista-separatistas, como as atividades perpetradas pelo
IRA (Irlanda) e pela ETA (Espanha); religiosas, como as da Al-Qaeda
(Afeganistão) e do Hezbollah (Líbano); de extrema-esquerda, como a
Fração do Exército Vermelho (Alemanha) e Prima Linea (Itália); de extremadireita, Liga Patriótica da Argentina (Argentina) e Contras (Nicarágua).

Em 5 minutos e tendo por base o Mapa Mundo,
identifique no mapa, os atuais conflitos armados.

5m

IMPACTO DOS CONFLITOS ARMADOS
Segundo a UNESA, os conflitos armados internacionais, como as guerras,
têm consequências muito negativas para as pessoas das localidades
afetadas, sendo uma estratégia atacar civis ou mesmo colocá-los numa
posição de vulnerabilidade.
No mesmo relatório, a UNESA explica que as sociedades que são atingidas
por conflitos armados, enfrentam uma perda massiva de capital humano,
económico e político, além da própria desintegração social.
Mulheres e crianças são alvos de atrocidades do decorrer de conflitos:
desde extermínios, tráfico e violações a torturas e mutilações. Ainda, a
inanição, as doenças e os danos mentais e psicológicos são outras
consequências de conflitos armados apontadas pelo relatório da
UNESA.
UNESA: Assuntos Económicos e sociais de Nações Unidas

IMPACTO DOS CONFLITOS ARMADOS
Considerando a gravidade dos impactos e
das consequências dos conflitos armados,
em especial aos indivíduos, foram criados
diversos mecanismos – de caráter não
apenas jurídico – para prevenir e gerir os
conflitos.
O impacto à vida e à dignidade das pessoas
que se deslocam de zona de conflitos não se
limita à zona conflituosa. Outras questões
vêm à tona quando se busca refúgio,
sobretudo no âmbito da proteção
internacional. Questões jurídicas,
económicas, sociais, étnico-culturais e
religiosas que se unem às penúrias e
atrocidades vividas ainda no local de origem,
matérias essas que serão alvo de análise
nos capítulos seguintes.

Homicídios
Etnocídios
Genocídios
Ataque a pessoas
vulneráveis
Desaparecimentos
forçados
Violência sexual
Recrutamento forçado
(caso das criançassoldado)
Deslocações forçadas

GESTÃO DE CONFLITOS
Para que se possa pensar na resolução de conflitos, deve-se
analisar quais são as causas que levam à insegurança e às
rivalidades.
O conceito de segurança sofreu alterações com o tempo e a relação
conflito-segurança também ampliou o seu escopo. E esta é uma
parte importante para a gestão e a resolução de conflitos, pois
perceber como se pode garantir a segurança das pessoas, gerindo
as rivalidades e buscando soluções para as controvérsias, faz parte
do estudo que se inicia neste tópico.
Neste sentido, traz-se à reflexão o conceito de segurança humana,
definido pelo PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO (PNUD) em 1994, ao afirmar que, por muito
tempo, o conceito de segurança estava relacionado ao potencial
conflito entre Estados, numa estreita ligação com as questões
territoriais e fronteiriças, que normalmente eram resolvidas por meio
de conflitos armados.

GESTÃO DE CONFLITOS
A Gestão de Conflitos é regulada pelo Direito Internacional
Público, que é o corpo de normas que regula as relações entre
os Estados e outros sujeitos de Direito Internacional, proibindo
certas categorias de condutas e responsabilizando
criminalmente os perpetradores de determinadas ações
tipificadas como crimes.
As fontes que originam as normas de Direito Internacional Público estão
estabelecidas no Art. 38.º, n.º 1, do Estatuto do Tribunal Internacional de
Justiça, a citar: as convenções internacionais, o costume internacional,
os princípios gerais de direito e, com alguma ressalva, as decisões
judiciais e a doutrina.

GESTÃO DE CONFLITOS
Com a evolução do Direito Internacional Público, outros sujeitos passaram
a ter relevância ao nível internacional. Se anteriormente eram os Estados
os principais atores internacionais, com a sistematização e a especialização
do Direito Internacional Público há a emancipação do Direito Internacional
Humanitário em que as pessoas e, em especial, o indivíduo ganham papel central.
Assim, as Convenções de Genebra e os seus Protocolos Adicionais compõem
o núcleo do Direito Internacional Humanitário, o ramo do Direito Internacional que
regula a condução dos conflitos armados.
Protegem especificamente as pessoas que não participam das hostilidades (civis,
profissionais da saúde e humanitários) e as que deixaram de participar, como os
soldados feridos, enfermos e náufragos e os prisioneiros de guerra.
As Convenções e seus Protocolos estipulam medidas a serem tomadas para evitar
ou colocar um fim em todas as violações.

A ausência de conflitos armados implicaria a
existência de paz?
Para responder a esta questão JOHAN GALTUNG ao analisar as
comunidades indo-europeias, identifica três tipos de violência:
A violência dos brâmanes ou violência/guerra cultural, que é a
produção de ideias justificativas das outras duas formas de violência.
A violência dos xátrias ou violência/guerra militar ou direta, que já
passou pelas fases primitiva, tradicional, moderna e, agora, pósmoderna. Esta apostada em ver quem mata mais civis.
A violência dos vaixás ou violência/guerra estrutural/indireta,
traduzida em desgraça, populações esfomeadas e, em última
análise, em morte.

Paralelamente às três violências, o autor aponta
a existência de três formas de paz:
A paz dos brâmanes centrar-se-á menos na obediência e no
medo, e mais na cooperação e na comiseração com todas as
formas de vida;
A paz dos xátrias centrar-se-á em formas de controlo nãoviolentas, com sanções muito brandas e, sempre que
possível, positivas;
A paz dos vaixás centrar-se-á menos na concorrência e mais
nas necessidades básicas e na produção e distribuição de
bens e serviços.

As Nações Unidas tentaram
institucionalizar o conceito de paz
promovido por Galtung na década
de 90, com a proposta de BOUTROS
BOUTROS GHALI para a criação de
uma Agenda para a Paz.

O que esta Agenda visava era a criação de condições de
estabilidade nas regiões conflituosas, tendo por base a
resiliência dos atores envolvidos e a abertura de espaços de
negociação para a consolidação de acordos de paz, de
repatriamento de refugiados e deslocados, de proteção de
civis, de desarmamento e de justiça de transição.

Educação para a Paz
Os recursos naturais do mundo não foram igualmente distribuídos.
Têm sido, e continuarão a ser, uma fonte de conflitos violentos entre
indivíduos e sociedades.
Os educadores para a paz consideram que uma distribuição mais
equitativa ou uma forma mais sensata de partilhar os recursos
naturais é uma maneira de resolver alguns dos conflitos no mundo.
A educação para a paz baseia-se num conceito de Paz que vai muito
além da simples ausência de guerra: a Paz só pode ser conseguida
pela procura da justiça e pela compreensão das formas estruturais de
exploração e de injustiça. Poucos duvidam da necessidade da
Educação para a Paz – por uma melhor compreensão dos conflitos,
pelo respeito entre os povos, diminuindo a probabilidade de conflitos,
e pela capacidade de transformar as situações potencialmente
perigosas em situações pacíficas.
Farol - Manual de Educação para os Direitos Humanos

Autoavaliação
No final deste módulo deverá ser capaz de :
Analisar e comparar os paradigmas de segurança decorrentes
das escolas de pensamento;
Distinguir os diversos tipos de conflitos no mundo;
Enquadrar os conflitos armado no âmbito da pluralidade de
conflitos;
Caracterizar os múltiplos tipos de conflitos armados, e o seu
impacto e processos de gestão e resolução;
Compreender os diversos conceitos de paz e peacebuilding.

Todos os conteúdos desta apresentação baseiam-se no “Curso em Cidadania
Global e Migrações”.
Assim, todas as notas bibliográficas devem ser verificadas no Curso.

Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos
Humanos onde se lê “o” deve ler-se também “a” sempre que aplicável, de forma a
garantir o respeito pela igualdade de género também na escrita.

Elaborado no âmbito do projeto “Desafios para a Cidadania Global: As migrações
como pilar para a construção de sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e
inclusivas”, implementado em Portugal pela Associação Renovar a Mouraria,
o Instituto Marquês de Valle Flôr - IMVF e a Associação Par - Respostas Sociais.
Cofinanciado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua

