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RESUMO 

 

FOLLADOR, Wilian Mateus. RESPEITO AO DICA: uma forma de apoio à legitimidade 

das operações militares.   Resende: AMAN, 2016. Monografia. 

 

A pesquisa investigará a influência que o respeito ao Direito Internacional dos Conflitos 

Armados (DICA) tem em relação à legitimidade das operações militares, no contexto dos 

conflitos atuais. Para isso valer-se-á de um estudo detalhado sobre a evolução histórica, a 

conceituação, as ramificações e ainda as fontes e princípios desse ramo do Direito 

Internacional Púbico (DIP). Ademais, será feita uma apreciação sobre a evolução dos 

conflitos no decorrer do tempo, dando maior enfoque ao conflito de 4ª geração e suas 

características principais. Por fim, com o intuito de corroborar ou refutar as hipóteses 

levantadas sobre o problema central do trabalho, será elaborada uma análise qualitativa com 

base no estudo de casos e uma análise quantitativa das respostas colhidas através do 

questionário respondido por oficiais que já participaram de missões de paz e Operações de 

Pacificação. Na conclusão, serão apresentados alguns aspectos que demonstram a evolução do 

Exército Brasileiro na questão do emprego militar com respeito ao DICA, indicando ainda 

oportunidades de outras pesquisas científicas na área. 

 

Palavras-chave: Direito Internacional dos Conflitos Armados. Conflito de 4ª geração. 

Legitimidade 
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ABSTRACT 

 

FOLLADOR, Wilian Mateus. Respect for Law of Armed Conflict (LOAC): a way to 

support the legitimacy of military operations Resende: AMAN, 2016. Undergraduate thesis. 

 

The research investigates the influence that respect for Law of Armed Conflict (LOAC) has 

on the legitimacy of military operations in the context of today's conflicts. For this is worth a 

detailed study of the historical evolution, the concept, the branches and even the sources and 

principles of this branch of Public International Law. Furthermore, it made an assessment of 

the evolution of conflicts over time, giving greater focus to conflict of 4th generation and its 

main features. Finally, in order to corroborate or refute hypotheses on the central problem of 

work, it is made a qualitative analysis of case studies and quantitative analysis of the 

responses collected through the questionnaire answered by officers who have participated in 

peacekeeping missions and pacification operations. In conclusion, some aspects that already 

shows the evolution of the Brazilian Army on the issue of military use with respect to the 

LOAC, further indicating opportunities for others scientific research in the area. 

 

Keywords: Law of Armed Conflic. Conflict of 4th generation. Legitimacy 
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1 INTRODUÇÃO 

Recentemente, tem sido observado que os meios de comunicação vêm reservando, em 

suas reportagens, grande espaço para denúncias relacionadas às violações de Direitos 

Humanos, nos atuais conflitos armados. Assim, alguns termos, antes desconhecidos, 

começam a aparecer mais frequentemente no vocabulário dos brasileiros. Um deles é o ramo 

do Direito Internacional Público (DIP) diretamente ligado a essa questão: O Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA). 

Esta pesquisa tratará de aspectos importantes do DICA, bem como de características 

relevantes dos conflitos armados atuais, a fim de verificar a relação que há entre os dois. 

Já o objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso (TCC) será o de verificar a 

influência que o respeito a esse ramo do DIP pode exercer sobre partes envolvidas em um 

conflito. 

O mundo, desde o início da civilização humana, convive com a guerra e o sofrimento 

dela decorrente. Guerras sempre existiram e continuarão existindo. Todavia, no decorrer do 

tempo, vêm sendo estabelecidas regras destinadas a limitar ou a diminuir o sofrimento 

desnecessário advindo dessa forma de resolução de conflitos. 

Essa preocupação tornou-se mais notória, a partir do século XIX, com a criação do 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e com o advento das Convenções de 

Genebra, de Haia e de acordos estabelecidos. 

Entretanto, durante a primeira metade do Século XX, o mundo continuou 

testemunhando as conseqüências catastróficas que o ser humano pode impor contra a sua 

própria espécie como o fez, por exemplo, ao não respeitar a dignidade da pessoa humana nas 

duas Grandes Guerras. 

Ficou evidente a necessidade de criação de um organismo legal e internacional, que 

salvaguardasse os Direitos Humanos e buscasse a paz entre as nações. Assim, logo ao final da 

Segunda Guerra Mundial reuniram-se, em São Francisco, nos Estados Unidos, representantes 

de 51 países (incluindo o Brasil), para definir a versão final da Carta das Nações Unidas e 

criar a Organização das Nações Unidas. Na Carta, consta que: 

 

 
Os Estados membros da organização estão decididos a reafirmar a fé nos 

direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na 

igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações 

grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o 

respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito 

internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e 
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melhores condições de vida, dentro de uma liberdade mais ampla (ONU, 

1945). 
  

Uma avaliação do que vem ocorrendo, por exemplo, no Oriente Médio, onde se 

excetuando a Palestina que ainda não é reconhecida como Estado Soberano, todos os países 

são membros da ONU, permite o seguinte questionamento: além das possíveis sanções 

aplicadas pela ONU, pode haver algum outro prejuízo a nação que desrespeitou o DICA? 

A fim de responder a essa questão foi necessário concentrar o estudo, antes, em 

objetivos específicos que abordassem assuntos relevantes com a finalidade de se decidir 

alguns conceitos que são entendidos como fundamentais para o desenvolvimento do assunto. 

O primeiro objetivo específico, que em relação à estrutura da monografia compõe o 

primeiro capítulo, baseou-se em compreender todo o processo histórico que deu origem ao 

que hoje é conhecido no vocabulário militar como o DICA, além de uma análise da 

conceituação, das ramificações e ainda dos princípios e fontes desse ramo do Direito 

Internacional Público.  

Vincular o surgimento do DICA à criação do CICV é uma maneira simplista 

para esclarecer a origem desse ramo do Direito Internacional Público 

(SOUSA, 2009). 

 

Outro autor corrobora ainda mais essa idéia: “eliminar a História do Direito é tornar 

este algo cristalizado e sem vida” (MELLO, 1997). 

Com o segundo objetivo específico, abordado no segundo capítulo do trabalho, 

buscou-se verificar características relevantes do conflito de 4° geração que, de forma 

determinante, tornam o respeito ao DICA fator relevante para o sucesso das operações 

militares. 

Por fim, o terceiro objetivo específico, que em relação à estruturação da monografia 

corresponde ao terceiro capítulo, buscou analisar ações militares que não respeitaram os 

princípios do DICA e que, por esse fator, o sucesso da operação militar ficou comprometida. 

O entendimento da importância do DICA  nos conflitos armados atuais tem 

importância fundamental para os integrantes do Exército Brasileiro, por vários motivos. 

Particularmente sobre essa questão, dois deles devem vir a lume: primeiro, as Forças 

Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são Instituições que detêm alta 

credibilidade no Brasil, segundo diversas pesquisas. Dessa forma, são referência para a 

maioria da população brasileira e devem dar a ela exemplos, na forma em que têm sido 

empregadas ultimamente, de organismo estatal que, durante o conflito ou mesmo em tempo 

de paz, conhece e respeita os princípios que norteiam o DICA e os Direitos Humanos. 
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O segundo motivo é mister tomar conhecimento, diante das pretensões da Força 

Terrestre de integrar os efetivos de novas Missões de Paz da ONU, em regiões conflituosas, 

como levantada, ultimamente, a questão Líbano. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO. 

 
O tema de pesquisa desse trabalho insere-se na linha de pesquisa dos Direitos 

Humanos e na área de estudo do Direito. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema. 

Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre o tema 

relacionado à influência do respeito ao DICA nos conflitos armados atuais, foram pesquisados 

alguns autores; dentre eles, Grala, que aborda o tema de uma perspectiva positiva dessa 

influência, no emprego de pequenas frações, nos conflitos armados do século XXI. 

Para ele, 

 
os exércitos, cujos militares não pautem suas ações pela correção de atitudes, 

ética, e no fiel cumprimento do DICA, fornecem motivos para a mídia 

colocar toda a opinião pública, quer seja a do local onde se realizarem as 

operações, como a opinião pública internacional,contra os seus interesses e 

objetivos (GRALA, 2013, p.170). 
 

Um famoso teórico militar prussiano, já no século IXX, apresentava essa ideia ainda.  

Segundo ele,  

 

Se, portanto, as nações civilizadas não executam os seus prisioneiros nem 

devastam cidades e países, é porque a inteligência desempenha um papel 

maior em seus métodos de guerra e ensinou-lhes maneiras mais eficazes de 

empregar a força do que a crua expressão do instinto. (CLAUSEWITZ, 

1996, p.77). 

 

 

Cumpre ainda destacar o princípio da humanidade definido pelo Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha e que é um dos princípios que regem o DICA: 

 

Todas as pessoas que não participam diretamente de um conflito, ou 

cessaram a sua participação nas hostilidades, se tiveram ou não a sua 

liberdade restrita (…) devem, em todas as circunstâncias, serem tratadas de 

forma humana, sem qualquer distinção (CICV, 1992, p. 91). 

 

Entretanto, verifica-se, diariamente, ações militares que contrariam essas ideias, 

passando a noção de que, em determinados casos,o desrespeito ao DICA é algo aceitável, 

quando se busca o bem maior. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, assim se 

pronunciou: 
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Pelo menos 52 civis morreram na sexta-feira (1 de maio de 2015),em um 

bombardeio de aviões da coalizão internacional, liderada pelos Estados 

Unidos, contra posições do grupo jihadista - Estado Islâmico (EI), no 

vilarejo de BirMahali, no norte da Síria.[...]."O Observatório Sírio de 

Direitos Humanos condenou, nos termos mais enérgicos,esse massacre 

perpetrado pela coalizão internacional contra uma população do município 

de Serrin, na província de Aleppo, sob o pretexto da existência de membros 

do Estado Islâmico no local", afirma em nota (EFE, 2015). 

 

Nesse trecho, de forma análoga, é possível encontrar uma discrepância com a outra 

hipótese. Pode-se verificar a máxima: “os fins justificarem os meios”; ou seja: tendo a 

intenção de conquistar um objetivo que traga benefícios para as pessoas envolvidas na região 

conflituosa, podem ser usados, para isso, métodos antiéticos. 

 Analisando todo o desrespeito à dignidade da pessoa humana e ao DICA, nesse 

exemplo de conflito, por ambas as partes (Estado Islâmico,governos locais e comunidade 

internacional) e o sofrimento que por esses motivos a população inocente vem sofrendo, 

levanta-se um problema central que se buscará analisar: o respeito ao DICA pode ser uma 

ferramenta relevante ao sucesso das operações militares contra o avanço do Estado Islâmico 

na região?  

Sobre isso, levantam-se duas correntes (hipóteses), como respostas ao problema 

central. 

Há uma corrente que defende que esse respeito tem papel fundamental no sucesso das 

operações militares, agindo na sua legitimidade e na vontade de lutar do inimigo. 

Já há outra corrente que parte da premissa de que o desrespeito a esse ramo do DIP é 

aceitável, para se atingir objetivos militares que, posteriormente, facilitarão o sucesso da 

operação e com isso a antecipação do fim do conflito. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos. 

Nesta seção do texto, será feita a definição dos parâmetros e dos passos dos tipos de pesquisa 

que nortearão o estudo sobre o tema. 

Pretende-se realizar uma pesquisa do tipo “explicativa”, pois se trata de “explicar a 

razão, o porquê dos fenômenos, uma vez que aprofunda o conhecimento de uma dada 

realidade ”(DUARTE, 2013). 

A pesquisa será, na maior parte, qualitativa, pois será desenvolvida a partir da análise de 

documentos bem como de bibliografias, de questionário, que terá parte das perguntas com 

respostas abertas, e estudos de casos-controles. Essas serão as técnicas utilizadas para 
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entender de que forma o DICA pode influenciar o êxito das operações militares, que é o 

problema central do trabalho. 

Será realizada, também, uma pesquisa quantitativa a fim de verificar a corroboração 

ou não das conclusões que serão levantadas através da pesquisa qualitativa. Isso será 

alcançado por meio do emprego de instrumento estatístico que facilitará a análise dos 

resultados do questionário. 

Inicialmente, serão valorizados trabalhos de autoria de Krieger (2002), Campos 

(2015), Grala (2013), Lind (2005) e ainda de manuais militares como o Manual de Operações 

do Exército Brasileiro (EB20-MF-10.103), que desenvolvem os conceitos preliminares 

necessários à pesquisa e o conhecimento relacionado aos objetivos específicos do trabalho. 

Em seguida, serão realizados estudos de casos-controle, a fim de apoiar a corroboração 

das hipóteses do trabalho. Serão feitos três estudos: um sobre o caso do Massacre de My Lai, 

durante a Guerra do Vietnã; um sobre o caso das denúncias de tortura na prisão de Abu 

Ghraib, durante a invasão do Iraque, por uma coalizão liderada pelos EUA; e, por último, 

outro sobre o caso relacionado à entrega de três jovens para a facção rival, por um Oficial do 

Exército Brasileiro, durante uma operação no Morro da Providência. 

Por fim, será feito um levantamento, por meio da confecção de um questionário. Isso 

será necessário para realizar o levantamento que enriquecerá as conclusões encontradas no 

estudo dos casos-controle. Inicialmente, será realizada a definição do perfil da população-

alvo. 

Sobre isso, foi decidido que o questionário seria remetido a militares do Exército 

Brasileiro, que já participaram de Missões de Paz da ONU ou Operações de Pacificação. Nos 

procedimentos seguintes, foram elaboradas as perguntas pertinentes ao objetivo do 

levantamento. Em seguida, será remetido a esse público-alvo o questionário, por meio 

eletrônico (e-mail) ou impresso. Por último, serão feitos a tabulação dos dados obtidos, o 

tratamento estatístico e a análise comparativa desses dados, com as conclusões levantadas no 

estudo dos casos. 

O questionário, cujo resultado esta disponível nos apêndices do TCC, é composto por 

5 questões com perguntas abertas e fechadas.  
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3 O DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS 

  

A guerra sempre acompanhou a civilização humana. “Os primeiros contatos entre 

grupos sociais e comunidades pré-estatais eram, sobretudo, relações de conflito” 

(SWINARSKI, 1996, p. 6). 

Pode-se, ainda, verificar outras afirmações sobre o tema: 

 

a guerra caracterizava-se, nas suas origens, pela ausência de qualquer regra 

para além da lei do mais forte. As Nações vencidas tinham sua população 

massacrada e na melhor das hipóteses, reduzida à escravatura (GDDC, 

2004). 

 

Diante dessa afirmação, uma questão vem a lume: em que momento, durante a história 

da humanidade, houve o advento do aumento significativo na preocupação com o sofrimento 

das pessoas e com a limitação dos meios e métodos utilizados durante um conflito armado?  

 

3.1 Origem e evolução histórica 

O Direito Humanitário Contemporâneo tem a sua gênese em 1859, na Itália, no campo 

de batalha de Solferino. Durante essa batalha, Henry Dunant testemunhou acontecimentos 

cruéis, e se indignou com o abandono das centenas de soldados feridos. Decidiu, então, 

organizar o socorro e a assistência aos feridos (CICR, 2002, p. 7). 

Conquanto se considere esse período como o do nascimento do Direito Internacional 

dos Conflitos Armados (DICA), é notório que essa preocupação, mesmo ainda em nível 

consuetudinário, já existia muito antes. 

 

Vincular o surgimento do DIH ao nascimento do CICV parece saída rápida 

ao esclarecimento da origem deste ramo do DIP. Mas a questão não se 

apresenta de maneira tão simples (CHEREM, 2002, p. 18). 

 

Já na antiguidade, verifica-se a existência de povos que tinham dispositivos que 

normatizavam a guerra e davam, a ela, um caráter mais humanista. “O povo sumério exigia 

declaração específica ao estado de guerra e previa algumas imunidades” (GARCIA; ZAGO, 

2008, p. 315): 

A respeito do tema, ainda, o Código de Manu, pertencente à sociedade Hindu e que é 

datado, aproximadamente, do ano 100 a.C, continha normas de direito que restringiam o 

sofrimento advindo da guerra, tais como a proibição do ataque ao homem desarmado, bem 

como o uso de armas pérfidas, como as flechas envenenadas ou em chamas (GRALA, 2013). 
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Proibia, ainda, que, estando o homem em um carro, ele não deveria atacar quem se 

encontrasse a pé, ou aquele que com as mãos juntas pedia piedade, ou ainda o efeminado. 

Proibia, também, que fosse atacado o que teve a sua arma partida, nem quem estivesse ferido. 

Ainda obrigava às partes em conflito, que os feridos deveriam ser enviados de volta ao seu 

lugar de origem (GRALA, 2013). 

Na idade média, houve um retraimento no pensamento humanitário. Com as Guerras 

Santas, houve a tendência em acreditar que todos os atos em nome de Deus não eram 

considerados criminosos.  

Nesse período, um conceito importante, o de “guerra justa”, foi introduzido pelo 

cristianismo, na civilização ocidental. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino contribuíram, 

fortemente, para a estruturação desse conceito. Santo Agostinho afirmava que a ordem justa e 

pacífica (ordo naturalis) devia ser preservada e protegida, e que guerra com essa pretensão era 

uma guerra necessária (bella gerenda). 

Também dizia que a ordem natural, que é dirigida para a paz das coisas morais, 

requeria que a autoridade e a deliberação para realizar uma guerra estivessem sob o controle 

de um líder. Esses pensamentos, dentre outros, serviram como base para São Tomás de 

Aquino, posteriormente, estabelecer três critérios que determinassem como sendo justa uma 

guerra: autoridade legal, causa justa e intenção correta (GOLDIM, 2003). 

Todavia, com o fim da Idade Média e com o advento do Iluminismo, ocorreu um 

afastamento do ideal de guerra justa e uma reaproximação com idéias humanistas. Hugo 

Grotius, depois de observar a sangrenta Guerra dos Trintas, colocou suas conclusões no 

clássico De Juri Belli ac Pacis, publicado em 1625. Nesse livro, o autor defende que os 

direitos da pessoa humana deveriam ser protegidos pela Comunidade Internacional, já que as 

Nações em conflito não poderiam fazê-lo. O holandês ainda introduziu conceitos utilizados 

até os dias de hoje, como o da neutralidade. 

Entretanto, foi verificada a necessidade, a partir do século XIX, de se criar normas 

escritas que regulassem a condução dos conflitos armados e definissem princípios que devam 

ser utilizados nas ações militares para que,na medida do possível, pudessem “humanizar” 

mais as hostilidades.  

Remiro Brotons explicou esse fenômeno dando dois motivos: nova situação relativa ao 

aparecimento de exércitos não profissionais, como consequência do serviço militar 

obrigatório e também da evolução dos armamentos. 

Além do mais, buscou-se, com a criação de normas escritas a respeito do tema, 

padronizar e generalizar as regras que pudessem limitar o sofrimento durante os confrontos já 
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que, antes disso, as Nações envolvidas que realizavam acordos nesse sentido, os faziam 

apenas em relação ao conflito que havia sido negociado. 

Todavia, um indivíduo teve papel fundamental para que essa mudança de mentalidade 

se materializasse: Henri Dunant, um banqueiro suíço que estava na região norte da Itália a 

negócios e que testemunhou as atrocidades cometidas durante a Batalha de Solferino, ocorrida 

entre a aliança das tropas de franceses e piemonteses contra tropas austríacas, fez algo 

inovador para a sua época. 

 

Após a batalha, Dunant escreveu o livro Lembrança de Solferino, 

descrevendo as atrocidades do campo de batalha. Além disso, Dunant 

apresentou suas ideias acerca de como melhorar a assistência aos feridos. 

Tinha basicamente três propostas: fundar em cada país sociedades de socorro 

para assistir os feridos da guerra, isso porque, nessas situações, os serviços 

médicos eram em sua grande parte insuficientes; considerar “neutros” os 

feridos durante o combate, assim como os médicos e equipamentos de 

assistência e; propor um tratado de força internacional, que garantisse o 

cumprimento das medidas mencionadas, garantindo a proteção dos feridos e 

do pessoal médico (TRINDADE; PEYTRIGNET; SANTIAGO, 2003). 

 

Mais tarde, em 1863, um grupo de pessoas, que Dunant compusera, reuniu-se em 

Genebra para estudar e discutir a ineficiência dos serviços sanitários dos exércitos em 

campanha e propor soluções para esse problema. Mesmo em caráter informal, essa conversa 

deu origem ao Comitê Internacional para o Socorro dos Feridos (posteriormente tendo seu 

nome modificado para Comitê Internacional da Cruz Vermelha). 

 

3.2 Conceituação 

 

As expressões, Direito Internacional Humanitário, direito dos conflitos 

armados e direito da guerra, podem ser consideradas como equivalentes. O 

uso de uma ou outra terminologia dependerá dos costumes, e do entender 

dos próprios autores internacionalistas, das organizações e dos demais entes. 

As organizações internacionais, as universidades, ou os Estados, tanto 

empregam o termo Direito Internacional Humanitário. Por outro lado, junto 

às forças armadas, as outras denominações são mais utilizadas: como o 

direito dos conflitos armados ou direito da guerra (KRIEGER, 2002, p.233). 
 

Em relação à conceituação dessa importante ferramenta do Direito Internacional 

Público, muitos são os autores de renome ou instituições nacionais e internacionais que 

expressam suas definições. O Manual de Emprego do Direito Internacional dos Conflitos 

Armados do Ministério da Defesa (MD 34 M-03) define o DICA como: 
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o conjunto de normas internacionais de origem convencional ou 

consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos 

armados, internacionais ou não internacionais, e que limita, por razões 

humanitárias, o direito das Partes em conflito de escolher livremente os 

métodos e os meios utilizados na guerra, ou que protege as pessoas e os bens 

afetados, ou que possam ser afetados pelo conflito (BRASIL, 2011). 

 

Já de acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha: 

 

Parte importante del derecho internacional público, el derecho internacional 

humanitario es el conjunto de normas cuya finalidad, en tiempo de conflicto 

armado, es, por una parte, proteger a las personas que no participan, o han 

dejado de participar, en las hostilidades y, por otra, limitar los métodos y 

medidas de hacer la guerra. (CICV, 1998, p. 4 apud CHEREM, 2003, p. 30) 

 

3.3 Fontes e princípios 

A doutrina do Direito Internacional Público reconhece, no artigo 38° do 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ), a enumeração das fontes 

desse ramo do direito (KRIEGER, 2002, p. 240). 

 

 Essas fontes podem ser de duas naturezas, derivando de que todas as relações 

jurídicas podem ser concebidas sob dois aspectos: de um lado, real, fundamental, racional ou 

objetivo, constituído pelos princípios gerais de direito e, de outro lado, formal, positivo, se 

baseando nos tratados e nos costumes (ACCIOLY; SILVA, 2000) 

O artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, assim enumera as fontes do Direito 

Internacional Público para suas decisões: 

Art. 38. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito 

internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: 

a) as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que 

estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados 

litigantes; 

b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita 

como sendo o direito; 

c) os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações 

civilizadas; 

d) sob ressalva da disposição do artigo 59, as decisões judiciárias e a 

doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações, como 

meio auxiliar para a determinação das regras de direito (CIJ, 1921). 

 

 

Cabe ressaltar a importância do costume jurídico, como fonte do DIH. Ao se tratar de 

uma expressiva quantidade de Estados que compõem a comunidade internacional, 

naturalmente se apresenta uma grande diversidade étnica, religiosa, política e cultural dentre 

eles, dificultando, assim, uma maior ”uniformização” do costume. 

 

Porém, 
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é ainda a norma costumeira a única que se aplica em muitos casos, e isso 

eleva a sua importância ante a necessidade de proteção que têm as vítimas 

dos conflitos armados, o principal objetivo do DIH. (CHEREM, 2002) 

 

Outro autor corrobora também essa idéia ao afirmar que “no Direito Internacional, as 

normas costumeiras têm maior importância, determinada pela inexistência de um Estado 

mundial capaz de legislar” (MONTORO, 1994). 

Outra fonte importante é a formada pelos princípios gerais do direito, os quais são de 

valia para resolver situações que não possuem uma retaguarda jurídica que tipifique 

determinadas ações. No ordenamento jurídico interno, não é permitido aos juízes deixarem de 

julgar por motivos de lacuna legal, sendo-lhes, então, deferido sentenciar utilizando os 

princípios gerais de direito. Quanto ao DICA há, da mesma forma, princípios gerais de direito 

considerados adequados para a finalidade de completar as lacunas existentes na sua aplicação 

(GRALA, 2013). 

Todavia, mesmo havendo conformidade na maioria dos princípios utilizados no DIH, 

ainda há diferenças em alguns princípios levantados entre os estudiosos. Assim sendo, serão 

elencados os presentes no Manual de Emprego do Direito Internacional dos Conflitos 

Armados do Ministério da Defesa. 

São eles: 

a) Distinção – distinguir os combatentes e não combatentes. Os não 

combatentes são protegidos contra os ataques. Também, distinguir bens de 

caráter civil e objetivos militares. Os bens de caráter civil não devem ser 

objeto de ataques ou represálias.  

b)Limitação– o direito das Partes beligerantes na escolha dos meios para 

causar danos ao inimigo não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de 

meios e métodos que levem ao sofrimento desnecessário e a danos 

supérfluos.  

c)Proporcionalidade– a utilização dos meios e métodos de guerra deve ser 

proporcional à vantagem militar concreta e direta. Nenhum alvo, mesmo 

que militar, deve ser atacado se os prejuízos e o sofrimento forem maiores 

que os ganhos militares que se espera da ação.  

d) Necessidade Militar – em todo conflito armado, o uso da força deve 

corresponder à vantagem militar que se pretende obter. As necessidades 

militares não justificam condutas desumanas, tampouco atividades que 

sejam proibidas pelo DICA.  

e) Humanidade – o princípio da humanidade proíbe que se provoque 

sofrimento às pessoas e destruição de propriedades, se tais atos não forem 

necessários para obrigar o inimigo a se render. Por isso, são proibidos 

ataques exclusivamente contra civis, o que não impede que, ocasionalmente, 

algumas vítimas civis sofram danos; mas todas as precauções devem ser 

tomadas para mitigá-los (BRASIL, 2011). 
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Além dos cinco princípios acima, cabe ressaltar ainda outro para fins de análise, no 

decorrer do desenvolvimento do trabalho. 

O Manual de Direito Internacional Humanitário das Forças Armadas do Canadá trata, 

como vantagem operacional decorrente do respeito irrestrito ao DICA, o uso do princípio da 

reciprocidade.  

Segundo o manual: 

 

O princípio da reciprocidade se refere ao pressuposto de que todos devem 

ser tratados como gostariam de ser tratados. O cumprimento do DIH não é 

apenas exigido por lei, mas também está ligado à nossa vantagem 

operacional. Se, por exemplo, foi cometida uma violação do DIH, o 

resultado provavelmente será: 

a. o inimigo poderá cometer a mesma violação contra o oponente infrator; 

b. o inimigo poderá cometer todos os tipos de outras violações contra o 

oponente infrator; 

c. em quaisquer situações, o infrator irá fortalecer a vontade de lutar do 

inimigo, até um final sofrível (tradução nossa)(CANADÁ, 2001). 

 

3.4 As ramificações do Direito Internacional Humanitário 

Durante a evolução do DIH ocorreu a ramificação das vertentes que o compõem. 

 

As correntes do Direito Internacional Humanitário são definidas a partir dos 

conceitos de Ius in Bellume Ius post Bellum. Assim, cada corrente 

corresponde a um objeto específico de atuação durante e após os conflitos 

(WALTER; SITO, 2012) 

 

Assim sendo, as correntes cujas regras normatizam o período durante o conflito (ius in 

bellum) são os Direitos de Haia, Genebra e Nova York. Já a corrente que oferece regras que 

normatizam o pós-conflito (ius post bellum) é o Direito de Roma. 

 

3.4.1 Direito de Haia 

A origem do Direito de Haia está relacionada à Declaração de São Petersburgo, de 

1868, que foi o primeiro instrumento internacional que regulou os métodos e meios utilizados 

durante um conflito armado. A partir de então, foram assinados outros tratados da mesma 

natureza, sendo os mais importantes na cidade de Haia. 

Todavia, um incremento significativo de influência dessa ramificação do DIH nos 

conflitos armados veio somente após o término da Segunda Guerra Mundial, quando foi 

observado o que uma guerra com pequena limitação de meios e métodos de combate podia 

trazer de prejuízo, em se tratando da dignidade da pessoa humana. 
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A base teórica dos tratados dessa vertente encontra-se na Convenção sobre a Proibição 

e Uso de Certas Armas Convencionais de 1980, a qual apresenta cinco protocolos, quais 

sejam: 

- protocolo I, relativo aos estilhaços não localizáveis por raio “x”;  

- protocolo II, de 1980, sobre a proibição ou limitação do uso de minas, armadilhas e 

outros dispositivos;  

- protocolo III, relativo à proibição ou à limitação do uso de armas incendiárias, de 

1980;  

- protocolo IV, relativo à proibição de armas laser cegantes, de 1996;  

- protocolo V, sobre explosivos remanescentes de guerra. 

Outros exemplos importantes que mostram a contribuição que o Direito de Haia tem 

em relação à limitação de meios e métodos de combate são o Tratado de Não Proliferação de 

Armas Nucleares, assinado em 1968 e a Convenção Sobre Armas Biológicas, de 1972. 

 

Enquanto esta teve o objetivo de alcançar uma proibição absoluta do uso de 

armas biológicas, aquela buscou o desarmamento total dos países que 

produziam e/ou possuíam armas nucleares, a fim de frear a corrida 

armamentista (WALTER; SITO, 2012). 

 

 

3.4.2 Direito de Genebra 

O Direito de Genebra tem a sua gênese calcada na necessidade de se proteger as 

vítimas de guerra, podendo ser tanto militares fora de combate, como pessoas que não estão 

participando das operações militares. 

Essa ramificação é composta, principalmente, pelas quatro Convenções de Genebra de 

1949 e os seus dois Protocolos adicionais de 1977, quais sejam: 

 -Convenção I: Convenção para melhorar a situação dos feridos e doentes das forças 

armadas em campanha; 

- Convenção II: Convenção de Genebra para melhorar a situação dos feridos, doentes e 

náufragos das forças armadas no mar; 

- Convenção III: Convenção de Genebra relativa ao tratamento dos prisioneiros de 

guerra; 

- Convenção IV: Convenção de Genebra relativa à proteção das pessoas civis em 

tempo de guerra; 
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- Protocolo Adicional I (PA I): Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 

de agosto de 1949, relativo à proteção das vítimas dos conflitos armados internacionais; 

- Protocolo Adicional II (PA II): Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 

de Agosto de 1949, relativo à proteção das vítimas dos conflitos armados não internacionais. 

Em relação às quatro convenções: 

 

Em linhas gerais, as convenções protegem: a) os soldados postos fora de 

combate porque feridos, enfermos ou náufragos; b) os soldados reduzidos ao 

estatuto de prisioneiros de guerra, em caso de captura ou rendição; c) todo o 

pessoal voltado aos serviços de socorro, notadamente médicos e enfermeiros, 

mas também capelães, administradores e transportadores sanitários; e d) os 

não combatentes, ou seja, os integrantes da população civil (REZEK, 

2010). 

 

Já os dois protocolos adicionais “vêm como uma forma de atualizar as Convenções e 

preencher eventuais lacunas” (REZEK, 2010). 

 

Cabe destacar ainda que  

 

estes instrumentos jurídicos perfazem cerca de 600 artigos, codificando as 

normas de proteção da pessoa humana em caso de conflito armado. Estes 

textos de Genebra foram elaborados com o objetivo de proteção das vítimas 

de guerra, tanto os militares fora de combate, bem como as pessoas que não 

participem nas operações militares (CAVALCANTI, 2011). 

 

 

As Convenções de Genebra foram assinadas por 194 países e, dessa forma, é conferido 

a elas um caráter universal, tendo a prática de suas normas fiscalizadas pelo Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha (CICV). 

 

3.4.3 Direito de Nova York 

O Direito de Nova York se originou na preocupação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) em reforçar e desenvolver as normas já existentes e a forma de aplicação do 

Direito Internacional Humanitário. Para isso, em 1968, a Assembléia Geral da ONU adotou a 

resolução XXIII na qual solicitava, dentre outras coisas, que todos os signatários 

cooperassem, a fim de proteger a população civil e os combatentes durante o conflito. 

Segundo o Manual de Emprego do Direito Internacional dos Conflitos Armados 

(DICA) nas Forças Armadas, a criação dessa nova corrente pode ser assim justificada: 
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As inovações tecnológicas e a complexidade dos conflitos armados 

contemporâneos, associadas às exigências da comunidade internacional de 

limitar o desenvolvimento dos meios de destruição, têm contribuído para 

aproximar as duas vertentes do DICA – o Direito de Haia e o Direito de 

Genebra.(...) A vinculação do DICA às novas propostas de instrumentos, que 

têm caráter de complementaridade na limitação dos meios e proteção da 

pessoa humana, e a contribuição da ONU aos últimos instrumentos de 

limitação de uso das armas justificam uma nova corrente denominada 

Direito de Nova York ou Direito Misto, por contemplar aspectos das 

vertentes clássicas de Haia e de Genebra (BRASIL, 2011). 

 

 

Em resumo e segundo o mesmo manual: 

 
o Direito de Nova York se caracteriza por instrumentos que abarcam 

aspectos de Haia e Genebra, em forma de complementaridade e 

especificação desses aspectos, constituindo-se em um sistema com legislação 

completa aplicável às situações de conflito armado (BRASIL, 2011). 

 

 

3.4.4 Direito de Roma 

O Direito de Roma, denominado jus post bellum, embora tenha alguns precedentes 

normativos no término da Segunda Guerra Mundial (II GM), surge de forma mais expressiva 

com o “Estatuto de Roma”, assinado em 1998, e que instituiu o funcionamento do Tribunal 

Penal Internacional (TPI) em 2002 e por esse motivo esse ramo do DIH também é conhecido 

por Direito Penal Internacional (DPI) (GRALA, 2013) 

A subdivisão mais recente do DICA é indissociável do DIDH. Enquanto este 

prescreve direitos, aquele reprime violações. É tão estreita essa relação que os instrumentos 

do DIDH e do DICA são fontes subsidiárias do DPI. Ele tem como função principal 

prescrever crimes internacionais e impor aos Estados a obrigação de processar e julgar ao 

menos alguns destes crimes, imputando a execução dos mesmos aos indivíduos responsáveis 

pelos crimes (GRALA, 2013) 
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4 A GUERRA 

 

 
“Em um momento anterior, um comandante podia ter certeza de que 

uma futura guerra seria semelhante às passadas e atuais. Isto 

permitiu-lhe analisar táticas apropriadas do passado e do presente. O 

comandante da tropa de hoje não tem mais essa possibilidade. Ele 

sabe apenas que quem não consegue se adaptar às experiências da 

última guerra, certamente irá perder a próxima".                                         

                                                                                                                         GEN. FRANZ UHLE-WETTER 

 

Este capítulo tem a intenção de aprofundar o estudo sobre a guerra, abordando, para 

isso, as transformações que esse fenômeno vem sofrendo ao longo do tempo, no que tange ao 

emprego de novas tecnologias, atores, estratégias e táticas. 

Assim, será necessária uma pesquisa a respeito das quatro gerações da guerra 

moderna, bem como a consulta a estudiosos e autores renomados de obras que tratam sobre o 

assunto. Ademais, será mister uma pesquisa mais aprofundada sobre as principais 

características dos conflitos armados modernos, a fim de que possa haver o entendimento da 

geração de guerra, na qual os objetivos do trabalho estão calcados. 

 

4.1 A evolução das guerras (da 1° a 3° geração da guerra) 

Para muitos estudiosos, a origem da Guerra de 1° Geração se deu com o fim da Guerra 

dos 30 anos, com o advento da Paz de Westphália, em 1868, e vai até meados de 1860. As 

características marcantes nesse período e que diferem dos períodos seguintes foram: 

 

o emprego do “Princípio da Massa”, onde o intuito é a concentração do 

potencial de combate no local e na hora decisivos. Além disso, essa foi uma 

guerra de linha e coluna táticas, com batalhas formais, campos de batalhas 

lineares em frente e profundas, razoavelmente ordenadas e estruturadas. Há 

destinação entre ‘militar’ e ‘civil’ era bem clara, como, por exemplo, o uso 

de uniformes e com um reforço da cultura da ordem (RUIVO, 2014). 

 

 

Como principais contribuições para as gerações seguintes, podem ser destacadas:  

 

o advento de uma cultura militar baseada na ordem e a utilização de 

uniformes,continências e graus hierárquicos, como forma de distinção entre 

militares e civis (LIND, 2004). 
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Todavia, com o passar do tempo, é verificado que algumas das principais 

características empregadas na guerra de 1° geração estavam ameaçadas com o advento do 

emprego de novas táticas e de novos armamentos. Em suma, as táticas militares baseadas na 

ordem já não conseguiam mais ser empregadas em um campo de batalha onde o que se 

sobressaía eram a confusão e a desordem. Sobre isso, cabe destacar que 

 

em meados do século XIX, o ordenado campo de batalha começou a se 

desordenar. Exércitos concentrados, soldados que queriam lutar (o objetivo 

do soldado do século XVIII era desertar), mosquetes raiados e, mais tarde, 

armas de retrocarga e metralhadoras tornaram as táticas antigas de linha-e-

coluna (line-and-column) primeiro obsoletas e, logo, suicidas (LIND, 2004). 

 

 

Diante da contradição entre a cultura militar de ordem e a desordem do novo ambiente 

operacional, ocorreu o surgimento da guerra de 2° geração. Essa geração, que foi 

desenvolvida pelo Exército Francês durante e no pós 1ª Guerra Mundial, tinha como 

características fundamentais o emprego em massa dos fogos indiretos da artilharia. Tinha a 

sua doutrina baseada na sentença: ”a artilharia conquista; a infantaria ocupa”. 

 

 
A guerra de segunda geração chegou como um grande alívio para os 

soldados (ou ao menos para os seus oficiais) porque preservava a cultura da 

ordem. O enfoque era voltado para dentro, sobre regras, processos e 

procedimentos. A obediência era mais importante do que a iniciativa. De 

fato, a iniciativa não era bem-vinda porque colocava a sincronização em 

perigo (LIND, 2005). 

 

 

A relevância dessa geração para as guerras modernas está contida na adoção, por 

grande parte dos Exércitos (principalmente o americano), de características da tática utilizada 

na guerra de 2° geração, tendo a aviação ganhado importância como fonte de poder de fogo 

nas operações. 

A guerra de 3° geração se distinguiu das demais, em dois aspectos: primeiramente, 

houve uma mudança nas táticas de guerra empregadas. Essa mudança foi institucionalizada 

pelo Exército Alemão, com a guerra de manobra (blitzkrieg), durante a 2ª Guerra Mundial e 

tinha, como princípios norteadores, a surpresa e a velocidade, diferentemente do poder de 

fogo e o atrito, características priorizadas nas guerras de 2°geração; o segundo aspecto, por 

meio do qual essa nova geração se distinguia das demais, foi a cultura militar. 
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O militar da Terceira Geração enfoca, exteriormente, na situação, no inimigo 

e no resultado exigido pela situação e não interiormente no processo ou na 

metodologia. Durante os jogos de guerra do século XIX, oficiais subalternos 

alemães rotineiramente recebiam problemas que somente podiam ser 

resolvidos desobedecendo as ordens. As ordens especificavam o resultado a 

ser conseguido, mas nunca o método (Auftragstaktik). A iniciativa era mais 

importante do que a obediência. Toleravam-se os erros, contanto que 

originassem de demasiada iniciativa, ao invés de pouca (LIND, 2005, p.13). 

 

 

Sobre essas duas gerações cabe ainda destacar: 

 

Desde a Segunda Guerra Mundial, as táticas e doutrinas da G2G e da G3G 

coexistem nas Forças Armadas de quase todos os países do mundo. O Brasil 

também assimilou tais ensinamentos, por influência estrangeira (inicialmente 

francesa e posteriormente norte-americana) e pela experiência de combate 

das Forças Armadas brasileiras durante aquele conflito. (PESCE; DA 

SILVA, 2007). 

 

4.2 Guerra de 4° geração 

Na guerra de quarta geração não há “grandes mudanças em como o inimigo combate, 

mas quem estará lutando e para quê” (LIND, 2004, p. 17) 

Logo, embora a guerra de 4° geração tenha trazido novidades em relação às anteriores, 

essas mudanças não residem na forma como o inimigo combate, haja vista que a guerra 

irregular, forma de conflito predominante nessa nova geração de guerra, não é um fenômeno 

novo. Outrossim, neste capítulo será abordado o que há de novo nessa geração de guerra. 

Clausewitz, general prussiano considerado o maior inovador da estratégia militar no 

século XIX, ensina que a “guerra é um verdadeiro camaleão que sutilmente adapta as suas 

características para o caso dado” (tradução nossa). 

Logo, já que a guerra, através dos tempos, se modifica de acordo com as situações 

apresentadas, é necessário, então, um estudo sobre como se apresenta o novo campo de 

batalha na atualidade, abordando, assim, quem são os novos atores dessa geração e em que se 

baseia a sua vontade de lutar. 

 

4.2.1 Novo cenário, novos atores, novas motivações 

Após o fim da II Grande Guerra e durante a Guerra Fria, verificou-se uma diminuição 

gradativa da guerra convencional, aquela que possuía apenas como agentes em conflito os 

Estados, representados por suas forças armadas, e uma clara separação entre combatentes e 

não combatentes.  Uma explicação para esse fenômeno reside no fato de que: 
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Após a II Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, a grande ameaça eram as 

armas de destruição em massa. Apesar de ter passado muitos anos, a sua 

imagem – em especial a sua vertente nuclear – influenciou na necessidade de 

requerer diferentes planejamentos estratégicos, armamentos, organizações de 

unidade e, o que não é menos importante, um diferente treinamento dos 

oficiais e de suas unidades. Porém, hoje, mais do que nunca, fica claro que 

uma nova guerra com armas de destruição em massa parece ser improvável. 

Mas, engana-se quem acredite que o que foi apresentado em Hiroshima e 

Nagasaki tenha colocado fim à ‘‘arte de guerrear’’. Pelo contrário, enfatizou 

e motivou outros tipos de guerra (RUIVO, 2014). 

 

 

Dessa forma, diante da situação acima elencada e das mudanças de cunho político, 

social, econômico e tecnológico sofridas pela sociedade contemporânea desde a Segunda 

Guerra Mundial, as características da conjuntura na qual a quarta geração da guerra está 

ligada são distintas daquelas que outrora se apresentavam. O Manual de Operações do 

Exército Brasileiro (EB20-MF-10.103) traz as características desse novo ambiente 

operacional. 

Algumas delas são: 

 

a) o caráter difuso das ameaças, concretas e potenciais;  

d) a prevalência dos enfrentamentos, de forma crescente, ocorrerem em áreas 

humanizadas – com a presença de civis, contra civis e em defesa de civis;  

e) a proliferação das novas tecnologias, permitindo que indivíduos ou grupos 

não estatais disponham desse meio e o utilize como arma; 

g) a restrição de recursos para assuntos de defesa;  

h) a necessidade de envolver todas as capacidades de governo na prevenção 

de ameaças, no gerenciamento de crises e/ou na solução de conflitos 

armados;  

j) baixa aceitação junto à opinião pública (nacional e internacional) do 

emprego da força;   

n) a diminuição da importância da manutenção do terreno nas operações 

militares, e, em contrapartida, a valorização crescente da conquista de 

objetivos relacionados aos “corações e mentes”, ou seja, os acidentes 

capitais do terreno físico têm perdido relevância diante da preponderância do 

“terreno humano”;  

q) utilização da informação como arma, afetando diretamente o poder de 

combate dos beligerantes;  

r) a visibilidade imposta pela mídia instantânea no espaço de batalha;  

s) a importância da opinião pública e necessidade de informar e influenciar 

públicos específicos, em apoio às operações militares (controlar a narrativa).  

u) valorização das questões humanitárias e do meio ambiente conjugadas 

com a exacerbação da defesa de minorias (BRASIL, 2014) 

 
 

Outras características do cenário dos novos conflitos armados são: 
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a perda do monopólio estatal sobre a guerra; uma mudança de enfoque da 

vanguarda do exército inimigo, para o interior da própria sociedade 

oponente; os elevados custos para um Estado antepor-se a uma ameaça de 

quarta geração;o emprego de forças de efetivos bem reduzidos e 

independentes (ou células), que atuarão com o máximo de iniciativa e 

liberdade de ação, com ordens do tipo “missão pela finalidade”. Essas 

pequenas forças poderão contar com um mínimo suporte da retaguarda, 

incluindo apoio logístico; mostrar-se-ão capazes de tirar “proveito da 

abertura proporcionada pela liberdade”, bem como de empregar “o poder de 

combate do inimigo contra ele próprio”,privilegiando a manobra e 

priorizando os objetivos psicológicos, em detrimento dos objetivos físicos 

(VISACRO, 2009, p. 43). 

 

 

Verifica-se, portanto, que nesse novo tipo de conflito, os agentes não estatais ganham 

lugar de destaque, modificando o “status quo” de outrora, quando cabia aos Estados os papéis 

de protagonistas da guerra. 

Pode se afirmar ainda que   

 

no seu fundamento, se encontra uma crise universal da legitimidade do 

Estado, e essa crise significa que muitos países terão evoluída a guerra de 

Quarta Geração, em seu território (LIND, 2005, p. 14).  

 

Para o autor, 

 

muitas entidades diferentes, não apenas os governos de países,  travarão a 

guerra, e o farão por muitas razões distintas, não apenas como “uma 

promoção de políticas por outros meios”. Usarão de muitas ferramentas 

diferentes para combater, não se restringindo ao que reconhecemos como 

sendo forças militares (LIND,2005, p. 17). 

 

 

Sobre isso, cabe ressaltar que, ao contrário das demais gerações de guerra, nos 

conflitos de 4° geração os atores estatais começam a compartilhar com os não estatais o 

protagonismo no campo de batalha da guerra de 4° geração. 

Sobre isso, pode se afirmar ainda que 

 

                                      esta geração de conflito tem, como atores principais, organizações não   

estatais armadas: separatistas, anarquistas, extremistas políticos, étnicos ou 

religiosos e o crime organizado (PINHEIRO, 2009). 

 

Essas organizações chamadas de Forças Irregulares são, geralmente, braços armados 

de organizações militantes. Elas possuem objetivos políticos superiores aos objetivos 

militares. Elas não possuem um padrão de organização rígido, que possa definir a sua 
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estrutura, a composição e a articulação. O que elas possuem são algumas atribuições 

essenciais, como: conseguir o apoio popular, obter suprimentos, proporcionar segurança para 

a sua estrutura, produzir inteligência, ampliar a sua capacidade militar, desgastar o seu 

inimigo, sobreviver e se expandir (VISACRO, 2009). 

Além dessas características, cabe ressaltar que essas forças 

 

não dispõem de organização militar formal e legal, não detém equipamentos 

de grande porte e logística específica e, acima de tudo, não possuem 

autoridade jurídica, institucional e legal (RÊGO, 2015, p.8). 

 

 

Para finalizar, é preciso buscar o conhecimento sobre os motivos pelos quais essas 

organizações são levadas a pegar em armas contra outras organizações também não estatais, 

ou mesmo contra o próprio Estado. 

Sobre isso, faz-se necessário analisar o termo “Estado Falido”, pois o ambiente para 

ocorrência de um conflito irregular geralmente está relacionado com um espaço geográfico 

onde o Estado não age de maneira eficaz. Com a falta de assistência governamental,os 

problemas sociais se agravam, o que mina a legitimidade do poder central. Esse vazio de 

poder, possibilitado pela ausência do Estado, permite o surgimento dos atores paralelos, das 

Forças Irregulares (VISACRO, 2009). 

Assim, potencialmente, um “Estado Falido” gera a desestabilização de uma região 

inteira que, por conseguinte, faz florescer fanatismos de cunho religioso, tribal ou étnico, além 

de servir como refúgio para organizações terroristas e criminosas. A presença dessas forças 

não estatais, somadas ao colapso dos serviços de Estado, leva ao surgimento de um conflito 

assimétrico ou irregular (SILVA, 2007). 

Dessa forma, é dentro desses espaços geográficos que, normalmente, surgem os 

conflitos de 4° geração e é neles que se podem observar os principais motivos que atuam 

sobre a vontade de lutar das forças irregulares. 

Seriam 09 (nove) as causas mais frequentes de conflitos armados: 

 

o território, o poder internacional, o poder nacional, a secessão, a autonomia, 

a predominância subnacional, a descolonização, o sistema/ideologia e os 

recursos (tradução nossa) (Heidelberg Institute, p.56, 2014). 

 

Como pode ser observado no gráfico, as causas dos conflitos relacionadas à imposição 

de um sistema ou ideologias (system/ideology), à luta pelo poder nacional (national power) e 

pelo predomínio subnacional (subnational predominance) foram os de maior ocorrência em 
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2013. A respeito disso, duas dessas causas estão diretamente ligadas com o emprego do 

Exército Brasileiro (national power no Haiti e subnational predominance, dentro do próprio 

território brasileiro). Sobre essa última causa,o instituto traz a seguinte informação: 

 

O conflito relacionado à predominância subnacional acontece entre as 

principais organizações de tráfico de drogas, assim como várias 

milícias,contra as forças do governo, continua sendo uma guerra limitada. 

Durante o primeiro quarto do ano (2013), a Polícia e as Forças Armadas 

desmantelaram 65 organizações militares que operavam na faixa de fronteira 

do Brasil (tradução nossa) (HEIDELBERG INSTITUTE FOR 

INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH, 2014, p.76). 

 

Ainda sobre a causa system/ideology, há a possibilidade de uma relação direta com o emprego 

do Exército Brasileiro, em um futuro próximo, levando em conta a intenção de essa 

Instituição fazer parte de uma Missão de Paz no Líbano, nação que vem sofrendo com o 

avanço do Estado Islâmico, na região do Oriente Médio. 

 

 
Gráfico 1-Causas mais frequentes dos conflitos armados, em 2013. 
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Fonte: HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH 
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4.2.2 Características mais relevantes 

Diante das ideias sobre a guerra de quarta geração citadas neste capítulo, é possível elencar 

algumas características dessa geração, que serão de suma importância para o prosseguimento 

do trabalho, a fim de corroboração ou não dos objetivos propostos. 

Em relação à forma que se apresenta esse novo cenário, há que se destacar a 

importância da opinião pública (conquista de corações e mentes); a prevalência de 

enfrentamentos em áreas humanizadas; e a visibilidade imposta pela mídia instantânea, no 

espaço de batalha. 

Do mesmo modo, há a necessidade de elencar, neste momento, para analisar mais a 

fundo, posteriormente, características importantes em relação aos novos protagonistas dos 

conflitos armados modernos: as forças irregulares. 

Sobre elas, singularidades como a forte necessidade de apoio popular para conquistar 

as suas aspirações, a busca por objetivos psicológicos em detrimento dos objetivos militares e 

o fato de não possuírem autoridade jurídica, institucional e legal em seus atos, destacam-nas 

das forças regulares em um conflito convencional. 

Por fim, sobre os principais motivos que agem sobre a vontade de lutar dessas forças 

irregulares, há que se observar que são muito distintas, mas que todas convergem para uma 

questão anterior central: o problema relacionado ao “Estado Falido”. 
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5 LEGITIMIDADE NAS OPERAÇÕES MILITARES ATRAVÉS DO RESPEITO AO 

DICA 

 

Atualmente, nos veículos de comunicação pode-se, não raramente, observar notícias 

com esta: 

Pelo menos 4.435 pessoas morreram na Síria, em 1 ano e cinco meses de 

bombardeios da coalizão internacional, liderada pelos EUA, contra o grupo 

terrorista Estado Islâmico (EI), informou nesta terça-feira o Observatório 

Sírio de Direitos Humanos. 

Dessas vítimas mortais, pelo menos 366 eram civis, entre eles 92 menores de 

idade e 64 mulheres, que morreram pelos ataques aéreos nas províncias de Al 

Hasaka, Aleppo, Deir ez Zor, Al Raqqa e Idlib, todas elasno norte da Síria 

(EFE, 2016). 

 

Com o exposto e sem entrar no mérito da forma como se vem combatendo, nesse caso, 

o autoproclamado Estado Islâmico, uma informação destaca-se: há, no universo de baixas, 

366 civis, sendo dentre eles, 92 menores de idade. 

Diante disso, surge uma questão que deve ser analisada: o desrespeito aos princípios e 

normas do DIH pela nação ou coalizão que o praticou, além do possível sofrimento por 

sanções pela comunidade internacional, pode trazer outras formas de prejuízo para o decorrer 

do conflito? 

A fim de tentar explorar as possíveis respostas à questão levantada, será feito, à luz 

dos princípios do DIH, um estudo de casos de determinados conflitos em que houve 

benefícios à parte que respeitou ou prejuízos à parte que não respeitou tais princípios. 

 

5.1 1° Estudo de caso: massacre de My Lai 

O Massacre de My Lai, amplamente difundido na mídia até os dias de hoje, aconteceu 

no dia 16 de março de 1968, em Quang Ngai, durante a Guerra do Vietnã. Nesse episódio, a 

Charlie Company (fração da Divisão Americana responsável pelas operações no sul do país) 

recebeu a missão do Escalão Superior de atacar a vila de My Lai, a fim de neutralizar ameaças 

vietcongs que estavam no local. Cabe destacar, também, que dias antes dessa operação, 

houve, na fração, uma quantidade considerável de baixas, o que havia gerado um sentimento 

de vingança dentre os militares americanos para com o inimigo. 

O Capitão Ernest Medina, Comandante da Companhia, ordenou então que toda a vila 

fosse destruída e que não fossem feitos prisioneiros. Informou para os seus subordinados, 

também, que mulheres e crianças estariam fora da localidade, pois haveria um festival nas 

proximidades sendo que elas compareceriam. Com isso, no outro dia pela manhã, já se 

aproximavamdo local mais de 70 soldados que participariam da missão, transportados por 9 
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helicópteros. Constatou-se então que, na verdade havia sim muitos civis no local, contrariando 

as informações que o Capitão.  

Mesmo assim, as ordens do comandante foram seguidas e logo o massacre começou. 

De forma indiscriminada, a fração matou centenas de civis, incluindo crianças e ainda 

estuprou ou molestou sexualmente muitas mulheres. Algumas ações da companhia foram 

narradas, posteriormente, pelo fotógrafo que acompanhava a operação, Ronald Haeberle: em 

uma delas, o fotógrafo contou que um grupo de aproximadamente 20 mulheres foram 

reunidas e, enquanto rezavam ajoelhadas, foram mortas com tiros na nuca. 

Um piloto das forças armadas norte-americanas, chamado Hugh Thompson, que 

sobrevoava o local, observando tais ações, pousou o seu helicóptero e deu a ordem a um dos 

oficiais subalternos, que estava ordenando as atrocidades, para que cessasse fogo. Como 

houve uma resistência do tenente, o piloto se colocou entre os soldados e os vietnamitas e 

ordenou a dois outros militares, para que atirassem contra qualquer um que abrisse fogo em 

mais civis. Com esse ato, o piloto conseguiu transportar nove sobreviventes para o hospital 

mais próximo, voltando, posteriormente, para procurar por outros, ocasião em que ainda 

encontrou um bebê vivo, nos braços da mãe morta. 

No ano seguinte, processos formais foram abertos contra os soldados e os oficiais que 

participaram do massacre ou que o encobriram. Já Hugh Thompson recebeu a “medalha do 

soldado”, condecoração mais alta sem contato direto com o inimigo, por seus atos terem sido 

considerados exemplos de bravura e respeito às leis da guerra. 

 

5.1.1 Princípios do DICA desrespeitados 

De forma evidente, houve o desrespeito a princípios do DIH, nos atos da Charlie 

Company, no episódio em My Lai. Houve, na operação, por exemplo, o desrespeito ao 

princípio da distinção. Esse princípio determina que os não combatentes devam ser protegidos 

de quaisquer formas de ataques. Entretanto, esse caso, a companhia assassinou 

indiscriminadamente civis, como mulheres e crianças, tornando-os vítimas de uma represália 

devido as baixas que a fração sofreu nos dias anteriores à operação. 

Da mesma forma, ainda houve o desrespeito ao Princípio da Humanidade. Na missão, 

ao ocasionar as inúmeras mortes de não combatentes e ao incendiar casas e plantações e 

envenenar os poços, a Companhia provocou, de forma demasiada e desnecessária, sofrimento 

aos civis. 
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5.1.2 Características do conflito de 4° geração presentes 

A Guerra do Vietnan, que ocorreu no fim da década de 60, foi o primeiro conflito 

televisionado ao vivo por meio da mídia. 

 

O massacre de My Lai foi amplamente  divulgado  pela  mídia e causou 

grande comoção nacional.As fotos de Haeberle foram divulgadas por grande 

parte da mídia norte-americana e mundial (BATISTA, 2007, p. 14). 

 

Essa particularidade mostra o quão presente foi a visibilidade imposta pela mídia 

instantânea no espaço de batalha, característica exclusiva de um conflito de 4° geração.  

Ademais, através da análise de como se deu o desfecho desse combate, é notório como 

foi forte a necessidade de apoio popular por parte dos vietcongs para conquistar os seus 

objetivos contra as tropas americanas, muito melhor equipadas e adestradas. 

 

5.1.3 Consequências negativas para as operações militares 

 

                                         Duas semanas depois de anunciada a sentença de Calley (prisão perpétua), 

foi divulgado um relatório sobre o apoio da população às operações militares 

no Vietnã. Pela primeira vez desde o inicio da guerra, a maioria dos norte-

americanos se opôs à guerra (BATISTA, 2007, p. 14). 

 

Esse fato foi determinante para que o governo americano, pressionado pela opinião 

pública, retirasse, em 1972, as suas tropas do Vietnã. Diante do abandono americano, o 

exército do Vietnã do Norte e os vietcongs ganharam terreno e acabaram tomando a capital 

Saigon, em 1975, unificando o Vietnã sob o regime comunista. 

 

5.2 2° Estudo de caso: denúncias de tortura na prisão de Abu Ghraib 

Em março de 2003, deu-se o inicio da invasão do Iraque, por uma coalizão liderada 

pelos Estados Unidos da América. Esse conflito foi encerrado em dezembro de 2011, quando 

o governo norte americano retirou as suas tropas do território iraquiano. 

Todavia, durante esse período ocorreram situações em que a permanência das tropas 

americanas, no solo iraquiano, foi posta “em xeque”, devido ao baixo apoio da opinião 

pública norte americana, em relação ao conflito. Um desses momentos ocorreu em abril de 

2004, quando houve a revelação de imagens que mostravam práticas de tortura na prisão de 

Abu Ghraib, cometidas por militares norte-americanos contra prisioneiros. Essas imagens 

foram divulgadas pelos principais veículos de comunicação na época. 
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5.2.1 Princípios do DICA desrespeitados 

Diante das imagens que na época correram o mundo e dos relatos que, posteriormente, 

foram divulgados, aconteceram muitos casos de tortura de militares americanos contra 

prisioneiros na prisão de Abu Ghraib. Dessas imagens, a que ficou mais conhecida foi a do 

prisioneiro Ali Shalal. Na foto, ele aparece de pé sobre um caixote, com os braços abertos, 

com a cabeça encapuzada e com fios elétricos amarrados aos dedos. 

 

Figura 1- Homem Encapuzado 

 
Fonte:Revista Forum1 

            

Sobre a tortura cometida na prisão, é notório que princípios do DICA foram 

desrespeitados. Não houve, por exemplo, a observância do Princípio da Reciprocidade, 

trazido pelo Manual de DIH do Exército do Canadá, que se refere ao pressuposto de que todos 

devem ser tratados como gostariam de ser tratados. Ainda houve o desrespeito ao princípio da 

Necessidade Militar, pois mesmo havendo a necessidade de obtenção de informações dos 

prisioneiros, a forma que foi utilizada para isso foi desumana e degradante. 

 

5.2.2 Características do conflito de 4ª geração presentes 

A Guerra do Iraque possui muitas das características de um conflito de 4ª geração. Isso 

fica claro, por exemplo, com as divulgações das imagens dos atos de tortura cometidos na 

prisão, pelos principais meios de comunicação, trazendo uma visibilidade instantânea do 

espaço de batalha.  

                                                           
1 Disponível em: http://www.revistaforum.com.br/2014/05/09/o-que-imagens-de-abu-ghraib-realmente-nos-
dizem-sobre-guerra/ 
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Além disso, verificou-se a importância que o apoio popular tem para o prosseguimento 

das operações militares quando, mesmo conquistando os objetivos militares impostos, a 

opinião pública pôs “em xeque” a missão americana. 

 

5.2.3 Consequências negativas para as operações militares 

Depois da divulgação das imagens que confirmaram os atos de tortura por parte dos 

militares americanos cresceu a violência em protesto contra a permanência americana por 

parte de revoltosos iraquianos. Um exemplo disso foi a captura do estadunidense Nicholas 

Berg, um civil contratado pelos EUA no Iraque, por Abu Al Zarqawi, líder de um grupo 

terrorista, e a sua execução que, posteriormente, foi justificada como forma de vingança pelos 

abusos cometidos contra os prisioneiros iraquianos.  

Além disso, a quantidade de indivíduos que achavam que a permanência das tropas 

americanas, em solo iraquiano, era um erro teve um grande acréscimo. Com esse fenômeno, 

houve ameaça à operação militar no país, ao perder credibilidade junto ao povo norte-

americano e, com isso, ameaçando a sua legitimidade. 

O gráfico a seguir mostra a variação que a opinião pública norte-americana teve no 

transcorrer do conflito. Sobre ela, cabe destacar o período indicado logo após o aparecimento 

das denúncias de tortura realizadas pelos militares dos EUA (Reports of torture by US 

Military), momento no qual a quantidade de indivíduos que achavam que a permanência das 

tropas americanas em solo iraquiano era um erro teve um grande acréscimo. 

 

Gráfico 2-A Guerra do Iraque, na opinião dos norte-americanos 

 
Fonte:Gallup2 

                                                           
2 Disponível em: http://www.economist.com/node/16930683 

http://www.economist.com/node/16930683
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5.3  3° Estudo de caso: jovens entregues por militares à facção rival 

Em 2008, foi divulgado, pelos principais veículos de imprensa nacionais, um caso que 

chocou a população brasileira. Esse fato ocorreu durante uma operação militar, que tinha a 

finalidade de prover a segurança do pessoal, do material e dos equipamentos empregados nas 

obras do Projeto Cimento Social, no Morro da Providência. Na situação, um Tenente do 

Exército, juntamente com integrantes do seu pelotão, entregaram três indivíduos 

simpatizantes de uma facção à outra rival. 

Na época, o Tenente Vinicius Ghidetti, juntamente com um sargento e nove soldados, 

entregaram Wellington Ferreira, David da Silva e Marcos Campos para um traficante da 

facção conhecida como Amigos dos Amigos (ADA), no Morro da Mineira. Os jovens foram 

detidos acusados por desacato, depois que voltavam de um baile funk, no Morro da 

Mangueira. Após isso, os três foram conduzidos a Delegacia Judiciária Militar, onde o capitão 

responsável pelo local deu a ordem paraque fossem liberados. Mesmo com essa ordem, os 

jovens foram entregues no Morro da Mineira, onde foram torturados e, posteriormente, 

mortos brutalmente pelos traficantes. 

Após serem denunciados, apenas foram pronunciados o Tenente Ghidetti e o Sargento 

Maia. Ambos tiveram liberdade provisória concedida em 2011, com suspensão da função 

pública. Em 2012, o tenente começou a apresentar perturbações mentais e foi submetido a 

tratamento psiquiátrico, já o sargento foi absolvido do caso. 

Figura 2-Esquema do caso dos jovens entregues por militares à facção rival 

 

Fonte: Blog Teratologia Criminal3 

 

                                                                                                                                                                                     
 
3 Disponível em: http://teratologiacriminal.blogspot.com.br/2013/09/jovens-entregues-traficantes-por.html 



38 
 

5.3.1 Princípios do DICA desrespeitados 

Apesar dos crimes contra os três jovens terem sido praticados por traficantes, a 

responsabilidade sobre eles era dos militares do pelotão que os detiveram. Com isso, houve o 

indiciamento do comandante do pelotão e mais três militares, por triplo homicídio triplamente 

qualificado (motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa para as vítimas). 

Analisando o caso, verifica-se, então, o desrespeito a alguns princípios do DICA na 

atitude praticada pelos militares. Primeiramente, pode-se observar o desrespeito ao princípio 

da Reciprocidade, haja vista que os militares não trataram os jovens da forma como gostariam 

de ser tratados. Ainda houve o desrespeito ao princípio da Necessidade Militar, pelo fato de 

que a entrega dos três indivíduos aos traficantes da facção rival pelo pelotão não representava 

uma vantagem à operação, na qual estava sendo empregado. 

 

5.3.2 Características do conflito de 4° geração presentes 

Nos últimos anos, o Exército Brasileiro vem sendo empregado no combate ao crime 

organizado em favelas do Rio de Janeiro. Todavia, embora a operação na qual o Exército 

estava sendo empregado no Morro da Providência se configurasse como apenas de segurança 

do canteiro de obras do Projeto Cimento Social, havia um preparo da tropa, caso os fatos 

evoluíssem para transformá-la em Operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem4). 

Diante disso, verifica-se que há algumas características do ambiente operacional, nas 

quais o caso em questão recai, idênticas às do cenário de um conflito de 4ª geração. Por 

exemplo, observou-se que há, nas Operações de Pacificação, a prevalência dos 

enfrentamentos em áreas humanizadas – com a presença de civis, contra civis e em defesa de 

civis. 

Além disso, verificou-se, na operação, a visibilidade imposta pela mídia instantânea no 

espaço de batalha, quando o caso tornou-se alvo de reportagens, em muitos jornais 

importantes do Brasil, na época. 

Por fim, ainda observou-se a grande valorização que é dada às questões humanitárias e 

de defesa de minorias, nesse tipo de operação. Essa última característica citada pode ser 

exemplificada no caso, ao se verificar algumas opiniões publicadas, na época, por muitas 

organizações, estatais ou não, envolvidas com a questão de Direitos Humanos, além do 

posicionamento adotado pela opinião pública. 

                                                           
4Na época, o General de Divisão Silva e Luna alegou que a expressão "Operação GLO" que constava em um documento 

da9ª Brigada de Infantaria Motorizada, se referia a uma possível "evolução" da situação, que necessitaria de medidas de 

garantia de lei e ordem, caso os criminosos do local reagissem à ocupação dos militares no Morro da Providência. 



39 
 

Houve a formulação de uma “Carta Aberta ao Presidente da República Federativa do 

Brasil, Sr. Luís Inácio Lula da Silva” feita por moradores do Morro da Providência e quatro 

organizações: Justiça Global, Rede de Comunidades e Movimentos contra a violência, 

Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH) e o Mandato do deputado Marcelo 

Freixo (GARCIA, 2009). 

Nela, assim estava escrito: 

 

Nós, cidadãos e organizações da sociedade civil abaixo assinados, 

manifestamo-nos profundamente indignados com os sucessivos casos de 

violações de direitos humanos na comunidade da Providência, pelas forças 

militares que a ocupam, e que culminaram com os bárbaros seqüestros e 

mortes dos jovens Marcos Paulo Rodrigues Campos, Wellington Gonzaga 

Costa Ferreira, e David Wilson Florêncio da Silva, no último dia 14/06/2008 

(GARCIA, 2009, p. 55). 

 

5.3.3 Consequências negativas para as operações militares 

Após o ocorrido, foram levantadas, contra a operação realizada pelo Exército no 

Morro da Providência, críticas como esta: 

 

Se o país não decidiu oficialmente usar o Exército para fazer segurança 

pública, por que o presidente Lula autorizou essa ação no Morro da 

Providência para ajudar o senador Marcelo Crivella (PRB/RJ)? Por que a 

única ação do Exército em área de violência, em todo o país, acontece 

justamente onde há um projeto eleitoral? Qual foi o objetivo dessa decisão? 

Qual a participação efetiva do Ex-ministro da Defesa José Alencar, colega 

de partido de Crivella? O que o atual Ministro da Defesa, Nelson Jobim, 

acha disso? O comando nacional foi acionado? A operação militar, nesses 

moldes,tem amparo na Constituição? Como é exatamente a atuação dos 

oficiais e soldados do Exército, no Morro da Providência? Quem controlava 

e fiscalizava essa operação? Havia integração com a polícia do Rio?”5 

(GARCIA, 2009, p.50). 

 

 

Na carta citada anteriormente, ainda haviam alguns pontos reivindicados pelos autores. 

Dentre esses pontos, em primeiro lugar, estava o da “retirada total e imediata do Exército da 

Providência”. 

Com a pressão da opinião pública contrária a permanência das tropas no local após o 

ocorrido e o próprio questionamento de instituições do Judiciário sobre a legalidade da forma, 

segundo a qual estava sendo empregado o Exército na operação, a permanência das tropas na 

localidade foi ameaçada. Após o tramite da ação civil pública ajuizada pela Defensoria 

                                                           
5“Perguntas sem respostas”, reportagem publicada no jornal O Globo, em 17/06/2008. 
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Pública da União, o efetivo do Exército foi reduzido a um terço, com a atribuição de fazer 

segurança estritamente das obras do projeto. 

 

5.4 Análise dos dados do levantamento 

Nos meses de Maio e Junho, aplicou-se um questionário de perguntas abertas e 

fechadas para 20 militares do Exército Brasileiro que já foram para Missões de Paz 

organizadas pela ONU ou que participaram de Operações de Pacificação. Assim, a partir 

desse momento, será feita a análise quantitativa e qualitativa das respostas colhidas. 

 

5.4.1 Análise quantitativa dos dados levantados 

Por meio da análise das respostas às perguntas fechadas do questionário, foram 

verificadas quantitativamente as opiniões do público-alvo referentes às 5 (cinco) perguntas 

que o compunham. Essa análise foi de extrema importância para facilitar a corroboração da 

hipótese levantada sobre o problema central, que afirmava que o respeito ao DICA pode 

favorecer o êxito das operações pela parte que o pratica. 

De forma específica, agora cabe a análise gráfica das respostas dadas a cada pergunta. 

A primeira pergunta questionou o público alvo acerca da ocorrência de alguma 

situação em que o militar, durante a missão da qual participou, teve que se submeter a alguma 

Regra de Engajamento que seguia alguns dos princípios do DICA enfatizados durante o 

trabalho: Humanidade, Necessidade Militar, Distinção, Proporcionalidade, Limitação ou 

Reciprocidade. 

O resultado foi o seguinte: 

 

Gráfico3- Influência dos princípios do DICA, nas ações das tropas que participam de Missões de Paz 

e Operações de Pacificação 

 

Fonte: o autor 
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Sobre a segunda questão, foi perguntado ao público alvo se nas situações em que 

foram empregados eles, para o êxito da missão, sendo no planejamento ou na execução, 

tiveram que levar em conta as características do conflito de 4ª geração, tais como: a 

importância da opinião pública (conquista de corações e mentes); a prevalência de 

enfrentamentos em áreas humanizadas e a visibilidade imposta pela mídia instantânea no 

espaço de batalha. 

O resultado foi este: 

 

Gráfico 4-Influência das características do conflito de 4°geração, nas ações das tropas que participam 

de Missões de Paz e Operações de Pacificação. 

 

Fonte: o autor 

 

A terceira questão perguntava aos militares se eles acreditavam que o respeito aos 

Princípios do DICA nos conflitos armados atuais pode trazer benefícios importantes para a 

conquista dos objetivos militares da fração que o pratica. 

Como resultado, foi verificado isto: 

 
Gráfico 5-O respeito aos Princípios do DICA, nos conflitos armados atuais, beneficiam o êxito das 

operações militares? 

 

Fonte: O autor 
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Na quarta questão, foi perguntado aos militares que, caso a resposta deles para a 

questão de número três fosse “Sim”, quais seriam os benefícios. Em relação a isso, foram 

dadas 5 opções: apoio da população local (A); apoio de outros países e de organizações 

internacionais (ONU, etc...) (B); narração dominante favorável nos meios de comunicação 

(C); desincentivo à vontade de lutar do inimigo/força oponente (D) e; outros (E). 

O resultado adquirido foi este: 

 

Gráfico 6-Benefícios do respeito aos Princípios do DICA, nos conflitos armados atuais. 

 

Fonte: o autor 

 

A última pergunta questionava os militares se a implementação da matéria Ética 

Profissional Militar trará benefícios para o emprego do EB em missões reais. 

As respostas ficaram configuradas desta forma: 

 

Gráfico 7-A implementação do EPM na AMAN trará benefícios as operações militares futuras? 

 

Fonte: o autor 

5.4.2 Análise qualitativa dos dados levantados 
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            Foram colhidas, também, as respostas referentes às perguntas abertas que constam no 

questionário. Após analisá-las, foram verificadas algumas respostas cujos conteúdos 

enriqueceriam, ainda mais, a pesquisa.  

Além disso, com os relatos de situações que ocorreram com os militares submetidos ao 

questionário, pôde ser verificado como é presente a influência dos princípios do DICA, nas 

Operações de Pacificação e Missões de Paz, por meio das regras de engajamento. 

Verificou-se, também, a grande influência das características do conflito de 4°geração 

nessas missões reais. 

Observou-se, ainda, a corroboração da hipótese que afirma que o respeito ao DICA 

pode favorecer o êxito das operações pela parte que o pratica.  

Por fim, por meio das opiniões desses militares, verificou-se que a implementação da 

matéria de EPM, na Academia Militar das Agulhas Negras, foi uma iniciativa acertada em 

direção a melhor preparação dos cadetes para o exercício do comando de pequenas frações, 

em missões reais. 

Logo, é necessário, a partir de agora, que as respostas consideradas mais pertinentes 

venham a lume. 

A primeira pergunta questionava o público alvo acerca da ocorrência de alguma 

situação em que o militar, durante a missão da qual participou, teve que se submeter a alguma 

Regra de Engajamento que seguia alguns dos princípios do DICA enfatizados durante o 

trabalho: Humanidade, Necessidade Militar, Distinção, Proporcionalidade, Limitação ou 

Reciprocidade. 

Sobre ela coube destacar estas respostas: 

 

Sim, durante uma manifestação nas operações do Complexo do Alemão, a 

SU que estava sob meu comando empregou a proporcionalidade da força, 

por meio de agentes e armamentos não letais, para dispersar perturbadores 

da ordem pública e estabelecer a ordem na localidade de emprego.6 

 

Sim, em operações diversas vezes foi necessário utilizar a Distinção, 

principalmente quanto ao pessoal. Na utilização das Regras de Engajamento, 

utilizou-se de forma progressiva o uso da força, de acordo com a 

Proporcionalidade. A Necessidade Militar esteve muito em voga, 

principalmente no Haiti. Procurava-se sempre a Reciprocidade para tratar a 

população como gostaríamos de ser tratados.7 

 

                                                           
6 Resposta de um Major do Exército Brasileiro (E.B) que participou da Missão de Paz no Haiti (MINUSTAH) e da 
Operação ARCANJO. 
7 Resposta de um 1° Tenente do E.B que participou da Operação São Francisco, no Complexo da Maré e 
também na Missão de Paz no Haiti (MINUSTAH). 
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A segunda questão perguntava ao público alvo se nas situações em que foram 

empregados eles, para o êxito da missão, sendo no planejamento ou na execução, tiveram que 

levar em conta as características do conflito de 4ª geração, tais como: a importância da 

opinião pública (conquista de corações e mentes); a prevalência de enfrentamentos em áreas 

humanizadas e a visibilidade imposta pela mídia instantânea no espaço de batalha. 

Dentre as respostas, coube destacar estas: 

 

                                         Sim, a ocupação de áreas extremamente povoadas aliadas à evolução da 

tecnologia como as mídias sociais gera um quadro complexo onde, além de 

agir no estreito cumprimento do dever legal, deve-se levar em conta também 

essas questões para que não haja manipulação de imagens ou falas.8 

 

                                         Sim, como Cmt Pel no Haiti tive a missão de bloquear uma via de acesso ao 

Palácio do Governo. No momento da execução, jornalistas filmaram a ação 

de bloqueio, enquanto manifestantes atiravam objetos contra a tropa. Nesse 

sentido, o Pel empregou as Regras de Engajamento.9 

 

Já a quarta questão perguntava aos militares de que forma algum dos benefícios, 

assinalados por eles na questão três, poderiam potencializar o êxito das operações, lembrando 

que foram dadas como alternativas de benefício as seguintes: apoio da população local; apoio 

de outros países e de organizações internacionais (ONU, etc...); narração dominante favorável 

nos meios de comunicação; desincentivo à vontade de lutar do inimigo/força oponente e; 

outros. 

Como respostas mais pertinentes à pesquisa, levantou-se as seguintes: 

 

O respeito aos Direitos Humanos e o Emprego correto das Regras de 

Engajamento são precípuos das tropas do Exército Brasileiro, permitindo a 

projeção das Forças Armadas no cenário internacional e, com isso, também, 

a manutenção por mais de 10 anos das tropas brasileiras no Haiti.10 

 

A população local, ao apoiar a ação/intervenção militar, passa a ser grande 

fornecedora de informações, além de legitimar a ação e esclarecer versões 

caluniosas ou montadas dela.11 

 

                                         Principalmente no Haiti, onde a tropa brasileira já se encontrava há anos e 

com a sua conduta, conquistou a confiança da população, as missões eram 

extremamente facilitadas e a tropa muito bem quista. Diferente do Complexo 

do Alemão onde, apesar da conduta irrepreensível por parte da tropa, não 

                                                           
8 Resposta de um Capitão do E.B que participou da Operação de Pacificação no Complexo da Maré 
(Operação São Francisco). 
9Resposta de um Major do Exército Brasileiro (E.B) que participou da Missão de Paz no Haiti (MINUSTAH) e da 
Operação ARCANJO. 
10Resposta de um Major do Exército Brasileiro (E.B) que participou da Missão de Paz no Haiti (MINUSTAH) e da 
Operação ARCANJO. 
11 Resposta de um Capitão do E.B que participou da Operação de Pacificação no Complexo da Maré 
(Operação São Francisco). 
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houve tempo suficiente para a conquista da confiança e dos “corações e 

mentes”, de forma que não possuíamos apoio maciço da população, o que 

dificultava muito as operações.12 

 

Por último, a quinta pergunta questionava os militares acerca da implementação da 

matéria Ética Profissional Militar na AMAN. Perguntou-se se haveria benefícios para o 

emprego do EB em missões reais e quais seriam esses benefícios. 

A resposta mais pertinente levantada foi a seguinte: 

 

Sim, pois qualquer ação militar atual, seja em Ações Subsidiárias, Operações 

de Pacificação ou Guerra Convencional, está fortemente ligada aos 

princípios previstos no DICA. É extremamente importante que o Cmt Pel 

tenha esses princípios muito claros e arraigados em sua mente, de forma que 

possa conduzir a sua fração e, por vezes, orientar e “segurar” os seus homens 

no fragor das ações que, muitas vezes, levam o indivíduo a níveis de estresse 

e cansaço muito elevados.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  Resposta de um 1° Tenente do E.B que participou da Operação Arcanjo, no Complexo do Alemão e também 
na Missão de Paz no Haiti (MINUSTAH). 
13Resposta de um 1° Tenente do E.B que participou da Operação Arcanjo, no Complexo do Alemão e também 
na Missão de Paz no Haiti (MINUSTAH). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou analisar de que forma o respeito ao DICA pode influenciar os 

conflitos armados atuais. Afinal, esse assunto, sempre presente na agenda das agitações 

político-militares recentes, apresenta-se, também, como portador de grande importância 

estratégica para as pretensões do Exército Brasileiro de participar de novas missões de paz 

capitaneadas pela ONU e para a manutenção da credibilidade perante a sociedade brasileira. 

Primeiramente, buscou-se verificar aspectos relevantes relacionados a esse ramo do 

DIP. Isso foi de suma importância para que fossem alcançados conhecimentos pertinentes 

para o desenvolvimento do trabalho. Com essa análise, pôde se verificar a origem da 

preocupação com as Leis da Guerra na história; as definições dadas ao termo DICA, por 

manuais e autores de renome; os principais princípios que regem as relações entre as partes 

em conflito, dentre outros aspectos conexos ao tema. 

Em seguida, também com a intenção de buscar o entendimento dos aspectos que têm 

influência na questão central do trabalho, procurou-se analisar o fenômeno da guerra. Como 

resultados, puderam ser verificadas e analisadas as características principais das quatro 

gerações de guerra. Sobre elas, coube ser dada mais ênfase para as características dos 

conflitos de 4ª geração, haja vista a sua pertinência devido ao seu protagonismo nas relações 

conflituosas atuais.  

Por fim, a partir desses conhecimentos e por meio de duas ferramentas importantes de 

pesquisa, buscou-se debruçar sobre o tema em questão.  

Por meio de estudos de casos-controle, foram analisados conflitos armados que 

tiveram uma das partes, diante de desrespeito aos princípios do DICA em suas condutas, 

desvantagens para o êxito das operações militares. 

Sobre isso, coube analisar o caso do Massacre de My Lai quando, devido ao 

desrespeito aos princípios como o da Distinção e da Humanidade por parte de uma tropa dos 

EUA, gerou, junto com outras causas, a mudança da opinião da sociedade norte-americana em 

relação à Guerra do Vietnan, culminando com a saída de suas Forças Armadas do conflito. 

Ainda foi analisado o caso das denúncias de tortura na prisão de Abu Ghraib, por parte 

de militares norte-americanos e a sua influência para a operação militar dos EUA no Iraque 

quando, devido a essa polêmica, houve a perda de credibilidade junto ao povo norte-

americano e, com isso, ameaça ao prosseguimento das operações no país.  

Ademais, ainda foi analisado o triste episódio que envolveu um tenente do Exército 

Brasileiro que entregou, junto com membros de seu pelotão, em 2008, três jovens a uma 
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comunidade rival no Rio de Janeiro, fato esse que causou a morte dos três por traficantes e a 

ameaça à permanência das tropas na localidade, devido às críticas da opinião pública. 

A outra ferramenta de pesquisa, que foi utilizada, foi o levantamento de opiniões. Por 

meio de um questionário com respostas abertas e fechadas, respondidas por oficiais que já 

participaram de Missões de Paz da ONU e de Operações de Pacificação, houve a verificação 

da importância dada ao DICA e a influência das características do conflito de 4ª geração 

nessas operações e conseguiu-se verificar a corroboração de uma das hipóteses levantadas 

diante do problema central do trabalho. 

Portanto, com base nessas análises, verificou-se que o respeito aos princípios do 

DICA, nos conflitos armados atuais, além da proteção contra a ameaça de embargos de 

organizações internacionais, oferece, à parte envolvida, outros benefícios imprescindíveis a 

conquista dos objetivos militares almejados, como a legitimidade dada pela sociedade às 

operações, o apoio da população local e a narração dominante nos meios de comunicação. 

Ademais, cabe destacar ainda os esforços que o Exército Brasileiro já vem fazendo em 

relação a iniciativas relacionadas ao tema, por meio de suas instituições de ensino. Em 

especial, verificou-se, com esse trabalho, a importância da implementação da matéria EPM 

para a questão, sendo esse resultado corroborado pela opinião de militares que já estiveram 

sob influência das normas e princípios do DICA, em missões reais. 

Por fim, cabe a sugestão do autor deste trabalho, de que seja feita uma pesquisa 

referente à pertinência da implementação, na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 

de um simulador virtual de combate, aos moldes do existente no Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil (CCOPAB). Esse simulador possibilitaria o adestramento 

individual do Cadete em cenários virtuais que projetam incidentes, no qual o militar 

necessitaria empregar, corretamente, as regras de engajamento. 
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APÊNDICE A- Questionário para oficiais do Exército Brasileiro que já participaram de 

Missão de Paz da ONU e/ou Operação de Pacificação. 

 

POSTO/PATENTE:___________________. 

Missão que já participou:_____________________________________________. 

 

Este questionário tem a intenção de levantar dados que serão importantes para a resolução do 

problema central do Trabalho de Conclusão de Curso. O tema do trabalho trata da influência 

do respeito ao Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), nos conflitos armados 

atuais. A autoria é do Cadete Follador, do 4° ano do Curso de Cavalaria. 

Questionamentos: 

1. No comando de sua Fração, o Sr já foi empregado em alguma situação, na qual teve 

que se submeter a alguma Regra de Engajamento que seguia algum destes Princípios 

do DICA: Humanidade, Necessidade Militar, Distinção, Proporcionalidade, Limitação 

ou Reciprocidade? 

a) Distinção – distinguir os combatentes e não combatentes. Os não combatentes são 

protegidos contra os ataques. Também, distinguir bens de caráter civil e objetivos 

militares. Os bens de caráter civil não devem ser objeto de ataques ou represálias.  

b)Limitação – o direito das Partes beligerantes na escolha dos meios para causar danos 

ao inimigo não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de meios e métodos que levem 

ao sofrimento desnecessário e a danos supérfluos.  

c)Proporcionalidade – a utilização dos meios e métodos de guerra deve ser 

proporcional à vantagem militar concreta e direta. Nenhum alvo, mesmo que militar, 

deve ser atacado se os prejuízos e o sofrimento forem maiores que os ganhos militares 

que se espera da ação.  

d) Necessidade Militar – em todo conflito armado, o uso da força deve corresponder à 

vantagem militar que se pretende obter. As necessidades militares não justificam 

condutas desumanas, tampouco atividades que sejam proibidas pelo DICA.  

e) Humanidade – o princípio da humanidade proíbe que se provoque sofrimento às 

pessoas e destruição de propriedades, se tais atos não forem necessários para obrigar o 

inimigo a se render. Por isso, são proibidos ataques exclusivamente contra civis, o que 

não impede que, ocasionalmente, algumas vítimas civis sofram danos; mas todas as 

precauções devem ser tomadas para mitigá-los. 

f) Reciprocidade – esse princípio se refere ao pressuposto de que todos devem ser 

tratados como gostariam de ser tratados. 

(  )SIM      (  )NÃO      Se positivo, poderia especificar como, de forma sintética? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. No comando de sua Fração, o Sr já foi empregado em alguma situação na qual teve 

que levar em conta, para o êxito da missão, sendo no planejamento ou na execução, 
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características do conflito de 4° geração, tais como: a importância da opinião pública 

(conquista de corações e mentes); a prevalência de enfrentamentos em áreas 

humanizadas e a visibilidade imposta pela mídia instantânea no espaço de batalha? 

(  )SIM             (  )NÃO           Se positivo, poderia explicitar de forma sintética? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

3. Baseado na sua vivência profissional, o Sr acredita que o respeito aos Princípios do 

DICA nos conflitos armados atuais pode trazer benefícios importantes para a 

conquista dos objetivos militares da fração que o pratica? 

(  )SIM                      (  )NÃO         

 

4. Caso a resposta anterior seja SIM, quais seriam esses benefícios? 

(  ) apoio da população local. 

(  ) apoio de outros países e de organizações internacionais ( ONU, etc...). 

(  ) narração dominante favorável nos meios de comunicação. 

(  ) desincentivo à vontade de lutar do inimigo/força oponente. 

(  ) outro:_____________________________________________________ 

Poderia explicitar de que forma um desses benefícios potencializou o êxito da 

operação?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

5. O Sr acha que a implementação na AMAN da matéria Ética Profissional Militar, que 

trata do DICA, trará benefícios para o emprego do EB em missões reais? 

(  )SIM             (  )NÃO                 Em qualquer caso, em rápida síntese, porque? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


