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RESUMO 

O presente estudo objetiva apresentar a evolução nos direitos dos civis em conflitos armados 
após a assinatura da 4ª Convenção de Genebra, baseado em tratados realizados com 
direcionamento a direitos e deveres de pessoas envolvidas de forma direta (combatentes) ou 
indiretamente (civis) em conflitos armados. O protocolo foi assinado após atrocidades 
realizadas durante o período da 2ª Guerra Mundial, pressupondo que conflitos ocorridos após 
este respeitariam o direito de civis, entretanto, observou-se nos resultados obtidos em literatura 
atualizada, como por exemplo na Síria, onde desenrola-se uma guerra civil e inocentes têm 
sido feridos, dizimados, torturados, seqüestrados e violados. Considera-se que mesmo de 
posse de um protocolo assinado em 1949, não são obedecidos os direitos dos civis em conflitos 
armados. Uma forma legal de proteção aos civis refere-se aos “corredores humanitários”, canal 
de ligação entre refugiados e países que lhes concedem proteção e abrigo.  
Palavras-chave: 

Direitos humanitários; Proteção de civis; Protocolo em guerras, Corredores humanitários. 
 

ABSTRACT 
The present study aims to present the evolution of the rights of civilians in armed conflicts after 
the signing of the 4th Geneva Convention, based on treaties aimed at the rights and duties of 
persons directly involved (combatants) or indirectly (civilians) in armed conflicts . The protocol 
was signed after atrocities carried out during the Second World War, assuming that conflicts 
occurred after this would respect the right of civilians, however, it has been observed in the 
results obtained in updated literature that in Syria, where a civil war unfolds, innocent people 
have been wounded, decimated, tortured, kidnapped and raped. It is considered that even in 
the possession of a protocol signed in 1949, the rights of civilians in armed conflicts are not 
obeyed. A legal form of protection for civilians refers to "humanitarian corridors", the channel of 
connection between refugees and European countries, which provides them with protection and 
shelter.  
Keywords: 
Humanitarian rights; Protection of civilians; Protocol in wars, Humanitarian corridors. 
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1 INTRODUÇÃO 

Conflitos de diferentes motivações, destacando-se religiosos, políticos, 

posse de território ou de recursos naturais são capazes de originar guerras 

com conseqüências imensuráveis, desde destruição de hospitais, escolas, 

bases militares e por vezes até cidades inteiras são devastadas. Tais 

conseqüências trazem consigo desestabilidade social e econômica que poderá 

levar anos para ser estabilizada (VIEIRA, 2007) 

As divergências de entre povos provocaram guerras ao longo da história, 

sendo cada uma delas consideradas fenômenos singulares, onde cada um 

lutavam por motivos únicos, dentre as quais destaca-se a virtude almejada 

pelos gregos, o saque motivava os bárbaros, a igreja e a terra santa 

objetivaram as cruzadas, Napoleão Bonaparte protegia a bandeira do império, 

Hitler tinha seus ideais políticos e religiosos, os vietnamitas buscavam sua 

independência, árabes e israelenses requerem o mesmo território (MAGNOLI, 

2006). 

Existe uma classificação quanto aos tipos de crimes de guerra de acordo 

com o artigo 6º do estatuto de Londres de 8 de agosto de 1945, sendo eles 

“crimes contra a humanidade, crimes de guerra em sentido estrito e crimes 

contra a paz”. Nesse sentido, tem-se que os crimes contra a paz são 

configurados como ações que precedem, incitam, estimulam ou executam a 

guerra. Os crimes de guerra em sentido estrito dizem respeito a assassinatos, 

utilização de trabalhos forçados, execução de reféns, destruição de 

comunidades e por fim os crimes contra a humanidade estão relacionados a 

atos desumanos contra civis. Os crimes de guerra em sentido estrito 

configuram-se como violação ao “Direito Humanitário”, de acordo com as 

Convenções de Genebra (INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL). 

Sabe-se que durante a 2ª Guerra Mundial foram praticados inúmeros 

crimes que chocaram o mundo. Nesse sentido, o governo suíço organizou uma 

conferência onde se reuniram 188 estados objetivando a revisão de textos 

antes protocolados. No intuito de proteger civis em situações de guerra, 

assinou-se em 1949 a 4ª Convenção de Genebra, nesta impede-se 

hostilidades como punições coletivas, utilização de escudos humanos, entre 

outros (BARBOSA, 2010). 
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1.1 PROBLEMA 

As guerras ocorridas antes da 4ª Convenção de Genebra tratavam os 

civis de forma desumana, causando danos à sua integridade física e aos seus 

bens. A situação chegara ao seu extremo durante a Segunda Guerra Mundial, 

no qual houveram abusos, experimentos científicos físicos e psicológicos 

utilizando seres humanos, além de assassinatos de inocentes. 

Sabendo-se que algumas discordâncias entre potências vez por outra 

chegam às vias de fato com a deflagração de conflitos armados, procurou-se 

resguardar o direito a proteção de civis independente de qual país pertencem. 

Mesmo após serem redigidos protocolos de defesa, os mesmo ainda estão 

sujeitos à violação, mesmo em guerras mais recentes. 

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com 

as demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema: 

O que mudou, quando se fala em direitos dos civis em conflitos 

armados, após a assinatura das Convenções de Genebra até os dia atuais. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Sob o contexto da importância da prevalência dos direitos humanos em 

contextos de guerras, o presente estudo pretende apresentar evolução nos 

direitos dos civis em conflitos armados após a assinatura das Convenções de 

Genebra até os dias atuais. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar as influências da Segunda Guerra Mundial sobre os direitos 

dos civis nos conflitos armados; 

b) Reconhecer a importância da execução das legislações protocoladas 

em Genebra;  

c) Identificar a responsabilidade sobre a execução das normas 

estabelecidas no DICA;  

d) Prognosticar o efeito do protocolo em guerras ocorridas mais 

recentemente; e 

e) Formular a realização de um apanhado atual dos conflitos armados, 

analisando a obediência ao protocolo assinado na 4ª Convenção de Genebra. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Os direitos humanos em guerras correspondem a um fator de 

fundamental importância desde que se iniciaram as práticas bélicas no mundo, 

desde a época mesopotâmica até a primeira guerra mundial, mas na segunda 

guerra mundial, este assunto passou a ser tratado com maior intensidade. Os 

estados envolvidos em conflitos sempre priorizavam fatores políticos e 

econômicos, esquecendo-se das pessoas inocentes expostas a tais violências 

(AMARAL; BORANGA, 2015). 

Partindo-se do princípio da impossibilidade do banimento de guerras, no 

entanto, pode ser amenizado o sofrimento de populações inseridas em 

situações de conflitos, conferindo-lhes devida proteção, confere-se a 

importância da proteção do direito dos civis em conflitos armados, antes não 

estabelecida, levou a conseqüente necessidade de protocolação realizada na 

4ª Convenção de Genebra.  

Neste sentido, o presente estudo promove a sedimentação dos direitos 

conferidos aos civis em meio a conflitos armados, observando-se em alguns 

conflitos mais recentes, a atenção e execução destes direitos. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa iniciou-se na revisão teórica do assunto, através de consulta 

bibliográfica a manuais doutrinários e trabalhos científicos. O estudo foi 

desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e documental.  

Compreendeu, ainda, um estudo de casos históricos observando as 

atualizações das legislações que trata a respeito do DICA, bem como, as 

conquistas dos civis no ramo do Direito Internacional Humanitário. 

Alguns conflitos foram destacados nestes estudos, por exemplo: as 

guerras deflagradas no Oriente Médio, como na Síria, Iraque, Afeganistão e 

Iêmen e outras no Ocidente, colocando sempre em pauta a questão do respeito 

aos direitos de civis residentes em territórios onde estão ocorrendo os conflitos, 

bem como o destaque à prováveis crimes de guerra inseridos por militares 

destas regiões. 
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A coleta de dados realizou-se por meio de consultas aos Manuais 

Doutrinários do Ministério da Defesa. Consultaram-se também bibliografias, 

dissertações, artigos científicos e a rede mundial de computadores.  

Realizou-se entrevista com o Tenente Coronel (R1) Carlos Cavalcanti, 

Subcomandante do Contingente Brasileiro nas Operações de Paz em 

Moçambique (COBRAMOZ) em 1994, Oficial Adjunto da 5ª Subchefia do 

Estado-Maior do Exército-Operações de Paz, Oficial Adjunto do Departamento 

de Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa, Curso de Pós-Graduação 

em Direito Internacional dos Conflitos Armados pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília, Mestrado em Relações Internacionais do 

Departamento de Ciências Políticas e Relações Internacionais da Universidade 

de Brasília e assessor de Doutrina do Centro Conjunto de Operações de Paz 

do Brasil (CCOPAB), com a finalidade de complementar o estudo através da 

ótica de um profundo estudioso do tema e de quem vivenciou na prática a 

aplicação do DICA. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

Iniciou-se a pesquisa a partir da 1ª Convenção de Genebra que ocorreu 

em 1864 e seguiu-se com um apanhado bibliográfico apontando conflitos bem 

atuais como o da Síria, no qual cita-se artigos publicados em 2019. A 

delimitação consiste na formulação do direito de civis em conflitos armados, 

bem como na obediência da mesma. 

Foram utilizadas as palavras-chave 4ª Convenção de Genebra, direitos 

humanitários, proteção de civis, protocolo em guerras, corredores humanitários, 

conflitos armados e refugiados, em conjunto com trabalhos em português, 

inglês e espanhol disponíveis na plataforma de dados do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em sítios eletrônicos de 

procura na internet, biblioteca da Escola de Comando e Estado - Maior do 

Exército, Manual Escolar de História Militar Geral e livros que tratam sobre o 

assunto estudado. Procurou-se citar apenas trabalhos publicados no máximo 

há 10 anos, considerados atualizados. 
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Quanto aos casos abordados neste estudo, a revisão de literatura 

limitou-se às razões que levaram estabelecer normas que defendessem os 

direitos dos civis em conflitos armados. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

atuação militar em conflitos armados, foco no respito aos civis e suas 

propriedades; e 

- Estudos como artigos científicos, livros, monografias, dissertações que 

abordam os principais conflitos posteriores a 4ª Convenção de Genebra. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam conflitos civis, não armados ou que excluam a 

presença militar e anteriores a 4ª Convenção de Genebra. 

As atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial contra 

civis de diferentes nacionalidades, enfatizando-se os judeus chocaram o 

mundo, tendo em vista a quantidade de pessoas torturadas e mortas em nome 

de um regime socialista liderado pelo alemão Adolf Hitler. . De forma realista, 

atos foram retratados em livros como “O Diário de Anne Frank”, no qual uma 

menina judia e seus familiares escondiam-se no porão de uma fábrica, mas 

acabaram sendo capturados e levados à campos de concentração, onde Anne 

morrera de modo trágico (PRESSLER; FRANK, 2015). 

Outro livro que também retrata aconteciam nas prisões e campos de 

concentração, referente “Os Julgamentos de Nuremberg” no qual ” são 

transcritos horrores que aconteciam nas prisões e campos de concentração. 

Nestes, civis desde bebês até idosos inocentes eram tratados de forma 

desumana. Em um trecho o autor descreve como cadáveres já se decompondo 

misturavam-se às pessoas vivas, em um cenário quase impossível de distingui-

los. Expondo o quão trágico podem ser crimes de guerra cometidos contra 

civis, durante o conflito (ROLAND, 2013). 

A Segunda Guerra Mundial não se trata do único conflito armado onde 

houve crimes contra civis, no entanto, configura-se como uma das mais cruéis, 

de forma que seres humanos foram utilizados em experiências científicas, 

proporcionando um salto imenso no desenvolvimento da medicina. Por este 

motivo, surgiu O Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), no intuito 

de auxiliar os estados na obtenção de seus ideais de forma menos violenta, 
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acarretando menores índices de conseqüência a integridades dos civis 

(CINELLI, 2008). 

Pelos motivos já citados, observaram-se a necessidade de organizar 

protocolo que garanta proteção durante estes conflitos. As Convenções de 

Genebra baseiam-se em tratados realizados com direcionamento a direitos e 

deveres de pessoas envolvidas de forma direta (combatentes) ou indiretamente 

(civis) em conflitos armados. Realizaram-se quatro reuniões, cada uma delas 

tratando de específicos direitos, a 1ª ocorreu em 1864, garantindo a proteção a 

militares feridos ou doentes, independente de religião ou nacionalidade, 

adotando-se o uso da cruz vermelha. A 2ª foi em 1906, conferindo a estes 

mesmos militares feridos, melhoria em suas condições de tratamento. Em 

1929, na 3ª Convenção, atribuíram-se direitos aos prisioneiros de guerra. Por 

fim, em 1949 a 4ª Convenção, protocolara proteção aos civis (BARBOSA, 

2010). 

Consideram-se algumas violações graves contra a 4ª Convenção de 

Genebra de 12 de agosto de 1949: homicídio doloso, tortura, experiências 

biológicas, ofensas graves à integridade física, utilização de reféns (REIS, 

2010). Os civis também são protegidos por meio deste protocolo de 

hostilidades como punições coletivas, medidas de retorsão  contra civis ou seus 

bens, seqüestros com finalidade de escudo humano (BARBOSA, 2010). 

A partir da data da reunião, esperava-se que as medidas seriam 

obedecidas, entretanto, sabe-se que não foi bem o que aconteceu. Durante 

conflitos armados, não é raro encontrar histórias na mídia e na literatura que 

mostram o direito de civis sendo violados, especialmente em guerras ocorridas 

nos países orientais. 

As Forças Armadas têm o dever de respeitar e cumprir as normas antes 

acordadas em Genebra, cabendo ao comandante a responsabilidade de fazer 

seus subordinados conhecerem suas obrigações e ainda obedecerem-nas. 

Cabe ainda ao comandante prevenir que tais normas sejam quebradas, uma 

vez ocorridas infrações, o mesmo deverá certificar-se que já não ocorrem e 

ainda fazer valer tais normas com devidas punições (Manual de Emprego do 

Direito Internacional dos Conflitos Armados nas Forças Armadas).  
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2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa, além do estudo bibliográfico, contemplou a coleta 

de dados por meio de entrevista. 

 

Entrevista 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, realizou-se uma entrevista com TC (R1) Carlos 

Cavalcanti, Subcomandante do Contingente Brasileiro nas Operações de Paz 

em Moçambique (COBRAMOZ) em 1994, Oficial Adjunto da 5ª Subchefia do 

Estado-Maior do Exército-Operações de Paz, Oficial Adjunto do Departamento 

de Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa, Mestre em Relações 

Internacionais do Departamento de Ciências Políticas e Relações 

Internacionais da Universidade de Brasília, Pós-Graduado em Direito 

Internacional dos Conflitos Armados pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Brasília e Assessor de Doutrina do Centro Conjunto de Operações de Paz 

do Brasil (CCOPAB). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o intuito de fiscalizar se as normas estabelecidas no DICA estavam 

sendo cumpridas, instituíram-se no século XVI alguns países não envolvidos no 

conflito armado como Potências Protetoras, estas atuavam nos direitos de civis 

e seus bens. Estas Potências tratavam-se de estados maiores que protegiam 

os menores onde tinham suas embaixadas, desta forma, protegiam os menores 

como aos seus próprios nacionais. No caso de violação do direito dos civis, a 

Potência Protetora estaria autorizada a tomar medidas contra violadores, 

iniciada com advertência e seguida por medida mais ostensiva que impeça a 

violação (KALSHOVEN et al., 2005). 

Infelizmente, nem todos os conflitos armados aceitam a interferência 

internacional, exemplificado com a guerra entre o Irã e o Iraque em 1986, na 

qual houve deploração por parte do Presidente do Conselho de Segurança do 

DICA, mesmo lamentando o sofrimento de civis e preocupando-se com o 

agravamento do conflito. Autoridades superiores dos países envolvidos 
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alegaram necessidade de represarias com o intuito de cessarem os ataques de 

seu adversário, no entanto, houve grave intensificação que levou o Conselho 

de Segurança a insistir no fim aos ataques (DOSWALD-BECK, 2007). 

Nesse sentido, observam-se na literatura internacional, diversos conflitos 

que se baseiam nos princípios da reciprocidade e represárias para 

desobedecer as normas estabelecidas nas Convenções de Genebra, 

especialmente as que vão de encontro aos direitos de civis e de seus bens. 

Atualmente, um conflito que tem durado 8 anos e mesmo com toda evolução 

de direitos e pensamentos baseados no bem estar do ser humano, está sendo 

executada a guerra da Síria (Figura 1), trata-se de um conflito baseado em 

extrema violência que além de estar devastando o território sírio, tem 

ocasionado a morte de civis. Estes por sua vez, realizam tentativas por vezes 

frustradas de fuga, retratadas nas mídias mundiais (SILVA; SILVA, 2017). 

Apesar de assinado na 4ª Convenção de Genebra o protocolo que 

institui direito aos civis em tempos de guerra, tem-se verificado em conflitos 

atuais desrespeito às medidas estabelecidas. Nesse sentido, observa-se o 

efeito da guerra síria sobre os direitos dos civis, iniciada em 2011 após 

protestos contra o governo de Bashar al-Assad e a favor da democracia, as 

diferentes correntes islâmicas se dividiram no país. O apoio da Rússia e do Irã 

ao governo tenta atacar aos rebeldes, o contra ataque vem dos apoiadores dos 

grupos islâmicos, os Estados Unidos, Turquia e Arábia Saudita (ACNUR, 

2019).  

 

 

 

FIGURA 1. Comunidade síria bombardeada/ Menino sírio ferido 

Fonte: g1.globo.com 
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Os ataques dos grupos religiosos e dos países aliados terminam por 

afetar a população civil inocente a ponto de instigar o interesse de intervenção 

das Organizações das Nações Unidas (ONU). Por outro lado, o próprio governo 

sírio realiza supostos ataques, a exemplo da cidade de Khan Sheikhoun, na 

qual utilizaram arma química com gás Sarin, dizimou cerca de 86 civis, destas 

27 eram crianças, os EUA por sua vez, retrucaram lançando mísseis 

Tomahawk contra a base aérea de Shayrat, em Homs (Figura 2), atingindo 

mais civis (BBC, 2019). 

Em 2013, o governo sírio já havia atingido civis inocentes ao disparar 

foguetes com o mesmo gás em Ghouta-Damasco (Figura 2), onde rebeldes se 

abrigavam, matando centenas de pessoas. Após este incidente, o presidente 

concordou em destruir suas armas químicas com o auxílio russo, mas não 

cumpriu o prometido, mantendo seu arsenal tóxico e utilizando-os em suas 

frentes de batalha (LACERDA; SAVIAN, 2011). 

 

 

 

O Estado Islâmico (EI), ilustrado na figura 3, tem cooperado 

sobremaneira no excesso de violência neste conflito, uma vez que ocupa boa 

FIGURA 2. Mapa da Síria 
Fonte: Intituto de Guerra, controle central dos EUA 
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parte do território sírio e instala o terrorismo desrespeitando o direito de quem 

não está envolvido na guerra. Os Direitos Humanitários também foram violados 

quando destruiu-se a cidade de Aleppo (Figura 2), no norte da Síria, outro 

exemplo corresponde ao bombardeio aéreo que atingiu o hospital Al-Quds, 

matando aproximadamente 27 pessoas incluindo crianças e médicos, todos 

esses ataques vêm ferindo as normas estabelecidas em Genebra em 12 de 

agosto de 1949, o qual prevê ataques a hospitais civis como violação grave 

(GARCIA, 2019). 

O EI atua de forma ostensiva e violenta, utilizando meios bárbaros e 

criminosos, destacam-se perseguição a grupos religiosos, extermínios de civis 

e opositores, depósito de corpos em fossas comuns, decapitações e de acordo 

com a ONU, queimam pessoas vivas. Outras correntes rebeldes ainda são 

acusadas de torturar, seqüestrar e assassinar pessoas suspeitas de colaborar 

com o EI (LACERDA; SAVIAN, 2011). 

 

 

Outro conflito ligado ao assunto em pauta neste estudo, refere-se a 

guerra do Iraque (Figura 4), com ataques iniciados pelos EUA em 2003 visando 

o controle das reservas de petróleo existentes e utilizar o país como ponto de 

apoio no Oriente, além de pretenderem prender o governador ditador Saddam 

Hussein. A democracia foi restaurada e iniciou-se uma guerra civil entre sunitas 

e xiitas. Os EUA só retiraram suas tropas em 2011, mas logo conseguiram da 

ONU nova permissão para invadir novamente o Iraque sob alegação da 

instabilidade internacional. Houve ainda a participação do grupo terrorista Al 

Qaeda, que atacaram as torres gêmeas. Saddam Hussein fora acusado de 

FIGURA 3. Estado Islâmico 

Fonte: revistagalileu.globo.com 
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criar armas químicas e biológicas, proibidas pela ONU, ocasionando a união da 

Inglaterra aos EUA (SILVA et al., 2019). 

Por estar territorialmente vizinho à Síria, o Iraque sofre com a atuação 

do EI, que perseguem as minorias religiosas como cristãos e yazidis, 

promovendo massacres, já ONU considera esta ação como genocídio. A 

exemplo do que acontece no Iraque, terroristas associados ao EI dominaram o 

monte Sinjar localizado no norte do Iraque (Figura 4), abrigo de civis yazidis 

durante dias privando-os de alimentação e água, até se convertessem ao 

islamismo, crianças foram enviadas à treinamentos jihadistas e mulheres 

vendidas como escravas sexuais, na investida cerca de 5 mil pessoas 

perderam suas vidas (Figura 5). As Unidades de Proteção Popular 

conseguiram intervir por meio de um corredor militar (BBC, 2019). 

 

 

A atuação do EI vai de encontro com os direitos humanos e dos civis, 

uma vez que mantém presas mais de 3 mil mulheres e crianças, configurado 

pela ONU como crimes de guerra. Além de perseguições religiosas, são 

acusados de decapitações, queimar pessoas vivas e construírem fossas 

comuns para extermínio em massa. O governo iraquiano, por sua vez, também 

tem importante participação na violação dos direitos de civis, organizando 

seqüestros, assassinatos, torturas e desaparecimento de pessoas em áreas 

como Mossul (Figura 2) contra suspeitos de serem filiados ao EI (BBC, 2019). 

FIGURA 4. Mapa do Iraque 
Fonte: noticias.uol.br 
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Quanto às milícias militares e forças do governo, os crimes são 

cometidos contra os membros das comunidades sunitas, incluindo execuções 

extrajudiciais destruição de casas e propriedades. Houve um atentado suicida 

em Muqdadiya que gerou 41 feridos e 27 mortos, lojas propriedades e 

mesquitas sunitas destruídas, a reação das milícias consistiu em seqüestro de 

aproximadamente 1.300 de homens e meninos que fugiam de Jalula (Figura 4), 

destes 605 homens apareceram torturados e o restante continuaram 

desaparecidos. Mesmo após comitê formado pelo Primeiro-Ministro Al-Badj 

investigar abusos e constatar que 49 civis haviam sido mortos a tiros ou 

queimados vivos, não houve nenhum resultado relativo a processo criminal de 

militares culpados (Anistia Internacional Informe, 2017). 

 

 

Na busca pela paz, os civis que se vêem frente a um conflito no qual têm 

seus direitos desrespeitados, procuram fugir do território em questão. O 

problema que poderia ser resolvido mediante deslocamento de suas fronteiras, 

na realidade, precisam do intermédio de consulados, de forma que impossibilita 

a legalidade da estadia destes indivíduos em outro território devido a exigência 

do visto, que não pode ser obtido como turista. Uma forma racional de proteção 

ao civil em casos onde o protocolo da 4ª Convenção de Genebra não é 

respeitado foi criar “corredores humanitários”, que regulariza a migração dos 

FIGURA 5. Ataque à comunidade no Iraque 

Fonte: BR.blastingnews.com 
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que buscam refúgio e proteção em países da Europa, conforme ilustrado na 

figura 6, onde refugiados são recebidos em aeroporto na Itália. (ROCCA, 

2017).  

 

 

Dentro desta realidade, os refugiados possuem três alternativas que de 

acordo com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) garantam sua legítima nacionalidade, a primeira delas refere-se ao 

seu estabelecimento no local pra onde deslocaram-se, ou seja, o país acolhe-

os como seus cidadãos. A segunda consiste no envio desses refugiados para 

outro país com maior estrutura que o primeiro para recebê-los. E por fim, 

reestabelecerem-se em seu país de origem se for por vontade própria e 

quando o conflito não mais representar perigo a sua integridade física 

(DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, 2016). 

Um fator recorrente a falhas no reassentamento dos civis fugitivos de 

conflitos armados refere-se à morte no mar (Figura 7), principalmente 

refugiados sírios retratados na mídia mundial fugitivos por navios. As 

associações que promovem este modelo de proteção ao civil custeiam o 

primeiro ano de despesas para o estabelecimento dos mesmos no país que 

atua como “corredor humanitário”, favorecendo a receptividade (HEIJER et al., 

2016). 

FIGURA 6. Recepção de refugiados em aeroporto na Itália 

Fonte: eldiario.es 
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Em síntese, os “corredores humanitários” atuam como migração legal de 

países em conflito para outros da Europa, nos quais refugiados encontram 

proteção à sua integridade física. Como exemplificado na figura 8, muitos 

indivíduos tentam fugir de seu país de origem através de embarcações ilegais, 

nesta situação, um grupo de 300 sírios foram resgatados e reassentados 

(ROCCA, 2017). 

 

 
 

Um conflito que perdurou por bastante tempo diz respeito a Guerra Civil 

Moçambicana, país que já foi colônia de Portugal, que por sua vez não 

conseguiu ser unitariamente empoderada, haja vista forte competição de outras 

forças africanas. Dois anos após a finalização de sua Guerra de 

Independência, iniciou-se uma Guerra Civil. Havia divergência de ideais entre o 

partido de direita (Frente de Libertação de Moçambique – Frelimo) e seus 

FIGURA 7. Foto de criança morta vira símbolo de crise migratória 

Fonte: g1.globo.com 

FIGURA 8. Refugiados sírios socorridos ao largo de Chipre 

Fonte: cmjornal.pt 
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opositores (Resistência Nacional Moçambicana – RENAMO). Durante o 

período transcorrido, disseminou-se no país relevante escassez de alimentos, 

ocasionando a morte de muitos cidadãos pela fome. O uso de explosivos em 

minas causaram a amputação de outros tantos, a guerra ainda impôs o 

deslocamento de 5 milhões de pessoas. O desejo revolucionário surgira 

mediante desigualdade econômica, corrupção de políticos, recessão 

econômica e extrema pobreza (DARCH, 2018). 

Um acordo de paz foi assinado pelos presidentes Joaquim Chissano 

(Frelimo) e Afonso Dhlakama (Renamo) em 1992 e em 1994 Moçambique viu-

se no cenário de suas primeiras eleições multipartidárias, com vitória do partido 

do presidente que já governava. O resultado das eleições gerou insatisfação 

por parte dos guerrilheiros da Renamo, que acusaram a Comissão Nacional de 

Eleições (CNE) de agirem de forma parcial beneficiando os Frelimo (VINES, 

2013). 

 
 

 

Em entrevista realizada com militar participante o auxílio às primeiras 

eleições multipartidárias de Moçambique em 1994, logo após ter sido assinado 

um acordo de paz, perguntas relacionadas à violação aos direitos dos civis, 

fuga de civis e refúgios por meio de “corredores humanitários”, condições 

físicas do território, bem como, quanto da atuação da Cruz Vermelha. 

O militar entrevistado atuou durante as primeiras eleições democráticas 

realizadas em Moçambique. Por terem sido realizadas após apenas 2 anos da 

assinatura do acordo de paz, ainda haviam conflitos a serem contidos, mais 

acentuadamente da parte de opositores.  

Neste contexto, o militar expôs que houve a necessidade de conter 

guerrilheiros da RENAMO, na tentativa de impor a ordem local, quando 

questionado sobre o foco da missão no qual esteve envolvido. Na ocasião, 170 

FIGURA 9. Refugiados moçambicanos retornando de Malawi 

Fonte: news.un.org 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Chissano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Dhlakama
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militares brasileiros foram enviados para auxiliar durante o processo eleitoral, 

na missão, foram enviados observadores policiais, militares, médicos e 

companhia de infantaria que posicionou-se em Moçambique de 1993 a 1994 

(ONUMOZ, 2019). 

O período de missão dos brasileiros ocorreu após a assinatura do 

acordo de paz, considerando que possíveis violações dos direitos de civis 

tenham cessado, corroborando-se ao exposto pelo entrevistado que esteve 

presente na missão. O Tenente Coronel ressalta que o mais próximo da 

violação do DICA relacionou-se ao assalto de comboios efetuados por ex-

guerrilheiros decepcionados que não conseguiram reintegrar-se ao Exército 

moçambicano. Aguilar (2012) cita ainda em seu trabalho bloqueios de estradas 

moçambicanas, creditando aos militares brasileiros a diplomática negociação e 

consequente liberação das mesmas. 

Os “Corredores humanitários” destacaram-se antes mesmo de ser 

assinado o Acordo de Paz, uma vez que refugiados tentaram abrigo em Malawi. 

O Ex-Subcomandante destaca que a ONU instalou postos na fronteira que 

acolhiam os refugiados e os devolvia ao seu país de origem, no caso Malawi.  

Apesar de não ter sido relatado no questionamento da entrevista a 

violação de direitos de civis, o entrevistado citou a destruíção da província de 

Zambézia, ainda óbitos da população civil causada por explosões de minas 

terrestres que dizimaram principalmente mulheres e crianças que exerciam 

trabalhos na lavoura. Observa-se que o entrevistado, quando chegou ao país 

pode observar, portanto, apenas os efeitos do conflito que já não mais 

perdurava. Na entrevista realizada, ressaltou-se ainda a importante atuação da 

Cruz Vermelha. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria dos conflitos armados desobedecem aos direitos dos civis 

protocolados na 4ª Convenção de Genebra, a exemplo das guerras da Síria e 

Iraque. Pois mesmo que não ocorram na mesma proporção de violência que na 

2ª Guerra Mundial, civis são seqüestrados, torturados e assassinados. 

Hospitais são bombardeados e cidades destruídas.  

Uma vez impotente, a população vê como saída a fuga de seu território 

por meio de migrações que põem suas vidas em risco. Nesse contexto, foram 
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criados os “Corredores Humanitários”, que confere uma forma legal de 

proteção aos civis, funcionando como canal de ligação entre refugiados e, 

geralmente, países europeus que lhes concedem proteção e abrigo. 

Na entrevista realizada com o Tenente Coronel Carlos Cavalcante, 

Subcomandante do Contingente Brasileiro nas Operações de Paz em 

Moçambique (COBRAMOZ), em 1994, não presenciou e nem soube de 

violações dos direitos de civis durante sua estadia no país, entretanto, observou 

destruição de imóveis particulares, deduzindo-se provável desrespeito aos bens 

de populares, além do vasto registro de óbitos de civis que trabalhavam na 

lavoura e foram atingidos durante explosão de minas terrestres. O militar 

entrevistado relatou tentativas de abrigo de refugiados em Malawi e intervenção 

da ONU no retorno dos mesmos ao seu país de origem. 

O estudo realizado pode funcionar como fonte bibliográfica para 

profissionais da área militar, bem como chefes de Estado à frente de conflitos 

armados e para civis envolvidos em realidades semelhantes, funcionando como 

meio de conhecimento a potenciais ações diante de tais ocorrências, como a 

busca por “Corredores Humanitários”. Os estudos sobre o assuntos devem 

continuar, buscando meios que façam com que as normas relacionadas aos 

direitos de civis sejam respeitadas, bem como, fazer um alerta destas 

irregularidades em conflitos armados e que por vezes nao verificamos a 

resposta adequada para os desrespeitos as normas legais. Todo e qualquer 

país deveriam colaborar ao combate a violação dos direitos dos civis em 

conflitos armados na tentativa de fazer o mundo de amanhã um pouco mais 

respeitador ao próximo e as diferenças naturais de cada ser humano. 

Conclui-se que muitos crimes ainda são cometidos em territórios de 

guerras, provavelmente devido deficiência no domínio das atitudes do elenco 

total que participa dos conflitos. Seja por desconhecer as legislações virgentes 

que tratam a cerco do assunto ou por que simplesmente resolvem afrontar os 

direitos básicos do individuo. 
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ANEXO A: Solução Prática 

A presente pesquisa concluiu que” ..mesmo com uma legislação virgente 

defendendo os direitos dos civis em tempos de guerras, é recorrente observarmos 

paises desconsiderando pelo menos que em parte estes amparos legais...”, haja vista 

exemplos de conflitos citados no presente trabalho. Deste modo, deve-se aumentar o 

foco na manutenção da integridade da população inocente dos países afetados. 

No intuito de preservar a vigência dos protocolos estabelecidos na 4ª 

Convenção de Genebra, sugere-se que: 

- Estabeleça-se uma demanda do efetivo para a proteção da integridade de 

civis em territórios acometidos; 

- Seja traçada estratégias que evitem ataques a populares inocentes e seus 

bens, considerando a fragilidade de mulheres e crianças, bem como civis menos 

favorecidos economicamente; 

- Averigue-se a possibilidade de negociações que livrem os civis de ataques 

dos rivais durante os conflitos; e 

- Apresente-se menor tolerâcia, bem como, aplique-se punições com maior 

rigor frente aos desrespeitos a garantia dos direitos de civis em conflitos armados. 

 

 


