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RESUMO: A guerra, desde o início da existência da humanidade, tem sido uma 
das maneiras de defender um interesse próprio, seja esse o interesse de um 
grupo, Estado, etc. As formas de guerrear vêm mudando no decorrer dos anos, 
de modo que o conceito clássico de guerra, conhecido como guerra moderna, 
encontra-se ultrapassado, posto que foi concebido em uma época onde os 
conflitos armados tinham objetivos claros, onde um Estado atacava o outro, e 
onde os combates eram travados longe da população civil. Os conflitos 
modernos eram realizados por exércitos regulares, e independentemente de 
possuírem legitimidade estatal, possuíam finalidades específicas. O armamento, 
mesmo que com grande qualidade, usado com limitação, só poderia atingir 
aqueles que estavam participando nas hostilidades. Ainda, por ser um conflito 
efetuado em campos abertos e longe das cidades, a população civil de cada 
Estado tinha maior segurança, além de que, o objetivo de cada grupo armado 
era derrotar o oponente, e não a sua população. Contudo, no decorrer da 
história, as guerras vêm se transformando, e atualmente os Estados já não são 
os únicos a participar nos conflitos armados. Com o crescimento das cidades, os 
conflitos passaram a ocorrer dentro delas, bem como, com a utilização de 
armamentos tecnológicos a destruição em massa tornou-se simples, de modo 
que limitar os conflitos aos combatentes é algo extremamente difícil, posto que 
os civis se encontram lado a lado com os combatentes. Além disso, a quantidade 
de ações isoladas, por vezes chamadas de ações terroristas, cresceu 
consideravelmente, sendo dada a essa nova forma de guerrear o nome de 
guerra pós-moderna. Conclui-se, sumariamente, que quando a diplomacia não 
é capaz de manter o diálogo necessário à manutenção da paz o resultado será 
um conflito armado, que, entretanto, não deverá atingir a todos, mas somente 
àqueles que participam nas hostilidades. A hostilidade deve restringir-se aos 
participantes do conflito armado, devendo os civis serem protegidos 
independente das circunstâncias em que estejam adstritos. Importante frisar que 
é possível haver uma “guerra justa”, onde a manifestação bélica ocorra de forma 
humana, lembrando que antes de inimigos nas hostilidades os combatentes são 
humanos e devem ser tratados como tal, preservando assim seus direitos 
fundamentais e limitando os conflitos aos combatentes. No contexto 
contemporâneo os conflitos armados têm acontecido com maior frequência, de 



modo que a população civil está cada vez mais desamparada, necessitando 
assim de maior proteção. Desse, o presente estudo tem por escopo analisar a 
realidade dinâmica das guerras atuais relacionadas à proteção da população 
civil, bem como, buscar efetivas diretrizes e soluções que possam tutelar os civis 
inseridos no cotidiano de guerra, principalmente no que concerne aos direitos 
humanos fundamentais. A pesquisa seguirá método dedutivo com caráter 
explicativo passando pelas fases de pesquisa exploratória e descritiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: GUERRA PÓS-MODERNA; DIREITOS HUMANOS; 
DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO; PROTEÇÃO DE CIVIS 
 


