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INTRODUÇÃO: 

A OMS declarou a pandemia de COVID-19 em março de 2020, tornando-a uma emergência de 

saúde pública de interesse internacional (OMS, 2020). Mesmo as nações mais estáveis foram lançadas 

ao caos pela crise (MUSTASILTA, 2020). As primeiras respostas à crise vieram do Secretário-Geral da 

ONU que apelou por um cessar-fogo global (GUTERRES, 2020), posteriormente endossado pelo 

Conselho de Segurança (ONU, 2020), no entanto, não se verificou a adesão de boa parte dos grupos e 

esse pedido. Considerando que a manutenção da paz e da segurança globais estão entre os desafios 

que exigem ações multilaterais da ONU e que os conflitos armados atuais são fenômenos 

multifacetados, complexos e dinâmicos, existem razões convincentes para acreditar que a COVID-19 e 

as suas restrições alteraram a dinâmica dos conflitos armados (MARGARET et al. 2015; CEDERMAN e 

VOGT, 2017; IDE, 2020). O artigo baseia-se em estudos de casos das operações de paz 

multidimensionais da ONU em andamento durante a pandemia no Mali, na República Centro Africana, 

na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. 

METODOLOGIA: 

A pesquisa, baseada em documentos (como resoluções, relatórios e declarações da ONU), 

bases de dados sobre violência armada e fontes secundárias (como artigos e notícias), verifica, através 

do Process Tracing, se houve relação entre a retração das operações de paz em razão da pandemia e 

a atuação dos grupos armados. 

A análise dos processos de manutenção da paz, sob condições das incertezas da pandemia, 

será realizada por meio do monitoramento das atividades dos grupos armados e das operações no 

terreno. De modo a estabelecer uma relação de causa-efeito, será utilizado o explaning-outcome process 

tracing que consiste em centrar-se no caso em detrimento da teoria. Com essa ferramenta, não 

pretendemos criar generalizações, uma vez que a explicação produzida é relevante apenas aos casos 

específicos sob investigação (PUNTON; WELLE, 2015). Para tanto, a pandemia da COVID-19, as 
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operações de paz e os grupos armados serão as partes das cadeias causais estabelecidas para 

compreender os efeitos da pandemia nas atividades das operações de paz, bem como dos grupos 

armados. 

A cadeia causal será operacionalizada através de mecanismos observáveis. As provas em 

relação às adaptações das operações de paz por conta da pandemia serão obtidas a partir de material 

empírico (decisões, resoluções, diretrizes e relatórios da ONU e produções acadêmicas) e entrevistas. 

A comparação das atividades nesses períodos permitirá evidenciar a sequência, ou seja, estabelecer a 

cronologia temporal dos eventos espaciais. Por fim, com os resultados a partir das evidências e a 

construção das cadeias causais buscaremos apresentar possíveis explicações para as diferentes 

posturas de grupos armados durante a pandemia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Dados coletados em um recorte de 2018 a 2021 no Armed Conflict Location and Event Data 

Project (ACLED) viabilizaram um levantamento dos ataques realizados nas quatro regiões. Em geral, 

nas quatro operações os grupos armados não diminuíram suas atividades durante a pandemia. Em todas 

as operações houve picos de fatalidades em decorrência da violência cometida por ataques realizados 

pelos grupos. As forças armadas nacionais também mantiveram suas atividades, e em alguns países 

(RDC e Sudão do Sul) foram responsáveis pela maioria dos ataques realizados durante a pandemia. 

República Centro-Africana: 

 

 

 

Figura 1 - CPC: Coalizão de Patriotas pela Mudança, G2: CAR Forças militares = ambas as forças 
militares, G3: Grupo Wagner, G4: FPRC: Frente Popular para o Renascimento da África Central, G5: 
Grupo Armado Não Identificado (República Centro-Africana). 
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República Democrática do Congo: 

 

 

 

Figura 2 - G1: Forças Militares da República Democrática do Congo, G2: ADF: Forças Democráticas 
Aliadas, G3: Grupo Armado Não Identificado, G4: CODECO: Cooperativa para o Desenvolvimento do 
Congo, G5: APCLS: Aliança de Patriotas por um Congo Livre e Soberano. 

 

Mali: 
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Figura 3 - G1: JNIM: Grupo de Apoio ao Islã e Muçulmanos, G2: Katiba Macina, G3: Grupo Armado 
Não Identificado (Mali), G4: Estado Islâmico (África Ocidental) - Facção do Grande Saara, G5: Dan Na 
Ambassagou. 

 

Sudão do Sul: 

 

 

Figura 4 - G1: Grupo Armado Não Identificado (Sudão do Sul), G2: Forças Militares do Sudão do Sul 
(2011-), G3: Milícia Étnica Murle (Sudão do Sul), G4: SPLM-Na Oposição: Movimento Popular de 
Libertação do Sudão-Na Oposição, G5: NAS: Frente de Salvação Nacional. 

 

CONCLUSÕES: 

A pandemia da COVID-19 destacou as vulnerabilidades do sistema global em lidar com os riscos 

de paz e segurança da crise, bem como suas consequências econômicas e políticas. Em relação às 

operações de paz multidimensionais, elas tiveram que se adaptar à nova situação. As medidas foram 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

adotadas desde a sede da ONU em Nova York até as bases no terreno. Embora continuasse a haver 

mandato para abordar questões de segurança, as forças de manutenção da paz foram redirecionadas 

para apoiar os governos a lidar com a pandemia. Ao enfrentar os desafios, as atividades no terreno 

sofreram uma diminuição, fornecendo um terreno para que grupos armados aumentassem suas 

atividades e/ou se reagrupassem, rearmassem e aumentassem o recrutamento, especialmente 

aproveitando a situação econômica. Possivelmente, os bloqueios da pandemia e outras medidas de 

emergência puderam ajudar grupos menores ou mais desfavorecidos a aumentar sua capacidade. Em 

geral, nas quatro operações apresentadas neste trabalho, os grupos armados não diminuíram suas 

atividades durante a pandemia. Em todas as operações houve picos de violência por ataques realizados 

pelos grupos. As fatalidades entre civis permaneceram sem variação relevante. As forças armadas 

nacionais também mantiveram suas atividades, e em alguns países (RDC e Sudão do Sul) foram 

responsáveis pela maioria dos ataques. Essas descobertas forneceram insights para pesquisas futuras 

que terão como alvo a correlação entre ataques de grupos armados e retração das atividades das forças 

de paz, explorando também as possíveis causas dos comportamentos dos grupos armados. 
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