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Guerras Civis: Um Balanço da Literatura Quantitativa
Danilo Freire

Resumo
O objetivo do presente artigo é apresentar uma revisão da literatura quantitativa
sobre as guerras civis. Embora ainda não exista um modelo geral para explicar as
guerras civis, algumas variáveis mostram-se significativas em um grande número
de estudos empíricos, e elas serão discutidas em detalhes neste trabalho.
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Abstract
This article aims at presenting a review of the quantitative literature on civil
wars. Although a general model for civil wars has not been yet formulated, some
variables are significant in a vast number of empirical studies, and they are going
to be discussed in detail in this work.
Keywords: Civil War, Literature Review, Comparative Politics, Quantitative
Methods, Statistical Analysis.
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Introdução

A

guerra civil é uma das formas de violência mais importantes da

atualidade. Os conflitos internos nos países da África Subsaariana e os
recentes levantes no Mundo Árabe tem chamado a atenção para a

importância de entendermos as dinâmicas e processos das guerras civis. Apesar
de seu estudo já possui certa tradição no exterior, as guerras civis ainda são
pouco estudadas pelos pesquisadores brasileiros. Neste trabalho visamos
preencher parte desta lacuna. O objetivo deste artigo é apresentar uma revisão da
literatura quantitativa sobre as guerras civis1. Embora ainda não exista um
modelo geral para os conflitos internos, alguns elementos mostram-se
significativos em um grande número de estudos empíricos2, merecendo,
portanto, uma discussão mais detalhada a seu respeito. A fim de facilitar sua
exposição, as variáveis foram aqui classificadas em demográficas, geográficas,
econômicas, históricas e políticas3, e serão apresentadas nesta ordem.

As Variáveis Demográficas
Um dos principais elementos a fomentar uma guerra civil, de acordo com a
literatura recente, é a presença de uma grande população nacional. Com efeito,
não é difícil imaginar que a existência de um grande contingente demográfico seja
capaz de gerar graves tensões sociais. Os motivos são diversos. Pode-se imaginar,
No presente texto, usaremos os termos “guerra civil”, “conflito civil”, “conflito interno”, “guerra doméstica” e
derivados como sinônimos.
2 Gates, 2002; Mack, 2002, p. 519; Hegre & Sambanis, 2006; Dixon, 2009, p. 720; Blattman & Miguel, 2010.
3 A divisão é pessoal, mas foi baseada nas compilações de: Zimerman, 2008, p. 49-88, Dixon, 2009, p. 708-721 e
Hegre & Sambanis, 2006.
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por exemplo, que caso muitas pessoas habitem o mesmo território haveria uma
forte pressão sobre recursos naturais escassos, como terra cultivável ou água
potável, e isso poderia desencadear um conflito civil4. É também razoável afirmar
que, na presença de uma vasta população, é preciso que o governo mantenha um
número elevado de agentes públicos para preservar a ordem social, sob o risco de
áreas periféricas caírem nas mãos de grupos independentes; contudo, como nem
sempre tais recursos humanos são abundantes em todas as áreas de um estado,
certas regiões podem encontrar facilidades para articular um levante. Ademais,
por uma questão puramente numérica, uma grande população pode fornecer
uma ampla oferta de potenciais recrutas para um movimento insurgente5 um
elemento que certamente favorece o surgimento (e a expansão) dessas
organizações. As pesquisas empíricas, de fato, têm comprovado a existência de
uma forte relação entre tamanho de população e guerras civis, sendo esta uma
das variáveis mais robustas nos modelos estatísticos atuais6. De acordo com os
dados, nações populosas geralmente enfrentam mais guerras civis do que estados
pouco povoados, e “um país com uma população de 10 milhões de habitantes
possui um risco cerca de duas vezes maior [de uma guerra civil] do que um país de
um milhão de habitantes”7. Dessa forma, embora a relação não seja proporcional,
tudo indica que a chance de um conflito aumenta conforme o tamanho da
população.
Uma das hipóteses sugeridas por alguns pesquisadores é a de que um crescimento
populacional exacerbado pode gerar conflitos internos. De acordo com Gunnar
Homer-Dixon & Blitt, 1998, p. 2 apud Urdal, 2005, p. 420.
Fearon & Laitin, 2003, p. 83.
6 Collier & Hoeffler, 1999, p. 13; Collier & Hoeffler, 2004, p. 573; Sambanis, 2001, p. 273; Fearon & Laitin, 2003, p.
84; Hegre & Sambanis, 2006, p. 526; Dixon, 2009, p. 720; Brückner, 2010. Muitos desses textos são também
mencionados no artigo de Dixon (2009, p. 709), que traz uma boa compilação bibliográfica sobre os estudos
quantitativos de guerras civis e será utilizado muitas vezes neste artigo.
7 Hegre & Raleigh, 2009, p. 224.
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Heinsohn8, um rápido aumento da população nacional criaria uma perigosa
“bolha de jovens” [youth bulge], e este um contingente estaria facilmente disposto
a adentrar em organizações criminosas e demais grupos violentos9. Tais jovens
formariam, segundo o autor, uma espécie de “demografia do ódio”10, um
“reservatório infinito” de extremistas prontos para serem mobilizados. Dessa
forma, diz Heinsohn, não parece fortuito o fato dos países do Oriente Médio e da
África Subsaariana passarem por vários tipos de turbulência política: como tais
povos estão precisamente em meio a essa mudança demográfica, isso explicaria
os muitos ataques terroristas e conflitos civis ocorridos em tais regiões11. Embora
as idéias de Heinsohn tenham arregimentado alguns seguidores ilustres, como
Jack Goldstone e Samuel Huntington12, e recebido algum suporte empírico13, a
maioria dos estudos quantitativos não comprova sua importância para explicar o
surgimento das guerras civis14. Mesmo os autores que encontraram uma relação
entre a ‘bolha de jovens’ e conflitos domésticos afirmam-na de modo cauteloso.
Urdal15, por exemplo, aponta que o efeito da ‘bolha de jovens’ é particularmente
grave quando combinado com uma situação de estagnação econômica, e não foi
Heinsohn (2006 [2003]).
Essa medida, quando tomada estatisticamente, em geral representa a proporção de jovens do sexo masculino, de
15 a 25 ou 29 anos, perante a população adulta (Urdal, 2004). Segundo o autor, a utilização de medidas diferentes
para quantificar o ‘youth bulge’, como comparar o grupo de jovens com a populaç~o total (feito por Collier &
Hoeffler, 2004) é a razão pela qual os resultados das análises mostram-se distintos entre si.
10 Heinsohn, 2007.
11 Heinsohn, 2007.
12 Huntington argumenta que parte do extremismo islâmico pode ser explicado pelo excesso de jovens nos países
muçulmanos. Em seu famoso The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1997, p. 118), pode-se ler
a seguinte passagem: “Em muitos países muçulmanos, o pico da bolha de jovens [youth bulge] ocorreu nos anos 1970
e 1980; em outros o pico ocorrerá no próximo século [o XXI]. [...] Esses jovens fornecem os recrutas para as
organizações islamistas e os movimentos políticos. Talvez não seja totalmente coincidência que a proporção de
jovens na população iraniana subiu drasticamente nos anos 1970, atingindo 20% na última metade da década, e que
a revolução tenha ocorrido em 1979 ou que este ponto foi atingido na Argélia no começo dos anos 1990, bem quando
o FIS [Front Islamique de Salut – Frente Islâmica de Salvação] argelino estava ganhando apoio popular e ganhando
vitórias eleitorais”. Vale lembrar que os primeiros trabalhos de Heinsohn a mencionar essa tese datam do começo
da década de 1990.
13 Urdal, 2004; Thayer, 2009.
14 Collier & Hoeffler, 2004, p. 587; Urdal & Hoelscher, 2009; Dixon, 2009, p. 709; Fearon, 2010, p. 15
15 Urdal, 2004.
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capaz de detectar um “nível crítico” de jovens que torne determinado país mais
perigoso; Bradley Thayer, por sua vez, escreve que “[...] seria forte demais dizer
que [a presença de] bolhas de jovens ou países que estão passando por transições
demográficas causam guerras civis”16, já que vários outros fatores podem
influenciar, talvez decisivamente, a incidência de um conflito doméstico. É
prov|vel que os efeitos da ‘bolha de jovens’ n~o sejam causados pela existência
deste contingente populacional per se, mas, como sugerido por Collier e
Hoeffler17, estejam ligados às poucas oportunidades oferecidas a esta parcela da
sociedade, fazendo com que os custos de rebelião para este grupo sejam
significativamente reduzidos. O problema, assim, não seria causado pelas
variáveis demográficas, mas sobretudo por razões econômicas.
Um dos pontos mais importantes da discussão sobre as variáveis populacionais é
a questão da diversidade étnico-cultural dentro de um território. Com efeito, a
relevância da heterogeneidade étnica ou cultural para as guerras civis é hoje um
dos temas mais polêmicos desta área de estudos, com um grande número de
textos trazendo argumentos distintos e chegando a conclusões muitas vezes
contraditórias.

De

início,

colocam-se

dois

problemas

na

análise

da

heterogeneidade demográfica nas guerras civis: por um lado, os pesquisadores
são temerosos em defender resultados que possam, mesmo que indiretamente,
ser tidos como justificativas para políticas de limpeza étnica ou outros
tratamentos prejudiciais às minorias18 e, por outro, existem grandes dificuldades
técnicas para se mensurar diferenças culturais, muitas delas impostas pelo
caráter mutável deste objeto, o que dificulta a operacionalização e comparação
das variáveis empíricas. Um desses obstáculos é a própria noção de etnicidade,
Thayer, 2009, p. 3088.
Collier & Hoeffler, 2004.
18 Dixon, 2009, p. 710.
16
17
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bastante controversa nas ciências humanas. Nos trabalhos de guerras civis, a
etnicidade é vista em termos mais práticos, como uma variável independente
fornecida pelo Ethnolinguistic Fractionalization Index (ELF), um índice construído
por pesquisadores soviéticos nos anos 1960 e publicados no Atlas Narodov Mira
[Атлас народов мира] (1964)19 que mostra a possibilidade de duas pessoas
selecionadas ao acaso vierem a pertencer a etnias diferentes20. Por sua facilidade
de uso e ampla cobertura – seus dados mostram 910 grupos étnicos em 129
países –, o ELF é o indicador mais utilizado nas análises estatísticas21. Seus
problemas, todavia, são bastante conhecidos: primeiramente, os dados possuem
quase cinco décadas e apresentam alguns erros etnográficos notórios, como o
fato de Ruanda, por exemplo, um país marcado por um genocídio feito em linhas
étnicas (hutus contra tutsis), ser descrito como um país “etnicamente
homogêneo”22; em segundo lugar, não há uma descrição adequada dos
procedimentos metodológicos utilizados na construção do ELF23, o que torna
praticamente impossível a tarefa de atualizar ou corrigir seus dados; e, ademais,
ao resumir todas as diferenças culturais em uma única escala, o índice não é
capaz de representar corretamente países que possuem diversas clivagens
sociais, lingüísticas ou étnicas24. Mesmo com tais falhas, o ELF ainda é o índice
mais comum nos trabalhos de guerras civis e apesar de alguns autores terem
proposto a utilização de novas escalas para mensurar a etnicidade, a presente
discussão sobre a importância dos fatores étnicos para o surgimento dos
conflitos internos toma o ELF como medida.

Em português, Atlas dos Povos do Mundo.
Laitin & Posner, 2001, p. 13.
21 Laitin & Posner, 2001, p. 13; Fearon, 2003, p. 2.
22 Bridgeman, 2008, p. 1.
23 Bridgeman, 2008, p. 1.
24 Posner, 2004, p. 850-852
19
20
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Os resultados, até agora, mostram-se inconclusivos25. Apesar de muitos
pesquisadores não terem encontrado uma relação entre diversidade étnica e
conflitos armados26, Sambanis27 afirma que, caso as guerras civis sejam divididas
entre ‘identit|rias’ e ‘n~o-identit|rias’, as primeiras apresentam uma relaç~o
significativa com as variáveis que medem heterogeneidade étnica. Esse
argumento em defesa das guerras étnicas, entretanto, não é livre de críticas: não
somente ele assume que os conflitos são prioritariamente guiados por uma única
clivagem, o que est| em desacordo com muitas das pesquisas focadas nos ‘microprocessos’ das guerras civis28, mas ao utilizar outro índice para mensurar a
diversidade étnica dos países (Ethnic Heterogeneity – EHET) ao invés do
tradicional ELF, os resultados obtidos por Sambanis29 são, na verdade, difíceis de
serem comparados com o resto da literatura. Mas a questão sobre qual o papel
dos fatores étnicos nos conflito civis ainda está longe de encerrada, e mesmo um
autor como Paul Collier, que antes havia argumentando sobre a pouca relevância
da diversidade étnica como variável explicativa para os movimentos rebeldes30,
recentemente destacou a influência deste elemento nos conflitos civis e afirmou
com clareza que a “diversidade [étnica-cultural] aumenta o risco de violência”31.
Assim, o debate acerca da heterogeneidade, marcado por dificuldades de
mensuração e por uma relativa falta de dados comparativos sobre como
funcionam as dinâmicas étnicas, religiosas e lingüísticas em nível local, ainda não
apresenta conclusões definitivas.

Kalyvas, 2008, p. 1044; Zimerman, 2008, p. 68; Dixon, 2009, p. 710.
Sambanis, 2001; Fearon & Laitin, 2003; Collier & Hoeffler, 2004, p. 576.
27 Sambanis, 2001.
28 Kalyvas, 2006; Kalyvas, 2009.
29 Sambanis, 2001.
30 Collier & Hoeffler, 2004.
31 Collier, 2009, p. 130.
25
26
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As Variáveis Geográficas
A geografia sempre recebeu a atenção dos militares. Apesar de sua relevância
para os estudos estratégicos, a geografia aparece de modo bastante tímido nas
análises quantitativas de guerras civis. Uma das principais razões para esta
carência de pesquisas sobre o efeito dos elementos geográficos nos conflitos
internos deve-se à pouca oferta de dados estatísticos úteis para analisar-se o
comportamento de tais variáveis nos movimentos insurgentes. Enquanto a
grande maioria dos trabalhos estatísticos realiza comparações tomando o Estadonação como nível de análise, para a compreensão correta acerca do papel da
geografia nas guerras civis provavelmente seria necessária uma avaliação sobre o
impacto local de seus elementos, pois as variações ocorridas dentro dos países
talvez sejam, para este assunto, ainda mais interessantes do que as que ocorrem
entre as nações32. Tome-se como exemplo o caso da Índia: não obstante este país
ter sofrido, de acordo com o Armed Conflict Dataset, ao menos sete conflitos
intraterritoriais menores de 1990 a 2005 (mais de 25 mortos), nenhum desses
conflitos ocupou uma área maior do que 5% do território33. Com efeito, “não
podemos explicar as diferenças entre esses conflitos (em termos de tipo,
intensidade, duração e resultado) se contarmos exclusivamente com regressores em
nível nacional”34.
Talvez essa seja uma das causas mais importantes para explicar o fato que, de
acordo com o trabalho de Hegre e Sambanis35, que faz uma rigorosa análise de
sensibilidade nas variáveis estatísticas mais utilizadas pelos estudos de guerras
Buhaug, 2007, p. 1
Buhaug & Lujala, 2005, p. 404.
34 Buhaug & Lujala, 2005, p. 404.
35 Hegre & Sambanis, 2006, p. 529.
32
33
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civis, apenas ‘relevo montanhoso’ possui relaç~o com guerras internas. O insight
para tal afirmação provavelmente vem da existência de casos conhecidos de
movimentos rebeldes que surgiram e se mantiveram por muitos anos em áreas
com relevo montanhoso. James Fearon36 descreve os possíveis mecanismos
causais para essa relação:

“Pode ser que seja mais f|cil para um estado deter ou eliminar novos
grupos rebeldes em um estado relativamente plano, pois é mais difícil
de esconderem-se. Estudos de caso de vários conflitos mostram como
grupos guerrilheiros sobreviveram ao tomarem as montanhas ou as
florestas. Ou pode ser que, na média, os estados centrais desenvolveram
menor controle administrativo da periferia em lugares onde os
obstáculos físicos para estender a autoridade do governo são
relativamente grandes. Ou então, pode ser que, por causa da baixa
presença do governo central, países com terreno montanhoso tendem a
ter grupos étnicos e religiosos com uma “cultura de honra” e/ou uma
profunda desconfiança e desprezo pela autoridade do governo da
planície. Ou pode ser uma combinaç~o destes fatores, ou ainda outros”.

A medida mais utilizada para analisar a influência de terreno montanhoso nas
guerras civis foi criada pelo geógrafo A. J. Gerrard para o Banco Mundial, na época
em que Paul Collier – um conhecido especialista em guerras civis – era diretor do
Departamento

36

de

Pesquisa

e

Desenvolvimento

Fearon, 2010, p. 33, grifo do autor.
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Department) dessa instituição37. Por um lado, o uso de uma mesma variável dá
certa uniformidade aos trabalhos e uma maior possibilidade de comparação
entre seus resultados. Por outro, há poucas discussões no sentido de trazer uma
nova definição que talvez represente as diferenças de terreno de um modo mais
preciso. Ademais, pelo fato da medida criada por Gerrard oferecer dados ao nível
do estado-nação como um todo, certamente perde-se, como mencionado acima,
muito dos efeitos locais da geografia nos movimentos rebeldes. Dessa maneira,
embora a existência de terreno montanhoso em determinado país tem se
mostrado significativa em um número razoável de pesquisas estatísticas38, parece
que dados mais detalhados ainda são necessários para chegar-se a uma conclusão
a respeito dos efeitos desta variável no início de guerras civis.

As Variáveis Econômicas
O papel dos fatores econômicos nas guerras civis é um dos temas mais debatidos
nas pesquisas contemporâneas. Por um lado, as discussões a respeito de qual
seria o principal motivo por detrás da organização dos movimentos rebeldes – o
“descontentamento”, que implicaria uma preponder}ncia de elementos políticos,
ideológicos ou culturais nas reivindicações dos insurgentes, ou a “cobiça”, que
indicaria, em contrapartida, a prevalência de uma motivação econômica nas
ações dos grupos – ainda estão longe de terminar. Por outro, a importância das
variáveis econômicas nas análises estatísticas globais é bastante significativa e
muitos dos elementos que, em termos praticamente unânimes, mostram-se
fortemente relacionados ao início das guerras civis estão relacionados à
37
38

Fearon, 2010, p. 32.
Fearon & Laitin, 2003, p. 85; Hegre & Sambanis, 2006, p. 529; Fearon, 2010.
10
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economia. Em especial, três fatores aparecem em destaque nos estudos recentes:
alta renda per capita, crescimento econômico e o fato de um país ser exportador
de petróleo.
De acordo com as análises empíricas, as guerras civis são um fenômeno típico de
países pobres e, nesse sentido, o aumento da renda per capita nacional diminui as
possibilidades de que tais conflitos se iniciem39. Não obstante os estudos serem
virtualmente consensuais no que se refere aos efeitos desta variável na incidência
de guerras civis, o modo pelo qual ela inibe os conflitos ainda não é totalmente
claro. Em um artigo que iniciou uma grande discussão a respeito das motivações
econômicas dos rebeldes, Collier e Hoeffler40 apontam que a existência de renda
per capita elevada em determinado país afeta diretamente os custos de
oportunidade das organizações insurgentes, pois em um cenário de prosperidade
material torna-se muito difícil encontrar ‘m~o-de-obra’ para uma operaç~o
arriscada e incerta como uma guerra civil. Já Fearon e Laitin41, em contrapartida,
assinalam que a renda per capita gera maiores efeitos não nos custos da rebelião,
mas na capacidade do estado para enfrentar grupos guerrilheiros dentro de seu
território. A renda per capita, de acordo com estes autores, seria uma variável
proxy para mensurar a força do aparato público estatal, tendo em mente que
estados fracos são uma presa fácil para os movimentos rebeldes. Em suas
palavras42:

“Nós concordamos que o financiamento é um determinante para a
viabilidade de insurgências. Nós argumentamos, entretanto, que as
Collier & Hoeffler, 1999; Sambanis, 2002, p. 216; Fearon & Laitin, 2003; Zimerman, 2003, p. 52; Collier &
Hoeffler, 2004; Hegre & Sambanis, 2006, p. 531; Dixon, 2009, p. 714-715; Blattman & Miguel, 2010, p. 22-23.
40 Collier & Hoeffler, 1998.
41 Fearon & Laitin, 2003.
42 Fearon & Laitin, 2003, p. 76
39
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variáveis econômicas, como renda per capita, são importantes
basicamente por serem proxy das capacidades administrativas,
militares e policiais do estado. [...] Nossa interpretação é mais
hobbesiana do que econômica. Onde os estados são relativamente
fracos e instáveis [capricious], tanto o medo quanto as oportunidades
encorajam o surgimento de aspirantes a governantes [would-be rulers]
que fornecem uma justiça local à margem da lei enquanto arrogam o
poder de ‘taxar’ para si mesmos e, freqüentemente, para uma causa
maior” (Fearon & Laitin, 2003, p. 76).

Embora ambos os textos forneçam explicações interessantes, e provavelmente
complementares, sobre a influência da renda per capita nas guerras civis, tais
modelos devem ser tomados com precaução, pois ainda possuem alguns
problemas teóricos. Destarte, seria preciso realizar análises mais específicas
sobre os efeitos da renda na atitude dos grupos e do governo para uma avaliação
mais precisa a respeito da veracidade dos argumentos expostos acima. Como
escrevem Blattman e Miguel43,

“Nenhuma dessas duas interpretações ‘puras’ [as de Collier e Hoeffler
(1998) e de Fearon e Laitin (2003)] são inteiramente justificadas, dadas
as evidências que temos à mão. A ligação entre níveis de renda e
conflitos armados é teoricamente complexa, e dados mais refinados –
digamos, sobre quanto da renda é revertida ao governo e quanto fica
com os cidadãos, ou medidas longitudinais a respeito da capacidade do
43

Blattman & Miguel, 2010.
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estado – são necessários para que possamos distinguir entre ambas as
interpretações.”

Contudo, mesmo que essas recomendações fossem adotadas e fosse
possível dispor de todos os dados necessários para melhor avaliar tais hipóteses,
uma importante questão ainda estaria por ser resolvida: como acertadamente
lembram Mack44 e Zimerman45, nas últimas décadas a renda per capita tem
crescido em diversos países, mas, ao mesmo tempo, o número de guerras civis
também tem aumentado (ao menos até o início dos anos 1990). Este efeito é
logicamente incompatível com os argumentos teóricos expostos acima.
Entretanto, há possíveis respostas para esse paradoxo. Como afirma Mack,

“N~o existe aqui necessariamente uma contradição, é claro. O
crescimento econômico pode muito bem ser um fator inibidor de
violência como tem sido afirmado, mas o efeito pode ser muito fraco
para compensar os outros fatores que aumentam o risco de violência.
[...] Outros pesquisadores tomam uma posição intermediária [entre
Collier e Hoeffler e Fearon e Laitin], sugerindo uma relação curvilínea
entre desenvolvimento econômico e propensão à guerra. Crescimento
econômico gera instabilidade política e um maior risco de guerras civis
em economias muito pobres, mas reduz o risco de guerras em países
ricos” 46.

Mack, 2002, p. 521.
Zimerman, 2008, p. 54.
46 Mack, 2002, p. 521.
44
45
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Em um texto posterior, Paul Collier e seus colegas47 (2003) fornecem um
argumento bastante plausível para esta questão. Os autores sugerem que, na
verdade, muitos dos países que sofreram guerras civis nas últimas décadas
tornaram-se independentes há pouco tempo, e neles a renda per capita era
significativamente maior nos anos 1960 (quando ainda estavam sob o domínio
colonial) do que nos anos 1990. Assim, o aumento dos conflitos civis dos anos
1970 a 1990 “simplesmente refletem a existência de muitos mais países
independentes e com baixa renda”48. Além disso, enquanto vários países do
Terceiro Mundo estão, nas últimas décadas, obtendo expressivos índices de
desenvolvimento econômico, há um grupo de nações que está à margem deste
crescimento, e é nele que se concentra a maior parte das guerras civis
contemporâneas. De acordo com seus dados49, são 71 países e cerca de quatro
bilhões de pessoas que estão sendo beneficiadas pelo crescimento global recente,
e estes têm um risco cada vez menor de sofrerem uma guerra civil; em
contrapartida, para 52 países e 1.1 bilhões de indivíduos, as chances de se
envolverem em um conflito são maiores do que antes, uma vez que eles estão
vivendo em condições econômicas cada vez mais prec|rias. Em resumo, “o
crescimento global é parte do processo de redução da incidência de guerras civis,
mas a menos que ela atinja os países atualmente marginalizados, ela vai se tornar,
progressivamente, uma força de paz menos efetiva”50, o que explicaria a existência
de um número grande conflitos mesmo em um cenário de crescimento global.
Compreende-se ainda que, segundo este ponto de vista, também não existe,
intrinsecamente, uma contradição entre o aumento da renda per capita e
incidência de guerras civis na época atual e, embora sua relação causal ainda
Collier et al., 2003.
Collier et al., 2003, p. 95.
49 Collier et al., 2003, p. 103.
50 Collier et al., 2003, p. 102.
47
48
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possa ser mais bem esclarecida, essa variável econômica pode ser utilizada sem
maiores problemas nas análises estatísticas sobre guerras civis.
O crescimento econômico também aparece em vários trabalhos empíricos como
um fator que reduz a incidência de uma guerra interna51. Apesar de um grande
número de proxies diferentes serem usadas para mensurar o aumento de renda
nos estudos de conflitos domésticos – crescimento do produto interno bruto total
ou per capita, consumo per capita de energia, densidade de malha viária e até
variações na taxa de mortalidade – praticamente todas se comportam da mesma
maneira, em uma relação negativa com o início de guerras domésticas52. Aqui,
provavelmente o eixo de causalidade é similar ao da ligação entre renda per
capita e conflitos civis: quando um país atravessa um período de crescimento
econômico, os custos de oportunidade para a rebelião tornam-se relativamente
mais altos, gerando assim um desincentivo para a entrada de indivíduos nos
movimentos insurgentes. É válido lembrar que, de acordo com Blattman e Miguel,
não é necessário que o crescimento já esteja em processo para que seus efeitos
sejam vistos: como largamente discutido na teoria econômica, as expectativas
são, em grande medida, suficientes para induzir os indivíduos a tomarem suas
decisões. Com efeito, é correto afirmar que o “[...] crescimento esperado da renda
futura reduz o risco de guerra civil hoje”53.
Outro fator freqüentemente relacionado à incidência de guerras civis é a
dependência de recursos naturais, sobretudo do petróleo54. Curiosamente, dois
mecanismos opostos foram vistos como possíveis causadores de conflitos. Por
Collier & Hoeffler, 1998; Elbadawi & Sambanis, 2002; Fearon & Laitin, 2003; Hegre & Sambanis, 2006; Dixon,
2009.
52 Dixon, 2009, p. 714-715.
53 Blattman & Miguel, 2010, p. 12.
54 Collier & Hoeffler, 1998; Le Billon, 2001; Ross, 2004; Fearon, 2005b; Humphreys, 2005; Zimerman, 2008, p. 56;
Dixon, 2009, p. 714-725
51
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um lado, a ausência de recursos naturais pode agravar tensões sociais e levar
uma nação à guerra interna, pois os indivíduos lutariam para assegurar a posse
de bens necessários e escassos; por outro, a abundância de recursos também
pode gerar violência interna, pois como mercadorias primárias são lucrativas e
facilmente exploráveis55, elas se tornam atrativas tanto para as elites locais
quanto para uma série de grupos adversários que desejam obter benefícios
econômicos56. Apesar de ambas as explicações serem plausíveis, a última teve
prevalência nos estudos de guerras civis e vê-se atualmente um enorme número
de pesquisas que debatem os efeitos daquilo que é comumente chamado de
“maldiç~o dos recursos” [resource curse] ou “paradoxo da abund}ncia” [paradox
of plenty], onde a grande presença de bens primários gera pobreza, corrupção e
violência em determinado território57.
Ainda que seus eixos causais não estejam totalmente claros, é muito comum a
presença de variáveis ligadas à exploração de recursos nos textos de guerras
civis, provavelmente pela influência dos trabalhos de Collier e Hoeffler58. De
todos eles, entretanto, apenas o petróleo se mostra bastante significativo em um
grande número de modelos. De acordo com Dixon59:

“Claramente, mais trabalhos são necessários para estabelecer a relação
entre recursos “pilh|veis” [lootable resources] e guerras civis. Sobre um
desses recursos, entretanto, um consenso surgiu. [...] Petróleo é
perigoso”.

O argumento de que são facilmente exploráveis vale para diversos minérios, mas não para o petróleo.
Le Billion, 2001, p. 564
57 Karl, 1997.
58 Collier & Hoeffler, 1998; Collier & Hoeffler, 2004.
59 Dixon, 2009, p. 714
55
56

16

INTELLECTOR
Ano IX

Volume IX

Nº 17

Julho/Dezembro 2012

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

www.revistaintellector.cenegri.org.br

Talvez não seja exagerado afirmar que boa parte dos riscos associados à presença
de recursos naturais está ligada ao petróleo, já que este tem sido um importante
fator em vários dos conflitos modernos. Segundo Fearon e Laitin60, “dos dez países
exportadores de petróleo mais pobres, apenas um (Equador) não passou por uma
guerra civil. Os outros nove (Angola, Nigéria, Iêmen, Indonésia, Congo, Irã,
Colômbia, Camarões e Argélia) já passaram”. Considerando que a amostra de
países exportadores de petróleo não é grande, os números acima são relevantes.
Embora os diamantes também sejam por vezes mencionados como elementos
que levam ao conflito civil61, eles ainda não são aceitos de modo unânime na
literatura, deixando apenas o petróleo como variável consensual nos estudos da
área62.

As Variáveis Históricas
A história também exerce influência sobre as guerras civis. Vemos que, no plano
estatal, o número de anos vividos em paz e o tempo transcorrido após a
independência foram algumas vezes sugeridos como fatores importantes para
entendermos as guerras civis e, na esfera internacional, a existência da Guerra
Fria, tem sido colocada como uma variável que impulsionou os conflitos
domésticos no período.
As guerras civis são fenômenos recorrentes. Um país que atravessa hoje um grave
conflito armado tem grandes chances de que surtos de violência interna voltem a
acontecer no futuro. Este fato não passou despercebido por grande parte dos
autores que escrevem sobre este tema: Paul Collier, juntamente com uma equipe
Fearon & Laitin, 2006, p. 1.
Ross, 2006.
62 Dixon, 2009, p. 720.
60
61
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de pesquisadores comissionados pelo Banco Mundial, chegou a dedicar um livro
inteiro ao que se convencionou chamar de conflict trap, na qual uma primeira
guerra civil gera incentivos para que ocorram novas guerras civis63. Em suas
palavras64,

“Uma vez que um país sucumbe a uma guerra civil, o risco de futuros
conflitos dispara. Um conflito enfraquece a economia e deixa um legado
de atrocidades. Ele também cria líderes e organizações que investiram
em capacitação [skills] e equipamentos que só são úteis para a violência.
De modo perturbante, enquanto a maioria da população de um país
afetada por uma guerra civil sofre com ela, os líderes das organizações
militares que estão perpetrando a violência muitas vezes estão bem. A
perspectiva de ganhos financeiros dificilmente é o motivo principal para
uma rebelião, mas para alguns ela pode se tornar um modo de vida
satisfatório. Isso é uma razão adicional para justificar que os
participantes de uma guerra civil não devem ser deixados lutando entre
si. Algumas evidências mostram que, década após década, as guerras
civis estão ficando maiores”.

A opini~o dos autores privilegia os argumentos que colocam a “cobiça” como a
causa principal para explicar as guerras civis, mas é importante mencionar que o
“descontentamento” também pode mobilizar os cidad~os para conflitos
subseqüentes. Em um contexto de enfraquecimento do aparato estatal, além de
diminuir do custo de oportunidade para a rebelião como dizem Paul Collier e
63
64

Collier et al, 2003.
Collier et al, 2003, p. 4.
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seus colegas65, um dos fatores que facilita a coordenação civil é justamente a
existência de laços étnicos ou comunais, muitas vezes sobrepostos, mas não
equivalentes, às clivagens políticas ou econômicas locais66. Nesse sentido, antigas
diferenças sociais podem ressurgir em uma situação de fragilidade institucional,
gerando uma nova onda de violência interna no país. Assim, também por motivos
não-econômicos, a existência de uma guerra civil em um período anterior pode
dar origem a guerras civis no futuro.
Uma questão a se colocar é a respeito da duração dos efeitos de uma primeira
guerra civil em um segundo conflito. Como mensurá-la corretamente? Uma
primeira sugestão foi a de realizar a simples contagem de anos sem conflito e
analisar se havia uma relação entre esta variável e o início de uma guerra
posterior. Há também outra razão, de natureza metodológica, para incluir este
‘tempo relativo’ nos estudos de guerras civis67:

“An|lises de regress~o como a logit ou os métodos de mínimos
quadrados que usam dados agrupados com base no ‘país-ano’ s~o
problemáticas, pois o modelo de regressão subjacente é baseado na
premissa que as observações não são interdependentes, enquanto, um
tanto obviamente, elas o s~o”.

Dessa forma, a inclus~o da vari|vel ‘anos de paz’ ajudaria também a solucionar
um problema inerente aos modelos de regressão utilizados nos trabalhos de
guerras civis. Contudo, há grandes controvérsias a respeito do uso desta forma de
Collier et al, 2003.
Klem, 2004, p. 19.
67 Brown & Langer, 2009, p. 3.
65
66
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instrumentalizar o tempo nos estudos de conflitos. Por um lado, tomar o número
de anos de paz por si só como medida poderia conduzir a análise a conclusões
enganosas, uma vez que ele pressupõe que todos os anos influem igualmente para
aumentar ou diminuir os riscos de guerra civil. Com efeito, os primeiros anos
decorridos após uma guerra civil são muito mais relevantes para explicar o
surgimento de um conflito posterior do que, por exemplo, o qüinquagésimo ou o
centésimo ano. Nesse sentido, alguns pesquisadores adotaram uma função capaz
de calcular os efeitos decrescentes de uma primeira guerra civil nas
subseqüentes68, definida originalmente por Arvid Raknerud e Håvard Hegre69
para analisar conflitos entre estados. Sua formulação mais utilizada é exp[(0-Anos
de Paz)/α]. Esta função exponencial tem o valor de 1 quando o último conflito
está bastante próximo e tende a 0 caso ele tenha ocorrido há muito tempo70, no
qual seu divisor α corresponde { meia-vida dos efeitos de uma guerra civil
anterior71. O problema, entretanto, reside na enorme arbitrariedade da escolha
dos valores para a meia-vida. Østby72 usa α = 1, afirmando que em pouco menos
de um ano os efeitos de um conflito prévio já seriam reduzidos em 50%, os
artigos de Carey73 e Urdal74, respectivamente, usam α = 4.129 e α = 4, colocando a
meia-vida em cerca de três anos; Raknerud e Hegre75usam seis anos; e, em sua
dissertação de mestrado, Helge Holtermann76, chega a utilizar α = 400, onde s~o
necessários 277 anos para se atingir a meia-vida dos efeitos de uma guerra
anterior. Dessa forma, embora sua formulação matemática seja mais adequada
Toset, Gleditsch & Hegre, 2000, p. 985; Urdal, 2006, p. 617.
Raknerud & Hegre, 1997.
70 Hegre et al, 2001, p. 36
71 Brown & Langer, 2009, p. 6.
72 Østby , 2008 apud Brown & Langer, 2009, p. 6.
73 Carey, 2007, p. 56.
74 Urdal, 2006, p. 617.
75 Hegre, 1997, p. 393.
76 Holtermann, 2007, p. 81.
68
69
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para este tipo de análise do que a mera contagem de anos de paz, sua utilização
ainda levanta sérias dúvidas, pois os resultados dos modelos são dependentes de
uma escolha arbitrária de valores77. Ainda é preciso uma formulação teórica mais
rigorosa para que as variáveis temporais contínuas possam ser adequadamente
operacionalizadas nos estudos de guerra civil.
Outra forma de incorporar o ‘fator tempo’ nas an|lises de guerras civis consiste
em delimitar períodos que possuem certas características comuns e substituí-los
por variáveis dummy, uma técnica mais simples do que as que apresentamos
acima. Os primeiros autores a fazer uso deste instrumento são Fearon e Laitin78,
que incluem uma vari|vel chamada “novo estado” em seus trabalhos. H|, de fato,
uma enorme incidência de conflitos em países que obtiveram sua independência
recentemente, uma vez que este o país recém-criado “subitamente perde o suporte
coercivo da antiga potência colonial e suas capacidades militares são novas e ainda
não foram testadas”79. Com isso, os autores decidiram colocar esta variável em
seus modelos, equivalendo a 1 quando o país obteve sua independência há dois
anos ou menos, e a 0 para todos os outros casos. Os resultados são significativos
do ponto de vista estatístico80, mas também são questionáveis por sua
arbitrariedade: os autores não deixam claro por qual motivo foi escolhido
exatamente o período de dois anos e não qualquer outro. Ademais, ainda restam
algumas dúvidas a respeito da causalidade da relação entre ela e as guerra civis,
como, aliás, acontece com várias outras variáveis dependentes81.
O período da Guerra Fria (1945-1989) possui características bastante específicas,
e alguns autores resolveram codificá-la de modo distinto de outras épocas
Brown & Langer, 2009, p. 7.
Fearon & Laitin, 2003.
79 Fearon & Laitin, 2003, p. 81.
80 Fearon & Laitin, 2003, p. 84.
81 Brown & Langer, 2009, p. 22.
77
78
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históricas. Em uma ordem bipolar marcada por um grande número de proxy
wars, definidas geralmente como “conflitos prolongados e de baixa intensidade”82
onde as partes recebiam apoio, mais ou menos disfarçado, das grandes potências
(EUA e URSS), é de se imaginar que este período exerça influência sobre as
guerras civis. Collier e Hoeffler83, por exemplo, utilizam uma dummy da Guerra
Fria como um proxy que mostra “a vontade dos governos estrangeiros de financiar
oposição militar aos governos incumbentes”, mas apesar dela estar positivamente
relacionada ao início de guerras civis, a variável não se apresenta
estatisticamente significativa em nenhum dos modelos propostos pelos autores.
Sambanis84 também não encontrou um resultado significante para a variável
“Guerra Fria”, mas devemos lembrar que, pelo fato de sua an|lise estar focada
apenas nos casos de guerras étnicas serem raros conflitos deste tipo durante o
período bipolar (onde as guerras ‘ideológicas’ e ‘revolucion|rias’ seriam a
maioria), a ausência de relação entre Guerra Fria e os conflitos domésticos não
chega a ser uma surpresa. Brown e Langer85, em contrapartida, ao utilizarem esta
variável na base de dados desenvolvida por Fearon e Laitin86, conseguiram
encontrar um resultado significativo para “Guerra Fria” (p = 0,036), mas, o que é
interessante, esta variável aparece como negativamente relacionada com as
guerras civis, indo na contramão do previsto.
Com efeito, embora os anos de paz, a recém-independência dos estados e o
período da Guerra Fria apareçam em algumas análises de guerras civis como
elementos importantes para entendermos este fenômeno, ainda são visíveis os
problemas com a operacionalização e com os mecanismos teóricos implícitos por
Reisman, 1990, p. 860.
Collier & Hoeffler, 2004, p. 568.
84 Sambanis, 2001, p. 272.
85 Brown & Langer, 2009, p. 13.
86 Fearon & Laitin, 2003.
82
83
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trás destas variáveis. Sua utilização não é, obviamente, vetada nos trabalhos
empíricos, mas é preciso ter em mente que tais elementos devem ser incluídos
com cautela nos modelos, sempre ressaltando suas possíveis limitações.

As Variáveis Políticas
O impacto dos fatores políticos sobre as guerras civis ainda não é ponto pacífico
no meio acadêmico. Apesar de muitas variáveis estarem hoje sendo testadas, são
poucas as que possuem um relativo grau de sucesso nos modelos estatísticos. A
existência da forma federalista em um estado é uma delas. O federalismo é visto
não somente como uma ferramenta para prevenir conflitos com grupos
autônomos dentro de um território87, mas também como a melhor opção para
estruturar politicamente um país que passou por uma guerra doméstica88. Essa
idéia, na verdade, já tem antiga tradição na Ciência Política. De acordo com
Lijphart89, o modo “consociativo” seria a forma mais segura de estabelecer uma
governança democrática em sociedades plurais e com clivagens bem-definidas,
pois por meio de coalizões, mútuo poder de veto, proporcionalidade e certo grau
de economia local os conflitos tenderiam a ser resolvidos pacificamente. Em um
trabalho pioneiro na investigação dos conflitos étnicos, Horowitz90 afirma que o
federalismo é um dos elementos mais importantes para acomodar distintos
grupos em um mesmo território, embora reconheça que, em alguns casos
específicos, o federalismo possa, ao contrário, exacerbar a violência interna.

Horowitz, 1985, p. 619; Elazar, 1987, p. 232-265; Gurr, 2000.
Sambanis, 2002, p. 236.
89 Lijphart, 1977.
90 Horowitz, 1985.
87
88
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Assim, o federalismo deve ser implantado em um arcabouço de outras garantias.
Nas palavras do autor91,

“É necess|rio um pacote coerente, até mesmo redundante, de técnicas
de redução de conflitos. Tal pacote incluiria sistemas eleitorais para
criar incentivos para a cooperação interétnica e para coalizões préeleitorais baseadas na agregação de votos [vote pooling]. Em muitos
países, deveria haver também uma previsão para o federalismo ou
autonomia regional. Combinada com políticas que dão uma parcela do
poder central a grupos regionalmente concentrados, essa ‘devoluç~o’
[de poder] pode ajudar a evitar o separatismo. Uma divisão do território
bem realizada pode estimular a fluidez multipolar onde ela já exista e
prevenir a bifurcação; ela pode também produzir bens comuns entre
outras unidades também regionalmente organizadas, cruzando linhas
étnicas; e ela pode dar aos políticos a chance de praticar coalizões antes
de eles chegarem ao poder central”.

Os argumentos de Horowitz parecem razoáveis, e alguns trabalhos estatísticos
recentes vêm dando suporte a suas hipóteses92. Com efeito, Alfred Stepan93
aponta que todas as democracias estáveis, e que possuem uma sociedade
multicultural, são estados federados. O federalismo pode, assim, ser um
instrumento para redução de violência.

Horowitz, 1993, p. 36.
Saideman et al, 2002, p. 119.
93 Stepan, 1999, p. 20 apud Amoretti & Bermeo, 2004, p. 11.
91
92
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Em contrapartida, a presença de instabilidade política em um país aumenta
significativamente suas chances de atravessar uma guerra civil. As mudanças de
regime aparecem com freqüência na literatura como uma importante fonte de
conflitos violentos e, como afirma Dixon94, “[...] existe um amplo consenso sobre a
relação entre a instabilidade dos regimes e o início de guerras civis. [...] A única
discordância é a respeito da força da relação, mas não sua direção – mudança de
regime é perigoso”. A constataç~o de que mudanças políticas podem desencadear
períodos de violência não é nova: os problemas da democratização, por exemplo,
eram discutidos com seriedade ainda em meados do século XIX e, como lembrado
por Gleditsch, Hegre e Strand95, Alexis de Tocqueville j| apontava que “[...] as
revoluções nem sempre vêm quando as coisas vão de mal a pior. [...] Geralmente o
momento mais perigoso para um mau governo é quando ele tenta se reformar”.
Vários textos recentes têm comprovado essa hipótese96, afirmando que mudanças
de regime podem causar conflitos não apenas pela profunda alteração nos
incentivos e oportunidades dos atores políticos, mas também pela produção de
grupos de ‘vencedores’ e grupos de ‘vencidos’97. Em ambos os casos, é
interessante aos atores fazer uso de estratégias violentas para manterem-se no
poder.
Já a relação direta entre regime político e guerras civis é ainda muito controversa
na literatura. O problema não deixa de ser curioso, pois apesar de muitos
conflitos terem como justificativa, ao menos no plano retórico, a luta pela
democracia e pela liberdade, os dados estatísticos não têm mostrado uma
correlação clara entre regime político e guerras civis. De fato, dos 27 artigos
analisados por Dixon que incluíram a vari|vel ‘democracia’ em seus modelos, 19
Dixon, 2009, p. 718.
Gleditsch, Hegre & Strand, 2009, p. 163.
96 Hegre et al., 2001; Fearon & Laitin, 2003; Gleditsch, Hegre & Strand, 2009; Cederman, Hug & Krebs, 2010.
97 Cederman, Hug & Krebs, 2010, p. 387.
94
95
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deles não foram capazes de encontrar uma relação significativa entre ela e a
ocorrência de guerras civis, dois encontraram uma relação negativa entre as duas
e, pasmem, cinco trabalhos apontam que existe uma relação positiva entre elas,
na qual a democracia aumenta as chances de um país entrar em guerra civil98.
É válido destacar alguns prováveis problemas das pesquisas acima. Em primeiro
lugar, a relação entre democracia e guerra civil pode não ser linear, como alguns
dos trabalhos empíricos supõem. Um bom número de artigos99 encontrou uma
relação curvilínea entre regime político e guerras internas, na qual dois extremos
do espectro político possuem baixa incidência de guerras civis e há uma
concentraç~o de rebeliões em “anocracias” ou “regimes híbridos”, aqueles se
encontram em escalas intermediárias, possuindo tanto características de
democracias quanto de autocracias100. Seria preciso, para ter descoberto essa
relaç~o, n~o apenas usar a vari|vel ‘regime político’ em seus valores quadr|ticos
– a fim de captar o padr~o em ‘U invertido’ da curva – mas também, como
especulam Sørli, Gleditsch e Strand101, utilizar o país-ano como unidade de
medida, pois utilizar períodos de cinco anos na análise estatística pode gerar
vieses nos resultados. Em segundo lugar, os índices de democracia que aparecem
com mais freqüência nas pesquisas empíricas, como o Freedom in the World102,
Polity IV103 ou Scalar Index of Polities104 possuem conhecidas diferenças de
mensuração e codificação. De fato, é possível que uma relação estatística seja
encontrada em um índice e não em outro, ou que sua força de associação seja
Dixon, 2009, p. 718.
Ellingsen & Gleditsch, 1997; Hegre et al, 2001; Sambanis, 2001; Fearon & Laitin, 2003.
100 O termo “anocracia” n~o ser| usado neste trabalho, por sugerir uma “ausência de estado” (άνω, “acima” e
κράτος, “estado”). Utilizaremos aqui a denominaç~o “regime híbrido”, pelo fato de o termo descrever melhor a
realidade de tais estados e por ser mais bem trabalhado conceitualmente (Zimerman, 2006, p. 70).
101 Sørli, Gleditsch & Strand, 2005, p. 156.
102 Freedom House, 2010.
103 Marshall & Jaggers, 2002.
104 Gates et al, 2006.
98
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substancialmente maior ou menor dependendo apenas do tipo de dados e do
período em questão.
Mas há ainda outro questionamento sobre a relação entre regimes políticos e
guerras civis, este bem mais contundente. De acordo com Vreeland105, a
existência do “U invertido” se d| por meio de um erro na codificaç~o do índice
mais utilizado nas pesquisas acadêmicas, o Polity, e não pela maior propensão per
se de regimes híbridos entrarem em guerra civil. Já que o Polity codifica países
com conflitos como zero, bem no centro de sua escala (que vai de -10 a 10), é
natural que os regimes híbridos, situados entre democracias e autocracias,
apareçam sobrerepresentados nas análises estatísticas. Como escreve o autor106,

“Acontece que para os componentes do Polity que tratam do executivo
n~o h| uma relaç~o em ‘U invertido’ estatisticamente significante com
guerra civil, sejam os componentes introduzidos individualmente ou
combinados em um índice. No que tange aos componentes de
participação política, eu de fato encontro evidências de uma relação em
‘U invertido’ com guerra civil. Para essas vari|veis, entretanto, as
observações são codificadas no meio [da escala] quando a participação
política é facciosa, uma situação na qual a competição política entre os
grupos é “intensa, hostil, e freqüentemente violenta. Extremo
facciosismo pode se manifestar por meio do estabelecimento de
governos rivais e pelas guerras civis. Na pior das hipóteses, então, o
achado é tautológico: é mais provável que haja uma guerra civil onde há
guerra civil”.
105
106

Vreeland, 2008.
Vreeland, 2008, p. 402.
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Ao replicar os modelos estatísticos de Hegre e seus colegas107 e Fearon & Laitin108
com uma versão modificada do Polity – na qual foram retirados do índice os
componentes ‘contaminados’ pela inclus~o de referências {s guerras civis –
Vreeland109 n~o encontra a tal relaç~o em “U invertido” descrita pelos outros
pesquisadores. Com efeito, Strand110 já havia proposto a mesma hipótese, mas
justificou-a de um modo ligeiramente diferente. Em um primeiro momento, o
autor utilizou o Polity em sua formulação original1119, mas adicionou uma variável
dummy que marca os casos codificados com menç~o ao ‘faccionalismo’. Seus
resultados112 são praticamente iguais aos de Vreeland:

“A vari|vel dummy [faccionalismo] é forte e significativa, indicando que
políticas faccionais são de fato mais propensas à guerra do que as
outras. A única diferença significativa entre os modelos é que o
indicador quadrático de democracia é agora mais fraco e deixou de ser
estatisticamente significante, o que quer dizer que a relaç~o em ‘U
invertido’ n~o se sustenta”.

Strand testa ainda um novo modelo, onde as variáveis problemáticas do Polity
foram substituídas por uma versão modificada da escala de participação de

Hegre et al., 2001.
Fearon & Laitin, 2003.
109 Vreeland, 2008, p. 409-412.
110 Strand, 2006, p. 186.
111 O modelo original de Hegre et al (2001) lança mão do Polity III, enquanto os trabalhos mais recentes já fazem
uso da quarta versão do índice. Strand (2006, p. 186-188), contudo, testa o mesmo modelo usando ambas as
versões do índice, e em nenhum dos casos foi possível encontrar a relaç~o em ‘U invertido’.
112 Strand, 2006, p. 185.
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108

28

INTELLECTOR
Ano IX

Volume IX

Nº 17

Julho/Dezembro 2012

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

www.revistaintellector.cenegri.org.br

Vanhanen113, que também n~o comprova a existência do ‘U invertido’. A mudança
de regime continua robusta em sua análise, mas não o nível de democracia. Ao
que tudo indica, a controvérsia a respeito da importância do regime político para
explicar as guerras civis ainda não está terminada.

Conclusão
O campo de estudo das guerras civis está, com efeito, passando por uma
crescente diversificação temática e por um contínuo refinamento de suas técnicas
de mensuração empírica114 (Blattman & Miguel, 2010). Como atesta Bethany
Lacina115, as guerras civis migraram, talvez definitivamente, “do plano secund|rio
para o palco principal” de nossa disciplina. Até o presente momento, embora
muitas variáveis e modelos tenham tentado predizer quais variáveis mais
importantes para o início de um conflito civil, apenas uma grande população,
baixo PIB per capita, baixo crescimento econômico, dependência de recursos
naturais e instabilidade política possuem grande aceitação na academia116. As
demais ainda são, em grande medida, controversas. De certo modo, tais
questionamentos refletem as dificuldades de um “programa de pesquisa
embrion|rio”117, onde até agora não emergiu um paradigma conceitual que sirva
como uma importante referência para estudos presentes e futuros. A ausência de
um consenso acerca de quais variáveis são as mais importantes para determinar
Vanhanen, 2000.
Blattman & Miguel, 2010.
115 Lacina, 2004.
116 Dixon (2009, p. 720) afirma que também a relaç~o em “U invertido” entre regime politico e início de guerras
civis, os anos de paz possuem alto grau de consenso na literatura. Embora ele provavelmente esteja correto sobre
a última variável, não compartilho com sua posição perante a primeira. As críticas à mensuração dos regimes
formuladas por Strand (2007) e Vreeland (2008), que são também mencionadas neste trabalho são, a meu ver,
bastante convincentes.
117 Dixon, 2009, p. 731.
113
114
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o surgimento de uma guerra civil mostra que ainda há muito por se fazer. A teoria
das guerras civis, por assim dizer, ainda não encontrou seu Clausewitz; mas não
podemos desistir de procurá-lo.
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