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As diferentes abordagens teóricas
e a sua utilidade na gestão de conflitos
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pesar de passadas quase duas décadas sobre o fim da Guerra Fria e da preponderância das chamadas guerras civis em detrimento das guerras entre estados, a problemática da etnicidade e da violência étnica continua a ser objecto de uma especial atenção por parte de académicos oriundos dos mais diversos domínios das ciências sociais.
A sua importância decorre dos insuficientes contributos teóricos registados no campo
da gestão e da contenção da violência intercomunal, nomeadamente no continente africano, independentemente da natureza da clivagem – religiosa, social, cultural ou linguística – que lhe está subjacente2. Só uma profunda compreensão do fenómeno
permitirá aos mediadores construírem estratégias de mediação eficazes. Caso contrário,
a gestão destes conflitos corre o sério risco de se tornar num exercício condenado ao
insucesso.
Não obstante os fracos resultados obtidos na gestão da violência intra-estadual generalizada, os mediadores têm insistido em extrapolar para este tipo de conflitos as técnicas
e os métodos utilizados na gestão de conflitos entre estados. O facto de se tratar de uma
realidade essencialmente distinta, nomeadamente quando nos referimos aos chamados
conflitos de natureza étnica, justifica necessariamente o emprego de técnicas e de métodos igualmente distintos para a sua resolução. Apesar do cepticismo do autor quanto à
existência de conflitos étnicos e à utilidade de tal classificação para identificar estratégias
que permitam pôr fim àquele tipo de violência, o debate sobre o tema é incontornável,
sendo crucial estudar as explicações sobre etnicidade e violência étnica dadas pelas diferentes escolas, tendo sempre em mente a sua utilidade na identificação de estratégias
que permitam conter e pôr fim à violência.
A escolha das ferramentas teóricas utilizadas para a interpretação e análise das causas e
origens de uma determinada disputa revelou ser de uma importância crucial, visto afectar decisivamente todo o processo da gestão de conflitos. Daí a importância deste trabalho. O crédito atribuído à tese de que o confronto armado entre os grupos étnicos que
integravam a antiga Jugoslávia resultou de uma propensão intrínseca e natural das diferentes culturas do espaço balcânico condicionou significativamente a definição das polí-
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ticas do Ocidente para a região, tanto no domínio da gestão como da resolução de conflitos. Apesar desta corrente de pensamento não ter recebido um grande acolhimento na
academia e ser de uma simplicidade e poder explicativo confrangedores, ela foi abraçada
por uma vasta audiência, muito em particular por uma grande parte dos decisores políticos ocidentais, com resultados desastrosos3.
Conscientes da dificuldade em incluir num trabalho desta natureza a totalidade das teorias e dos pontos de vista sobre a problemática da etnicidade e da violência étnica, limitar-nos-emos a efectuar a apresentação, de uma forma tanto quanto possível acessível,
das principais abordagens teóricas e dos pontos de vista de maior visibilidade e aderência, as quais organizámos em três grandes escolas de pensamento – primordialista, instrumentalista e construtivista – procurando, sempre que possível, reflectir sobre as suas
possibilidades e limitações na construção de estratégias de gestão de conflitos. A classificação proposta é aceite por um leque muito alargado de analistas, sendo, contudo, apenas uma entre várias classificações possíveis4.
É fundamental ter sempre presente que tanto o processo interpretativo das causas do
conflito como o das fundamentações intelectuais que lhe estão subjacentes não são neutrais quando se trata de definir estratégias e políticas, quer de gestão da violência quer da
resolução dos conflitos. Os resultados a que se chega diferem consoante optemos por
análises baseadas em lealdades primordiais, na actuação de activistas políticos, ou em
aspectos de natureza social. As correntes de pensamento apresentadas não são monolíticas, nem completamente exclusivas. Se, por um lado, é possível identificar no interior
de cada uma delas argumentos distintos, por outro, as explicações sobre etnicidade e
conflitualidade étnica avançadas pelas diferentes escolas, apesar de serem conflituais
entre si em vários aspectos e revelarem diferenças conceptuais persistentes, noutros
casos combinam e permutam argumentos. Por isso, é difícil arranjar alguém que se situe
e reveja completamente em todos os argumentos de cada uma das abordagens apresentadas. Por questões de economia e de parcimónia evitaremos discutir pontos de vista
minoritários, concentrando a nossa atenção apenas nos argumentos consensuais de
cada escola de pensamento5.
O estudo das diferentes abordagens terá uma forte componente comparativa com base
nas respostas avançadas por cada uma das escolas de pensamento às variáveis em análise, sendo acompanhado da identificação dos pontos fortes e das vulnerabilidades
explicativas de cada uma delas. O tema não se esgota, obviamente, neste texto. Não só a
sua riqueza extravasa largamente um trabalho desta dimensão, como a própria diversidade e complexidade dos conflitos étnicos coloca limitações ao desenvolvimento de uma
teoria geral de gestão dos conflitos étnicos.
A ESCOLA PRIMORDIALISTA6

Os pensadores primordialistas explicam a etnicidade em termos de características comportamentais herdadas pelo indivíduo, tanto de natureza biológica como cultural. Sendo
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estas características determinadas pelo nascimento, para os primordialistas a identidade
étnica emerge naturalmente7. A ênfase colocada tanto na variável biológica como na cultural para explicar a etnicidade depende do alinhamento científico dos seus promotores.
Os primordialistas de formação sociobiológica tendem a explicar os comportamentos
sociais e étnicos em termos de traços biológicos herdados, enquanto que os antropólogos
sociais dão maior ênfase à cultura. Clifford
Geertz chama aos factores de identidade
A ÊNFASE COLOCADA TANTO NA VARIÁVEL
– língua, religião, costumes, raça, ou laços
BIOLÓGICA COMO NA CULTURAL PARA EXPLICAR
sanguíneos assumidos – lealdades primorA ETNICIDADE DEPENDE DO ALINHAMENTO
8
diais . Para ele os seres humanos nascem
CIENTÍFICO DOS SEUS PROMOTORES.
como animais incompletos, os quais se
preenchem através da cultura que eles próprios criam, a qual assume o papel de uma atribuição primordial de existência social9. Apesar de se perpetuar através de um processo
contínuo de sociabilização que vai acentuar a percepção de exclusividade dos membros de
um determinado grupo, e o sentido de diferença relativamente a outros grupos sociais,
a pertença a um determinado grupo social é definida no acto do nascimento10.
Os sociobiologistas discordam entre si quanto à força das causas biológicas para explicar o comportamento humano11. Para alguns deles – os radicais – o comportamento
social é explicado exclusivamente pela biologia; certas tendências comportamentais
observadas em humanos têm causas genéticas intrínsecas12. Os genes explicam o comportamento humano porque são sólidos e seguros, enquanto que a cultura é efémera,
inconstante, contingente e não é fiável; para outros – os moderados – o comportamento
social explica-se através de uma mistura de biologia e cultura; a base biológica do comportamento humano pode ser anulada ou alterada pelas poderosas capacidades culturais da espécie, as quais moldam o ambiente e provocam uma adaptação a elas por
meios não biológicos13. As bases sociológicas das relações humanas de natureza étnica
e rácica apenas vêm adicionar ou complementar o actual entendimento histórico e cultural destas relações, em vez de demonstrarem as causas genéticas subjacentes às escolhas culturais.
Podemos ainda encontrar entre os primordialistas uma explicação alternativa aos argumentos biológico-culturais. Em vez de biologia ou cultura, Frederik Barth propõe como
variável explicativa para a formação da identidade étnica o primado da manutenção das
fronteiras. Sem questionar o carácter hereditário (ascriptive)14 e a «essência» cultural da
etnicidade na definição daquelas identidades, Barth atribuiu uma tremenda importância
à manutenção das fronteiras. Para ele, o aspecto central da investigação deve ser a fronteira étnica que define o grupo, e não os aspectos de natureza cultural que aquela incorpora15. As fronteiras a que se deve dar atenção são as fronteiras sociais, as quais, nalguns
casos, poderão assumir uma natureza territorial. A fronteira étnica canaliza a vida social
compreendendo frequentemente uma organização complexa de comportamentos e relações sociais. Segundo Barth, a fronteira é o âmago da consciência étnica. Ao atribuir
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uma ênfase decisiva ao facto de os grupos étnicos serem categorias de natureza hereditária e de identificação pelos próprios actores, com a característica de organizarem interacções entre pessoas, Barth muda o centro da investigação da constituição interna e
histórica dos grupos para a problemática das fronteiras étnicas e sua manutenção16.
Com base no raciocínio acima apresentado, os primordialistas argumentam que o conflito étnico é uma consequência natural das diferenças étnicas, não necessitando de ser
explicado. Os membros de um grupo étnico sentem naturalmente empatia entre si e hostilidade relativamente aos membros dos outros grupos17. Assim, os primordialistas
sugerem a ubiquidade do etnocentrismo, i.e., a crença de que os membros do seu grupo
são superiores aos dos outros grupos18. Para os primordialistas, o conflito étnico decorre
e tem origem na etnicidade; é uma inimizade espontânea e organizada. Com base neste
argumento, as relações entre os membros de um grupo serão mais pacíficas, ordeiras e
cooperativas do que as relações destes com membros de outros grupos, as quais tendem
a ser conflituais, anárquicas e destrutivas. Enquanto que semelhanças étnicas conduzem
à cooperação, diferenças étnicas conduzem ao conflito interétnico19.
Muitos académicos primordialistas vêem a cultura como a principal responsável pelas
animosidades interétnicas. É através da cultura que os seres humanos adquirem uma língua, religião, costumes, vestuário, alimentação, etc., comuns e, simultaneamente,
desenvolvem um conjunto de afinidades e um sentido de fidelidade ao grupo, e, consequentemente, um sentido de inimizade para com os elementos exteriores ao seu grupo.
Para os defensores das teses primordialistas, o conflito relaciona-se com irracionalidade
e com tendências psicológicas e sociais «naturais» de pertença a um grupo que conduzem à rejeição dos outros grupos. Segundo alguns autores primordialistas esta tendência emerge naturalmente quando deixa de ser reprimida.
A argumentação primordialista centra-se em explicações de solidariedade social extremamente simplistas. Se é certo que em muitas sociedades as semelhanças físicas dos
seus membros e a crença numa mesma ancestralidade, reforçadas por uma língua, história e inimigos comuns servem frequentemente não só para justificar certas formas de
solidariedade social como para definir a identidade do grupo, também é verdade que este
argumento é manifestamente insuficiente para explicar tanto a natureza da solidariedade de grupo como o modo como os problemas da acção colectiva são resolvidos. Se
aquelas explicações podem, com restrições, ser aceites para justificar a solidariedade de
grupo, dificilmente podem explicar os problemas da acção colectiva, os quais não são
explicados pela solidariedade orgânica.
Os argumentos primordialistas não conseguem explicar, por exemplo, os prolongados períodos de coexistência pacífica de diferentes grupos étnicos num mesmo espaço geográfico. Como
veremos de seguida, o conflito étnico não é directamente causado pelas diferenças entre grupos, as quais, por si só, não provocam conflitos. Os primordialistas tratam a etnicidade como
um fenómeno óbvio e natural que explica automaticamente todas as formas de acção colectiva,
não levando em consideração as diferenças existentes entre cultura e expressões políticas das
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diferenças culturais, i.e., movimentos separatistas, esforços para controlar o Estado, ou tentativas de partilha de poder com outros grupos culturais20. O primordialismo não consegue, por
exemplo, distinguir entre identidade cultural e identidade cultural politicamente relevante21.
As identidades de grupo não só não são fixadas historicamente, como se encontram em
constante mudança, surgindo novas identidades a todo o instante. Mesmo contendo
OS ARGUMENTOS PRIMORDIALISTAS NÃO
indivíduos com diferentes graus de ancestraCONSEGUEM EXPLICAR OS PROLONGADOS
lidade comum, os grupos «étnicos» sofrem
PERÍODOS DE COEXISTÊNCIA PACÍFICA
alterações na sua composição ao longo dos
DE DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS NUM MESMO
tempos (como ocorreu, por exemplo, com a
ESPAÇO GEOGRÁFICO.
criação de uma identidade «anglo-saxónica»).
Em presença de uma racionalidade instrumental, os problemas da acção colectiva inerentes a qualquer acção de grupo organizada tornam-se de difícil resolução, não
podendo ser descartados apenas com base no simples argumento da solidariedade orgânica. Por outro lado, surgem no interior dos diferentes grupos étnicos lutas permanentes pelo poder, as quais acabam por corroer a solidariedade social que aqueles poderiam
reunir para prosseguir o propósito de uma acção colectiva bem-sucedida. A análise destes factores permite-nos verificar que a natureza da solidariedade étnica é, por si só, altamente problemática e não se produz sem esforço, meramente com base em
características humanas superficiais, mitos de um passado comum, ou mesmo de uma
história partilhada, como sugerem as explicações primordialistas.
Uma explicação consistente do fenómeno étnico não só necessita de explicar os termos em
que ocorre e se constrói uma forte ligação do indivíduo ao grupo, como também necessita
de explicar a sensibilidade das fronteiras e do conflito étnico em contextos de mudança,
assunto que os primordialistas normalmente negligenciam. Tem acontecido, por vezes,
que perante manifestações de sentimentos étnicos de elevada intensidade, alguns analistas são levados a identificá-las como primordiais, apesar de serem identidades de grupo
socialmente construídas, nalguns casos recentemente, com poucas diferenças tangíveis,
e resultantes de mutações provocadas por alterações ambientais. Há a salientar que uma
forte ênfase na resposta dos grupos étnicos às necessidades profundas dos seus membros
não se encontra de modo algum em contradição com um forte sentimento de variação do
fenómeno étnico. Os sentimentos entre grupos podem alterar-se e na realidade alteram-se.
Em face do exposto, não nos parece que a escola primordialista possa constituir-se numa
referência conceptual relevante na gestão da violência intra-Estado, sendo as suas explicações de pouca utilidade para a resolução de problemas que envolvam acção colectiva22.
A evidência empírica coloca sistematicamente em causa as crenças primordialistas.
A ESCOLA INSTRUMENTALISTA

As abordagens instrumentalistas encontram-se normalmente associadas à sociologia e à
ciência política. Uma vez que a abordagem instrumentalista incorpora uma larga variedade
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de perspectivas, começaremos por apresentar um conjunto de premissas aceites de uma
forma geral por todas elas, antes de entrarmos no detalhe argumentativo das mais relevantes. Para efeitos deste trabalho, considerámos integrados na perspectiva instrumentalista as seguintes linhas de pensamento: o estruturalismo, os trabalhos levados a cabo
pelos académicos de inspiração weberiana, o dilema da segurança, e o institucionalismo.
OS PRINCÍPIOS

A identidade étnica é vista pelos instrumentalistas, acima de tudo, como um fenómeno
social, e não como um processo biológico que se herda, e que é passado de geração em
geração. A etnicidade e o nacionalismo não são «atribuídos» mas sim construções
sociais e políticas23. Para os instrumentalistas a etnicidade não emerge naturalmente;
resulta de um processo de socialização sob pressão das elites e da comunidade, assim
como de orientações de modos de vida. Em termos gerais, os instrumentalistas vêem a
etnicidade como contextual, fluida, maleável e em função das condições estruturais existentes na sociedade24. Acima de tudo, conPARA OS INSTRUMENTALISTAS A ETNICIDADE
sideram a etnicidade um conceito elástico,
NÃO EMERGE NATURALMENTE;
cujas fronteiras e conteúdos são variáveis
RESULTA DE UM PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO
e sujeitos a mudança25.
SOB PRESSÃO DAS ELITES E DA COMUNIDADE,
Para os instrumentalistas a identidade
ASSIM COMO DE ORIENTAÇÕES DE MODOS DE VIDA.
étnica é uma construção social que pode
ser aumentada ou diminuída, em determinados momentos históricos e contextos económicos e sociais, por elites políticas na
busca de poder26. Segundo esta escola, a opção étnica é uma escolha individual feita em
liberdade; é escolhida em vez de atribuída. A simples existência de uma identidade presumida não implica, por si só, a mobilização de um grupo para a acção social e política.
É necessário primeiro politizá-la, o que é normalmente feito por activistas políticos. Em
contraste com os primordialistas, os instrumentalistas não vêem o conflito interétnico
como o produto de uma tendência ou propensão inata; as diferenças culturais de per se
não significam conflito.
Os instrumentalistas baseiam as suas análises na utilização da etnicidade como um instrumento de competição social e política27. Para eles, o conflito étnico é o resultado da
competição entre elites e da manipulação que estas fazem da cultura, na prossecução
dos seus interesses, tanto políticos como económicos28. Consoante as circunstâncias
políticas e económicas, as elites tanto podem politizar a cultura e impelir os grupos étnicos para a rivalidade e hostilidade, como podem subvalorizar ou mesmo prescindir da
manipulação simbólica da cultura, valores e práticas, procurando a cooperação com os
outros grupos, ou a colaboração com as autoridades do Estado29. A cultura torna-se,
assim, numa «matéria-prima» que necessita de ser primeiro «trabalhada»30.
Nesta lógica, é a competição entre elites que precipita o conflito étnico, a qual tem lugar
em determinados ambientes políticos e económicos, em vez dos valores culturais dos
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grupos étnicos em questão. A cultura, os valores e as práticas dos grupos étnicos tornam-se recursos políticos que as elites utilizam na sua competição em busca de poder
político e vantagem económica31. Contudo, o processo da conversão daquelas diferenças
culturais em bases de diferenciação política entre povos, que se levantam apenas em circunstâncias muito específicas das suas histórias, necessitam de ser claramente identificadas32, visto variarem de caso para caso.
O processo da mobilização política das comunidades étnicas envolve invariavelmente
competição e conflito por poder político, benefícios económicos e estatuto social entre
as elites competidoras, as classes e as lideranças de grupos, tanto no interior como entre
grupos étnicos diferentes33. Para criar maior coesão interna e fazer prevalecer mais eficazmente as exigências étnicas contra grupos rivais, as elites étnicas e nacionalistas
amplificam não só as semelhanças entre os membros dos grupos a que pertencem,
como as diferenças que os distanciam colectivamente dos restantes grupos34.
Os instrumentalistas argumentam que o uso da etnicidade como ferramenta política faz
com que esta não se distinga fundamentalmente de outras afiliações políticas, e, por
conseguinte, as diferenças étnicas, por si mesmas, têm pouca utilidade para explicar os
conflitos. Se estes não são causados por diferenças étnicas, então a utilidade desta categoria pode, de algum modo, ser colocada em causa. Em vez de serem «étnicos», os conflitos são «políticos». Isto é, são produto de manipulações levadas a cabo por activistas
políticos ou por forças estrangeiras procurando tirar vantagem das diferenças étnicas
para enfraquecer e desestabilizar o Estado35.
Depreende-se dos argumentos instrumentalistas que as lições aprendidas com os conflitos étnicos podem frequentemente – talvez sempre – aplicar-se a outros tipos de conflitos. Uma vez politizada, a etnicidade não é essencialmente diferente de outras formas
de associação política. Assim sendo, os conflitos étnicos não serão necessariamente
diferentes de conflitos com origem em interesses, nomeadamente os de natureza material ou ideológicos. Nesta perspectiva, o conflito étnico, embora prevalecente, é parte de
um processo conflitual de maior amplitude36. A etnicidade é primeiro e acima de tudo
um rótulo ou um conjunto de laços simbólicos que são usados para se obterem vantagens políticas, exactamente como acontece com as filiações em grupos de interesse ou
em partidos políticos37. Contudo, esta utilização dos atributos étnicos feita pelas elites
económicas e políticas encontra-se condicionada exactamente pelas crenças e valores
dos tipos de apelos que possam vir a efectuar38. Isto é particularmente verdade se tivermos em conta o insucesso das tentativas de promoção de identidades, como aconteceu,
por exemplo, no Sul da França, nos anos 60, com a identidade «Ocitânica», ou com os
esforços para criar uma identidade «Padânica» entre os italianos do Norte, nos anos 9039.
Na realidade, os esforços para agitar identidades étnicas sem uma base cultural credível
e sólida são frequentemente mal sucedidos. De modo a promoverem os seus interesses,
os líderes étnicos podem tentar explorar diferenças percebidas, mas se não conseguirem
responder a injustiças e aspirações reais, não terão sucesso40.
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O processo de formação de nacionalidades a partir de grupos étnicos ou da construção
de culturas (ou ideologias) nacionais que se ajustem às fronteiras do Estado são em
muitos aspectos semelhantes. Iniciam-se normalmente através de pequenas elites que
politizam agendas culturais. Os actores-chave deste processo podem ser tanto intelectuais como oportunistas políticos que usam as identidades culturais para os seus próprios desígnios. As explicações instrumentalistas são de grande utilidade para
compreender a violência interétnica, não só em sociedades industriais mas também
naquelas em desenvolvimento que atravessam um processo de modernização. Como
salientou Horowitz, são as elites, que supostamente deveriam afastar os seus povos de
afiliações étnicas, quem encontramos frequentemente na liderança do conflito étnico.
Nestas sociedades, os partidos políticos de natureza étnica têm as suas origens profundas entre as elites educadas; por todo o mundo em desenvolvimento a violência
étnica tem lugar em áreas urbanas, onde normalmente se concentram estas mesmas
elites e os exércitos se dividem com base em tensões étnicas que conduzem a golpes
de Estado e a genocídios41.
O instrumentalismo tem sido objecto de duas críticas principais: a primeira prende-se
com a sua incapacidade para explicar a poderosa carga emocional que tanto parece
envolver o comportamento étnico que se encontra subjacente a tais conflitos. Crawford,
por exemplo, acusa os instrumentalistas de subvalorizarem a dimensão afectiva dos
conflitos étnicos42. Smith, por seu lado, chama a atenção para o perigo comum a todas
as abordagens instrumentalistas de negligenciarem o ambiente cultural em que se
desenrola a competição entre elites, e maximizarem o factor racional das preferências.
A segunda crítica tem a ver com a tendência dos instrumentalistas para definirem os
interesses em disputa fundamentalmente em termos materiais, não entrando em linha
de conta com a resilência dos sentimentos étnicos dos litigantes43.
O D E B AT E E S T R U T U R A L I S TA

Alguns académicos mais radicais do campo instrumentalista, os chamados estruturalistas, de formação marxista ou marxizante, tendem a ignorar completamente a variável «cultura» na equação étnica, argumentando que a etnicidade não é politicamente
relevante nem serve para explicar a conflitualidade social. A organização social é definida pela posição dos grupos sociais no modo de produção capitalista e o conflito
social é explicado pelo antagonismo de classe, e não por diferenças com base na religião, raça ou cultura. A raça e os grupos étnicos funcionam apenas como meras «máscaras» que são utilizadas para obscurecer a identidade de classe, na luta pelo poder
político ou económico. Os estruturalistas consideram os grupos de base comunitária
apenas como mais uma entrada na lista de grupos orgânicos das suas tabelas de «sistemas políticos»44.
Para os estruturalistas, o aspecto dominante e decisivo do conflito centra-se na classe,
sendo a etnicidade tratada como um factor subsidiário – uma forma de consciência que,
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se não falsa, pelo menos não é fundamental. Os estruturalistas ignoram o fenómeno
étnico assim como as lutas raciais e comunais. Para eles, a etnicidade é uma ocorrência
meramente acidental que pode ser rapidamente desprezada em favor de outras forças
sociais que, apesar de escondidas, são mais consequentes45. A dinâmica da luta de classes é o real motor por detrás da acção
«étnica»46, sendo o pluralismo cultural
PARA OS ESTRUTURALISTAS,
considerado como uma arma prestimosa
O ASPECTO DOMINANTE E DECISIVO DO CONFLITO
nas mãos dos políticos da burguesia na
CENTRA-SE NA CLASSE, SENDO A ETNICIDADE
busca dos seus interesses de classe.
TRATADA COMO UM FACTOR SUBSIDIÁRIO – UMA
Embora usando argumentos semelhantes,
FORMA DE CONSCIÊNCIA QUE, SE NÃO FALSA,
instrumentalistas e estruturalistas diverPELO MENOS NÃO É FUNDAMENTAL.
gem substancialmente em dois assuntos
cruciais: na importância atribuída ao factor cultural, e na natureza dos actores do conflito. Embora o pensamento neomarxista tenha produzido uma grande variedade de conceptualizações, modelos teóricos, análises históricas e argumentos políticos sobre raça,
classe e a «libertação» do Estado do clássico determinismo económico marxista47, continua, no entanto, a considerar as divisões raciais e étnicas na sociedade capitalista como
parte de outros tipos de relações sociais mais gerais (produção ou baseadas na classe),
ou a tratá-las como um fenómeno de natureza superestrutural escondendo a sua base
«real»48. Embora alguns instrumentalistas tendam a abordar o factor cultural de uma
forma subsidiária, comparativamente com os estruturalistas, a sua abordagem é seguramente muito menos dogmática e rígida.
Enquanto que os instrumentalistas falam de elites, os estruturalistas referem-se a classes sociais. A análise do papel das elites no conflito é muito mais complexa do que a feita
com base nas clivagens de classe. Para os marxistas, a mobilização social é sempre o
resultado do antagonismo de classe. O apelo étnico é apenas uma forma de mascarar as
desigualdades de classe. A abordagem estruturalista poderá revelar-se de grande utilidade para explicar os conflitos sociais que ocorram em sociedades onde se verifique uma
enorme correlação entre raça e classe, como acontece na África do Sul ou mesmo nos
Estados Unidos da América, onde as diferenças culturais coincidem com a estratificação
social. Contudo, o seu poder explicativo diminui nos casos em que diminui ou não se
verifica esta coincidência. O grande contributo desta abordagem reside no facto de alertar para a realidade da política ser um combate pela riqueza e pelo lucro, permitindo
assim compreender por que é que certos grupos se unem politicamente para actuarem
colectivamente na disputa de recursos escassos.
W E B E R E A C R E N Ç A S U BJ E C T I VA

Ainda no domínio da lógica instrumentalista encontramos o pensamento de Max Weber
– um sociólogo do conflito, por excelência – e dos académicos que seguiram as suas
ideias. A sua definição de etnicidade enquadra-se perfeitamente nas premissas instruEtnicidade e violência étnica Carlos Branco
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mentalistas. Weber manifestou inequivocamente o seu descontentamento com «as múltiplas origens sociais e ambiguidades teóricas» da etnicidade como conceito49, assim
como a «inutilidade da noção de grupo étnico»50. Apesar do modo como estas duas questões foram levantadas, Weber concebeu um corpo de ideias sobre etnicidade coerente
merecedor de análise e atenção.
Segundo Weber, são grupos étnicos aqueles grupos humanos que partilham uma crença
subjectiva na sua descendência comum devido a semelhanças de natureza física ou de
costumes, ou de ambos, ou ainda devido a memórias de colonização e migração51. Esta
crença pode ser importante para a formação do grupo, não interessando se existe ou não
uma relação sanguínea objectiva entre os seus membros52. A ênfase colocada por Weber
numa identidade presumida como o princípio estruturante da unidade étnica não
implica, contudo, qualquer consequência particular no domínio da acção social e política.
O facto de se pertencer a uma etnia não significa automaticamente a existência de um
grupo étnico; apenas facilita a sua formação qualquer que seja a sua natureza, particularmente na esfera política53. A noção de acção social etnicamente motivada faz parte de um
fenómeno que uma análise sociológica rigorosa tem de saber distinguir cuidadosamente.
A consciência étnica forma-se primariamente através de experiências políticas comuns,
não importando o quão artificial seja a organização política da comunidade. Weber abre
a porta para a possibilidade da etnicidade ser criada, mesmo apenas através da imaginação colectiva de indivíduos aparentemente semelhantes. O papel fundamental da política
implica que a etnicidade como um fenómeno se torne real apenas devido às circunstâncias, e não porque exista a priori como qualquer solidariedade intrinsecamente permanente, ligando um conjunto de indivíduos através do tempo e do espaço.
A A B O R D A G E M R A C I O N A L I S TA

A tradição da escolha racional considera os comportamentos individuais como uma
função da interacção de constrangimentos estruturais com as preferências soberanas
dos indivíduos. A estrutura determina primeiro, numa maior ou menor extensão, os
constrangimentos sob os quais os indivíduos actuam. Dentro destes constrangimentos, os indivíduos enfrentam várias modaA TRADIÇÃO DA ESCOLHA RACIONAL CONSIDERA
lidades de acção possíveis. A modalidade
OS COMPORTAMENTOS INDIVIDUAIS COMO UMA
escolhida é resultado de uma selecção
FUNÇÃO DA INTERACÇÃO DE CONSTRANGIMENTOS
racional. Os indivíduos adaptam os meios
ESTRUTURAIS COM AS PREFERÊNCIAS SOBERANAS aos fins, por forma a conseguirem a
DOS INDIVÍDUOS.
maneira mais eficiente de os obter.
Quando se consegue adivinhar as preferências individuais, podem-se prever os comportamentos face a qualquer combinação
de constrangimentos estruturais54.
Transpondo estes pressupostos para a acção étnica, a escolha racional argumenta que os
indivíduos se juntam para actuarem colectivamente com o objectivo de maximizarem o
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valor das suas acções, participando ou abstendo-se de acções étnicas colectivas de acordo
com os seus próprios interesses individuais e ambições, não sendo os interesses dos grupos étnicos, de acordo com esta explicação, mais do que a soma dos interesses individuais
dos seus membros. É nestes pressupostos que se enquadra a teoria do dilema de segurança a qual, inicialmente desenvolvida por matemáticos, foi mais tarde adoptada pelos
cientistas sociais para explicar e prever comportamentos individuais. O conceito foi inicialmente empregue para explicar o comportamento político das superpotências durante
a Guerra Fria, mas com a emergência dos conflitos étnicos que dilaceraram a Europa e a
antiga União Soviética no rescaldo da Guerra Fria, o dilema da segurança foi objecto de
revisão, tendo sido reformulado de modo a explicar este tipo de conflitos55, na tentativa de
os entender em termos de dilemas estratégicos e de acções racionais.
Os apoiantes desta abordagem argumentam que com o declínio das instituições do
Estado, este perdeu capacidade tanto para arbitrar conflitos entre grupos que emergem
no seu interior como para lhes fornecer garantias credíveis de protecção. Nestas circunstâncias, naquilo a que Posen chamou de situação de «anarquia emergente», a segurança física tornou-se uma preocupação da mais elevada importância56. Levantam-se
medos colectivos sobre o futuro, e os grupos tornam-se receosos pela sua sobrevivência.
Passam a investir e a preparar-se para a violência, e, por conseguinte, a violência torna-se realmente possível57.
Segundo os defensores desta linha de pensamento, o conflito étnico intenso é na maioria
dos casos causado por receios colectivos quanto ao futuro. Quando os grupos começam a
recear pela sua segurança, levantam-se dilemas estratégicos de resolução difícil, os quais
transportam consigo um tremendo potencial de violência58. Falhas na comunicação e problemas de credibilidade das promessas feitas permitem que o dilema de segurança ganhe
espaço. Os grupos tornam-se mais apreensivos, o Estado enfraquece, e a probabilidade de
conflitos aumenta. Os activistas étnicos e os empreendedores políticos que actuam no seio
destes grupos manipulam estes receios de insegurança e polarizam a sociedade59.
Sem a imposição levada a cabo por um Estado estável, os grupos étnicos deixam de acreditar uns nos outros, e o conflito étnico irrompe devido à adopção de estratégias ofensivas e aos elevados graus de incerteza normalmente existentes nestes ambientes. Esta
abordagem sugere que onde deixem de existir instituições responsáveis por impor a
autoridade e prevaleça a anarquia, os grupos tendem a privilegiar a procura de segurança
acima de qualquer outro objectivo, o que os conduz a tomarem medidas que tornam os
outros grupos inseguros, os quais, por sua vez, vão tomar igualmente acções que os tornam uma ameaça60. As memórias políticas e as emoções podem também ampliar estas
ansiedades, e aumentar a distância entre os diferentes grupos em questão. Juntas, estas
interacções estratégicas entre e intragrupos produzem uma mistura tóxica de desconfiança e suspeição que pode descambar em violência assassina.
O dilema da segurança coloca-se quando numa situação de anarquia se torna difícil distinguir os preparativos defensivos de um oponente daquilo que poderão ser intenções
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ofensivas. Nestas circunstâncias de incerteza, desde que a ofensiva se possa revelar
como uma medida mais adequada do que a defesa, e a vantagem que o actor dispõe se
possa erodir pela inacção, poderá ser melhor lançar uma guerra preventiva61. Contudo,
alguns teóricos do dilema da segurança não reclamam a racionalidade em todos os
aspectos do processo de decisão que conduz à violência generalizada. Posen, por exemplo, considera que a lista de transacções violentas anteriores afecta a percepção dos participantes sobre a possibilidade de um ataque do oponente e a necessidade de se tomar
a iniciativa de atacar primeiro; as interpretações das intenções dos oponentes serão
orientadas para a imputação de malevolência se existir um historial de violência étnica62.
Os seguidores da escolha racional procuraram também analisar o modo como factores
não racionais, como sejam os mitos políticos e as emoções, interagem com os dilemas
estratégicos enunciados, e até que ponto as emoções se podem incluir na razão. Contudo, os racionalistas têm, de um modo geral, argumentado contra as tentativas de se
arranjar um espaço independente para as paixões, sugerindo em vez disso que o conflito
e a violência derivam de consequências não optimizadas da acção racional63. Ao ser uma
teoria desenvolvida segundo o modelo da «escolha racional», o dilema da segurança tem
sido também estudado com o recurso à teoria dos jogos.
O dilema da segurança tem sido objecto de várias críticas, de que salientamos as seguintes: apesar de ter muitos aderentes, a escolha racional e a teoria dos jogos como formas
de descrever o comportamento humano na assunção da sua racionalidade têm sofrido
vários revezes explicativos. Não se pode reduzir o conflito étnico apenas à economia.
A teoria dos jogos assume que os jogadores, leia-se os partidos em disputa ou em negociação, têm um conhecimento perfeito dos parâmetros-chave do «jogo», como sejam as
suas regras, as formas de cálculo dos benefícios, ou as probabilidades associadas às
diferentes decisões. Contudo, o grande problema da teoria dos jogos prende-se exactamente com a natureza dos benefícios. Só os conhecemos depois de os jogadores os
terem escolhido. É difícil explicar escolhas não previstas, suscitadas, por exemplo, por
culturas diferentes64; outra das fraquezas desta abordagem prende-se com a sua incapacidade para explicar a violência cultural em sociedades industrializadas onde a autoridade central é relativamente forte, e os contratos sociais são, de um modo geral,
considerados legítimos65, em suma, onde não se coloca o dilema da segurança.
A V I S Ã O I N S T I T U C I O N A L I S TA

Tal como os promotores do dilema da segurança, também os pensadores institucionalistas dão grande relevo às instituições do Estado, ao seu declínio e às suas fraquezas,
atribuindo a violência cultural à quebra de velhos contratos sociais garantidos pelo
Estado. Estes argumentam que as mudanças de poder originadoras (pelo menos percebidas como tal) de discriminação étnica, religiosa e de privilégios provocam ressentimentos que se tornam terreno fértil para a acção de activistas políticos, que os utilizam
para mobilizarem apoios em torno de identidades étnicas sectárias. Nesta perspectiva,
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os conflitos culturais tendem frequentemente a irromper em locais onde se quebram os
antigos contratos sociais que guiavam a distribuição dos recursos políticos e económicos, segundo critérios de natureza étnica e religiosa. O conflito cultural torna-se violento
quando aquelas instituições perdem vigor, entram em rotura, ou se transformam substancialmente ao ponto de sabotarem os compromissos que ligam aqueles contratos66.
Embora existam muitas forças a sabotar aqueles compromissos, Beverly Crawford
aponta a globalização e a liberalização económica como os responsáveis mais importantes por essa sabotagem. Quando as forças impessoais dos mercados e da globalização usurpam o controlo das instituições domésticas, inibindo-as de imporem os acordos
que asseguram a competição pacífica entre os grupos politicamente relevantes de uma
sociedade, ou quando deixam de poder impor políticas culturalmente discriminatórias,
a violência surge, em muitas ocasiões, como a única alternativa que resta aos activistas
políticos para efectuarem exigências não negociáveis em nome dos vários grupos culturais67. O argumento central dos institucionalistas para explicar a violência étnica reside
na debilidade das instituições do Estado, a qual tem lugar em determinados contextos
históricos. Em sociedades fragmentadas, quando as instituições enfraquecem e perdem
vitalidade, os activistas políticos mobilizam apoios ao redor de identidades culturais previamente legitimizadas e transformam-nas em identidades políticas, recorrendo frequentemente à vitimização do grupo e ao exacerbamento de injustiças e privações de que
terão, eventualmente, sido vítimas68.
A ESCOLA CONSTRUTIVISTA

O construtivismo é o mais recente dos três modelos analíticos apresentados. Os primórdios dos estudos construtivistas sobre etnicidade remontam aos trabalhos de Benedict
Anderson (Imagined Communities, 1983), e de Eric Hobsbawm e Terence Ranger (The Invention of Tradition, 1983), em que o grupo étnico era considerado, acima de tudo, como uma
comunidade imaginada69. Colocando a ênfase na natureza e nas origens sociais da etnicidade, esta corrente de pensamento tem vindo a ganhar aderentes entre os académicos.
Tal como os instrumentalistas, também os apoiantes do construtivismo divergem sobre
vários assuntos, não se constituindo o campo construtivista como uma totalidade una.
Por questões de economia de trabalho, apresentaremos apenas os argumentos construtivistas que reúnem consenso, e que constituem o cerne desta abordagem. Tanto instrumentalistas como construtivistas consideram as identidades étnicas como construções,
como fenómenos sociais cujas fronteiras podem variar, não resultando de algo que é
dado. Contudo, as explicações avançadas por aquelas duas correntes de pensamento
para a problemática da identidade étnica são substancialmente diferentes.
Enquanto que os instrumentalistas consideram a elasticidade étnica como o resultado da
manipulação das elites (que ampliam ou reduzem intencionalmente as diferenças entre
grupos, em seu próprio proveito, consoante os interesses em jogo), os construtivistas
argumentam que o processo de formação de identidades é muito mais complexo do que
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as explicações centradas no protagonismo das elites avançadas pelos instrumentalistas.
Para os construtivistas, a etnicidade é o produto de uma densa rede de interacções
sociais. Do modo como se desenvolvem estas interacções sociais, assim se desenvolve o
processo de identidade grupal. A etnicidade e as suas manifestações políticas não podem
ser analisadas no vácuo histórico. Pelo contrário, devem ser estudadas num contexto
mais alargado de prolongadas relações
PARA OS CONSTRUTIVISTAS, A ETNICIDADE
históricas, culturais e ambientais70.
É O PRODUTO DE UMA DENSA REDE
Para os construtivistas, a etnicidade deve
DE INTERACÇÕES SOCIAIS. DO MODO COMO
ser entendida como uma comunidade imaSE DESENVOLVEM ESTAS INTERACÇÕES SOCIAIS,
ginada que se distingue não pelas suas falASSIM SE DESENVOLVE O PROCESSO
sidades/autenticidades, mas pelo estilo em
DE IDENTIDADE GRUPAL.
como é imaginada. A etnicidade é uma
construção social de expedientes complexos, que através de múltiplos mecanismos, uma vez germinada a consciência, se desenvolve através de progressivas redefinições que ocorrem a todos os níveis do Estado e da
sociedade. O texto de Leroy Vail abaixo apresentado, citado por Young Crawford, dá-nos
uma ilustração de uma abordagem construtivista no que respeita, por exemplo, à problemática da etnicidade na República da África do Sul:
«A criação da etnicidade como uma afirmação ideológica de atracção popular, inserida
num contexto de profunda mudança social, económica e política na África do Sul, foi o
resultado da conjugação de várias forças e fenómenos históricos. É o desencontro entre a
emergência e a interacção dinâmica daquelas forças e fenómenos históricos que explica a
desigualdade no desenvolvimento de uma consciência étnica na região. Podemos considerar três dessas variáveis na criação e implantação da mensagem étnica. Primeiro, como
ocorreu no surgimento dessas ideologias por toda a parte, por exemplo, nos casos dos
nacionalismos na Europa, no século XIX, em que era essencial a existência de um grupo de
intelectuais envolvidos na sua formulação – um grupo de agentes culturais. Segundo,
o emprego generalizado de intermediários africanos para administrar os povos subordinados, um sistema a que normalmente se chamava “governo indirecto”, e que serviu para
definir as fronteiras e a textura de novas ideologias. Terceiro, a necessidade real das pessoas comuns dos chamados “valores tradicionais” num tempo de rápidas mudanças
sociais, abrindo assim o caminho para a aceitação generalizada de novas ideologias…»71

Tal como os instrumentalistas, também os construtivistas não vêem a etnicidade como
um fenómeno naturalmente conflitual. Mas enquanto que para os instrumentalistas o
conflito é um processo largamente inspirado pelas elites, as quais mobilizam a etnicidade
na prossecução dos seus próprios interesses, para os construtivistas o conflito é causado
por certos tipos daquilo a que se chamam sistemas sociais patológicos, os quais os indivíduos não controlam. Nesta perspectiva, é o sistema social que alimenta o conflito vioRELAÇÕES INTERNACIONAIS SETEMBRO : 2006 11
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lento e não os indivíduos. Por isso, os construtivistas tendem a ver o conflito étnico como
o resultado de ligações subjectivas e emocionais a uma comunidade imaginada72.
Nalguns temas os construtivistas movem-se numa posição intermédia entre o primordialismo e o instrumentalismo. Os construtivistas consideram que a etnicidade não é imutável nem completamente aberta73. De uma forma geral, discordam da tendência
instrumentalista para ver a etnicidade como uma liberdade de escolha individual; a identidade de um indivíduo permanece para além de uma escolha sua, cujo controlo lhe escapa74.
Enquanto que os argumentos instrumentalistas sobre a conflitualidade étnica se podem
aplicar a casos de conflitos intra-Estado com outras motivações que não sejam a identidade, os construtivistas são mais reservados no que concerne a generalizações. As suas
considerações sobre conflitualidade étnica aplicam-se apenas a conflitos que têm por
base grupos e clivagens socialmente construídas, i.e., religiosas, regionais, ou grupos
nacionalistas cuja existência não resulte de escolhas individuais. Excluem das suas análises conflitos baseados em interesses de classe ou qualquer outro interesse material,
como sejam os conflitos intra-Estado com motivações político-económicas que,
segundo eles, são provavelmente fundados em atributos individuais.
CONCLUSÕES

Na apresentação que efectuámos sobre os fundamentos intelectuais das três principais
correntes académicas sobre etnicidade e conflito étnico – o primordialismo (a identidade como um processo afectivo e irracional), o instrumentalismo (a identidade como
um processo elástico e instrumental), e o construtivismo (a identidade como um processo social imaginado e de expedientes complexos) –, procurámos, sempre que possível, perceber a utilidade e a contribuição das diferentes explicações no âmbito da gestão
da violência intra-Estado. É substancialmente diferente ver um conflito como o resultado
de paixões irracionais ou como o resultado da manipulação de um pequeno grupo poderoso da sociedade. Estas percepções do problema condicionam não só a definição das
estratégias de gestão do conflito como têm um poderoso impacto nas mentes dos decisores políticos que apoiam as estratégias implementadas pelos mediadores, e do público
em geral. A gestão da violência intra-Estado conduzida por uma terceira parte requer não
só a necessidade de compreender o conflito e as suas causas, como o conhecimento da
sociedade em apreço e, sobretudo, das redes de poder nela existentes.
Embora muitos autores atribuam às suas teses um poder explicativo superlativo, a verdade é que as abordagens estudadas não só se complementam, como nalguns aspectos
se reforçam mutuamente, não detendo nenhuma delas o monopólio explicativo. Em
última análise nenhuma é suficientemente abrangente para explicar todos os fenómenos. O que explicam umas teorias não explicam as outras; umas explicam melhor certas
situações do que outras. O pensamento marxista poderá aplicar-se com sucesso, por
exemplo, a conflitos que ocorram em sociedades onde raça e classe se possam confundir, onde exista uma verdadeira coincidência de clivagens sociais. Mas o seu poder expliEtnicidade e violência étnica Carlos Branco
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cativo diminui à medida que aquelas clivagens se vão cruzando. Em última análise,
a construção dos modelos teóricos leva sempre em conta determinadas referências
empíricas, as quais, por serem diferentes, encaminham os analistas para respostas também diferentes. É, pois, decisivo que o mediador perceba qual o modelo que melhor se
aplica ao caso concreto em análise. A qualidade desta escolha é crucial.
Quase nenhum académico que se dedique ao estudo do nacionalismo e da etnicidade
aceita os «ódios antigos», as «paixões étnicas», a «libertação de sentimentos longamente
reprimidos pelos regimes comunistas» no pós-Guerra Fria, ou o stress da vida moderna
no seio da economia global como causas ou explicações plausíveis para os conflitos étnicos. Se o primordialismo fornece algum contributo para o processo da gestão de conflitos, será apenas no capítulo da compreensão do poder emotivo das afiliações étnicas.
Enquanto que o instrumentalismo não se preocupa com esta questão, o construtivismo
atribui-lhe alguma importância. Como afirma Young, o primordialismo tem o mérito de
completar o instrumentalismo pela força dos laços afectivos através dos quais o interesse é instrumentalmente perseguido; ajuda a tornar compreensível a tensão emocional
latente nos conflitos étnicos, a sua disposição para despertar ansiedades profundamente
arreigadas, medos e inseguranças, ou a provocar um grau de agressividade não explicável em termos puramente materiais75. Do ponto de vista da gestão da violência a problemática das paixões é de pouca utilidade, não proporcionando uma grande ajuda à
compreensão da sociedade nem dos mecanismos de poder e de funcionamento dos grupos em litígio. Em última análise, a escola primordialista desempenhará sempre um
papel secundário e marginal neste debate, pouco contribuindo para a identificação de
estratégias de mediação adequadas.
Pelo contrário, as análises instrumentalistas revelaram-se de grande interesse para os
mediadores, dada a centralidade que atribuem ao papel desempenhado pelas elites
nos conflitos. O poder da análise instrumentalista reside não só na identificação do
elemento despoletador da violência, como na necessidade do seu estudo de uma forma
sistemática. É certo que os construtivistas também reconhecem o papel desempenhado pelas elites nos conflitos, mas não lhes atribuem a importância dada pelos analistas de inspiração instrumentalista na equação do problema. Apesar da utilidade
óbvia das abordagens construtivistas, estas têm o inconveniente de dispersarem a
atenção dos mediadores do estudo profundo do modo como se articulam as elites que
dominam os diferentes grupos em confronto, relegando as causas dos conflitos para
certos tipos de «sistemas sociais patológicos» que os indivíduos não controlam. Ao
responsabilizar o sistema social pela alimentação do conflito étnico violento, em detrimento de grupos activistas e empreendedores políticos, como fazem os instrumentalistas, o construtivismo perde alguma da sua utilidade como instrumento de referência
na gestão de conflitos.
Se as elites são o motor do conflito, também são seguramente o motor da paz e da
reconciliação. É com elas e não com as massas que os mediadores têm de negociar as
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soluções. Por serem incontornáveis torna-se necessário estudá-las profundamente.
Embora nenhuma das correntes instrumentalistas aponte concretamente uma metodologia para o estudo sistemático do comportamento desses grupos organizados, elas
têm o mérito de os desagregarem e proporem o estudo autónomo das subunidades
resultantes. Se nos conflitos internacionais os mediadores se relacionavam exclusivamente com as autoridades estatais, leia-se elites políticas, os únicos interlocutores à
disposição dos mediadores, nas guerras civis, os detentores formais do poder político
não são os únicos decisores. No interior de cada facção, o poder encontra-se fragmentado por diferentes subgrupos, tendo por isso os mediadores que explorar o potencial
de transformação do conflito existente no seio de cada facção. A desagregação das elites que a argumentação instrumentalista opera abre as portas à adopção de um conjunto de estratégias que tenham em conta a necessidade de actuar sobre um conjunto
variado de protagonistas, nomeadamente os de cariz «não-político» (ideológico, económico e militar), os quais poderão ser irrelevantes no caso de conflitos entre estados,
mas que não o são em guerras civis, permitindo assim beneficiar da sua alavancagem e
potencial de gestão de conflito.
O modo de desagregação das elites varia consoante a corrente em que se insere o autor.
A sociologia oferece múltiplas opções e caminhos. Brass refere-se à competição e ao
conflito pelo poder político, benefícios económicos, e estatuto social entre elites competidoras, classe e liderança de grupos ambos no interior e entre categorias étnicas diferentes, não se esquecendo das elites religiosas76. Em contraste com as guerras entre
estados, para além das causas da guerra e da envolvente histórica, os mediadores devem
conhecer aprofundadamente as sociedades em causa. É insuficiente a análise dos antecedentes históricos dos conflitos; é necessário introduzir uma dimensão sociológica no
seu estudo. As facções intervenientes em
guerras civis não são normalmente entidaAS SOLUÇÕES QUE SE BASEIAM NO PARADIGMA
des unitárias. Eles integram redes de
CULTURAL, NORMALMENTE NÃO CONSEGUEM
poder – ideológicas, económicas, militaPRODUZIR PAZ DURADOURA PORQUE NÃO
res e políticas – mais ou menos complexas
CONSEGUEM REMOVER AS CAUSAS SUBJACENTES
e sofisticadas, que se sobrepõem e cruzam
ÀQUILO QUE PARECE SER UM CONFLITO ÉTNICO;
com maior ou menor intensidade. É, pois,
E TAUTOLOGICAMENTE APOIAM A LÓGICA
fundamental perceber como é que o poder
INSTRUMENTAL DO CONFLITO.
se encontra distribuído na sociedade e no
interior dos grupos oponentes, e identificar não só os detentores do poder político, mas
também quem condiciona de um modo decisivo o processo da decisão política.
O instrumentalismo tem a vantagem de endogeneizar e diferenciar tipos de actores.
Por outro lado, a abordagem instrumentalista coloca seriamente em causa as tentativas
de analisar a violência segundo o paradigma culturalista, e a sua utilidade na gestão de
conflitos. Embora os conflitos possam ser descritos como étnicos, e a identidade étnica
possa na realidade desempenhar um papel no capítulo da violência, a etnicidade é talvez
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o factor de menor importância para compreender o processo da violência. É importante
reconhecer que muitos conflitos «étnicos» ou «culturais» nem sempre têm a ver com as
relações entre «grupos étnicos» ou «culturas». De uma forma geral, os instrumentalistas
não consideram a identidade étnica, cultural ou comunitária como a origem dos conflitos étnicos. Em muitos casos a exigência de justiça pode ser articulada em termos de
direitos colectivos (étnicos, culturais), mas a grande questão em causa é saber se essas
exigências são efectivamente a expressão da vontade colectiva de uma comunidade, ou
um expediente de um grupo dessa sociedade para ganhar notoriedade, poder e legitimidade. Do ponto de vista da gestão de conflitos é essencial encontrar resposta para esta
questão. As soluções que se baseiam no paradigma cultural, por se basearem em premissas incorrectas, normalmente não conseguem produzir paz duradoura porque não
conseguem remover as causas subjacentes àquilo que parece ser um conflito étnico;
e tautologicamente apoiam a lógica instrumental do conflito.
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NOTAS
1

O termo etnicidade não se encontra no
dicionário da lingua portuguesa. É uma tradução livre da expressão inglesa ethnicity,
feita pelo autor. O conceito de etnicidade
não reúne consenso no seio dos académicos das ciências sociais, sobretudo no que
toca à sua relação com conceitos próximos,
como sejam raça, nação e classe. Para efeitos deste trabalho, adoptámos a definição
proposta por Horowitz, o qual considera
etnicidade como a identidade de grupo
baseada na noção de uma origem comum,
recrutada primariamente através do parentesco e manifestando uma determinada
diferença cultural. O conceito de etnicidade
inclui grupos diferenciados pela cor, linguagem e religião, assim como tribos, raças,
nacionalidades e castas. Ver HOROWITZ,
Donald L. – Ethnic Groups in Conflict. Londres: University of California Press, Ltd,
2000, pp. 51-54 (The concept of an ethnic
group).
2

Gestão e resolução de conflitos são termos frequentemente empregues com o
mesmo significado, como se do mesmo conceito se tratasse. Seguindo a conceptualização adoptada por Zartmann, a gestão de
conflitos refere-se à eliminação da violência
e dos meios de prosseguir o conflito relacionados com a violência, de modo a que os
assuntos que estão subjacentes ao conflito
possam ser dirimidos ao nível político. A
resolução de conflitos tem um alcance mais
profundo e refere-se à remoção das causas,
assim como das manifestações de conflito
entre as partes e à eliminação das fontes de
incompatibilidade. Sobre este assunto ver
ZARTMAN, William, e RASMUSSEN, Lewis
– Peacemaking in International Conflict.
Methods and Techniques. Washington D.C.:
United States Institute of Peace Press, 1997,
p. 11. Em termos temporais as diferenças
são enormes. Enquanto que a gestão de
conflitos é um processo de curto e médio
prazo, a resolução é essencialmente um
processo de longo prazo, senão de gerações.
3

É pública a influência exercida pelo livro
Balkan Ghosts sobre o antigo Presidente
americano Bill Clinton, e o modo como acabaria, indirectamente, por condicionar a
política americana para a região. Sobre este
assunto ver, por exemplo, o discurso de Bill
Clinton no New York Times, de 21 de Janeiro
1993, p. A15.

4

Como referido, este tema é passível de
muitas abordagens. Thomas Szayna, por
exemplo, classifica as grandes linhas de
pensamento sobre etnicidade e violência
étnica em primordialista, epifenomenalista
e hereditária (ascriptive), correspondendo a
«sua» corrente epifenomenalista à «nossa»
escola estruturalista. Para mais detalhes
sobre a classificação proposta por Szayna
ver Identifying Potential Ethnic Conflict: Application of a Process Model, MR-1188-A, RAND’s Arroyo Center Division, 2000. Um grupo
alargado de especialistas limita-se a considerar apenas o pensamento primordialista e
construtivista. Neste caso, o conceito de
construtivismo difere daquele por nós mencionado. Nesta linha de pensamento, Horo-

witz considera duas abordagens, uma radical (hard) e outra moderada (soft). Para um
hipotético analista que aderisse a todas as
posições radicais (ninguém o faz), os grupos
étnicos são o resultado de um património
herdado (ascriptive), isto é, são entidades
consistentemente definidas, baseadas num
forte sentimento de comunidade, produtoras
de lealdades sólidas e persistentes, fornecendo grandes recompensas afectivas aos
membros do grupo, inclinando-se para o
etnocentrismo e para a hostilidade, e com
vontade de dominar quem não pertença ao
grupo. São susceptíveis de comportamentos
conflituosos baseados em paixões, e geram
nos membros do grupo uma grande vontade
em se sacrificarem pelo bem-estar colectivo. Para um outro hipotético analista que
aderisse a todas as posições moderadas
(que também não existe), os grupos étnicos
são entidades cujas fronteiras são problemáticas e maleáveis, em que a solidariedade é baseada em recompensas materiais
as quais proporcionam aos seus membros,
em vez de afeições, sentimentos difusos,
cujo comportamento, baseado nos interesses dos seus membros, é vulnerável à manipulação estratégica. A aparente afeição
pode ser frequentemente reduzida ao calculismo; os conflitos com os outros grupos
resultam mais de dilemas estratégicos do
que de objectivos irreconciliáveis. Como diz
Horowitz, a posição radical vê as afiliações
étnicas feitas de pedra, enquanto que a
moderada as vê feitas de pasta. Sobre este
assunto ver HOROWITZ, Donald L. – The
Deadly Ethnic Riot. Londres: University of
California Press, Ltd, 2001, pp. 44-45.
5

Alguns autores movem-se em domínios
de alguma «ambiguidade» teórica. Petersen,
por exemplo, desenvolve uma abordagem ao
conflito étnico com base no argumento das
emoções, identificando três tipos de emoções
instrumentais: o medo, o ódio e os ressentimentos. Apesar de partir de um princípio de
inspiração primordialista, ao considerar a
motivação para participar e apoiar a violência
étnica como inerente à natureza humana, e
até mostrar algum desprezo pelo papel das
elites no comportamento das massas, a sua
abordagem assume formas que a aproxima
dos argumentos de algumas correntes racionalistas, sobretudo no que respeita às questões relacionadas com o medo e o ódio entre
grupos. Sobre a abordagem com base nas
emoções ver PETERSEN, Roger D. – Understanding Ethnic Violence. Fear, Hatred, and
Resentment in Twentieth-century Eastern
Europe. Cambridge: Cambridge University
Press, 2002.
6

O termo primordialismo foi utilizado pela
primeira vez por Edward Shils, em 1957.
7

ISSACS, Harold – Idols of the Tribe: Group
Identity and Political Change. Nova York: Harper and Row, 1975.
8

GEERTZ, Clifford (ed.) – The Integrative
Revolution: Primordial Sentiments and Civil
Politics in the New State, in Old Societies and
New State: The Quest for Modernity in Asia and
Africa. Nova York: Free Press, 1963, pp. 109-113.
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9

GEERTZ, Clifford – The Interpretation of
Cultures. Nova York: Basic Books, 1973.

10

Para um estudo mais aprofundado dos
argumentos primordialistas ver, por exemplo, BANTON, Michael – Racial and Ethnic
Competition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983; SMITH, Anthony D. – Theories of Nationalism. Nova York: Holmes and
Meier, 1983; SMITH, Anthony D. – The Ethnic
Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell,
1986; e ARMSTRONG, John, A. – Nations
Before Nationalism. Chapel Hill, University of
North Carolina Press, 1982.

11

Sobre a força das causas biológicas para
explicar o comportamento humano ver, por
exemplo, em THOMPSON, Richard H. – Theories of Ethnicity: a Critical Appraisal. Westport
Connecticut: Greenwood Press, 1989, cap. II.
In «Genes we Trust: the Socio-biology of
Race and Ethnicity».

12

Sobre a temática das explicações comportamentais com base nas causas biológicas ver, por exemplo, WILSON, E. O. –
Sociobiology: The New Synthesis, 1973, uma
das grandes referências desta escola.

13

Sobre a versão sociobiológica moderada
ver BERGHE, Pierre L. Van Den – The Ethnic
Phenomenon. Greenwood Press, 1981. Van
Den Berghe afirma que as relações intergrupo são passíveis de se reduzirem à competição por recursos escassos. Mas
enquanto que as classes sociais se agrupam
de acordo com interesses materiais
comuns, os grupos étnicos são a consequência de uma descendência comum, em
última análise, na base de interesses
comuns. Apesar de argumentar que o nepotismo étnico é, nos seus fundamentos, biológico, Berghe mostra abertura para
relacionar a etnicidade com um largo espectro de factores ambientais.

14

Não encontrámos no dicionário tradução
para ascriptive, revelando-se difícil a transposição do conceito para a língua portuguesa.
Decidimos utilizar os termos herança ou hereditário, conforme melhor se adequar a sua
inserção no texto, por forma a transmitir o
conceito de algo que é imputado, atribuído ao
indivíduo e que não resulta de uma escolha.
15

BARTH, Frederik – Ethnic Groups and
Boundaries: The Social Organisation of Culture Difference. Bergen: Little, Brown and
Co., 1969, pp. 9-38.
16

BARTH, Frederik – «Ethnic Groups and
Boundaries», in BARTH, Frederik (ed.), Process and Form in Social Life: Selected Essays.
Londres: Routledge & Kegan Paul, 1981, pp.
198–227.
17

HENDERSON, Errol A. – «Ethnic Conflict
and Cooperation». In Encyclopedia of Violence, Peace & Conflict, vol. I, Academic
Press, 1999, p. 751.

18

Ibidem, p. 754.

19

HENDERSON, Errol A. – «Ethnic Conflict
and Cooperation», p. 754.

147

20

CRAWFORD, Beverly – «The Causes of
Cultural Conflict: An Institutionalist
Approach», in CRAWFORD, Beverly, e LIPSCHUTZ, Ronnie D. (eds.) – The Myth of ‘Ethnic
Conflict’: Politics, Economics, and ‘Cultural’
Violence. Berkeley: University of California
Press, 1998, p. 11.
21

Ibidem.

22

Para uma crítica consistente do primordialismo, as suas virtudes e insuficiências
ver, por exemplo, entre outras referências:
BRASS, Paul R. – Ethnicity and Nationalism:
Theory and Comparison. Nova Deli: Sage
Publications, 1999, pp. 69-74; SZAYNA, Thomas S. - Identifying Potential Ethnic Conflict:
Application of a Process Model, MR-1188-A,
RAND’s Arroyo Center Division, 2000 cit.,
cap. 2; ou ELLER, Jack David e COUGHLIN,
Reed M. – «The Proverty of Primordialism:
the Demystification of Ethnic Attachments».
In Ethnic and Racial Studies 16, n.º 2 (Abril de
1993), pp. 183-202.
23

BRASS, Paul R. – Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison, p. 13.

24

SISK, Timothy – Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflict. Washington D.C.: United States Institute of
Peace, 1997, p. 12.

25

HENDERSON, Errol A. – «Ethnic Conflict
and Cooperation», p. 754.

26

SISK, Timothy – Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflict, p. 12.

27

35

NEIL, MacFarlane S. – «The Internationalisation of Ethnic Strife». In International
Security XX, n.º 1 (Verão de 1995).

e nações têm claramente levantado paixões
de uma natureza quase física, que nem as
classes alguma vez chegaram a atingir.

36

43

LAKE, David A., e ROTHCHILD, Ronald
(eds.) – The International Spread of Ethnic
Conflict: Fear, Diffusion and Escalation. Princeton: Princeton University Press, 1998, p. 6.

37

Ibidem. Esta abordagem é desafiada por
aqueles que argumentam que a etnicidade
não é um processo de escolha decidido pela
vontade dos indivíduos, como acontece com
as filiações políticas, encontrando-se sempre condicionada e controlada pela sociedade em que o indivíduo se insere. Apontam
a natural natureza social de todas as identidades étnicas e argumentam que a etnicidade apenas pode ser compreendida no
contexto de um quadro relacional.

38

BRASS, Paul R. – Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison, pp. 16-17.

39

Os termos «Ocitânica» e «Padânica»
foram criados para este texto e derivam respectivamente das expressões Occitan (em
francês langue d’oc) e Padania (italiano).
«Ocitânica» tem a ver com uma região do Sul
de França onde se tentou criar uma identidade própria com base nos falantes de Occitan, uma língua falada antes do Francês se
ter tornado idioma oficial; e, por sua vez,
«Padânica» tem a ver com a Padânia, uma
região do Norte de Itália onde um movimento
sessionista liderado por Umberto Bossi procurou criar uma identidade local ao redor de
hipotéticas injustiças, de que a região teria
sido eventualmente vítima, provocadas pela
direcção central do Estado italiano.

HUTCHINSON, John e SMITH, Anthony D.
(eds.) – Ethnicity, p. 9.

44

YOUNG, Crawford – The Rising Tide of
Political Culturalism: The Nation-state at
Bay?, p. 22.

45

SZAYNA, Thomas S. – Identifying Potential
Ethnic Conflict: Application of a Process
Model, p. 21.

46

Ibidem, p. 23.

47

Para uma excelente revisão das diferentes perspectivas marxistas sobre raça e
etnicidade, ver SOLOMOS, John – «Varieties
of Marxist Conceptions of Race, Class and
State: A Critical Analysis», in REX, J., e
MASON, D. (eds.) – Theories of Race and Ethnic Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, pp. 84–109. Solomos
«organizou» estas abordagens neomarxistas ou marxizantes em três modelos: o
modelo autónomo relativo, o modelo autónomo e o modelo do trabalho migrante.

48

SOLOMOS, John – «Varieties of Marxist
Conceptions of Race, Class and State: A Critical Analysis», p. 84, citando PARKING, F. –
Marxism and Class Theory: a Bourgeois Critique. Londres: Tavistock, 1979, Social Stratification. In BOTTOMORE, T., e NISBET, R. (eds.)
– A History of Sociological Analysis. Londres:
Heinemann, 1979.
49
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Bay?. Madison: University of Wisconsin
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and Cooperation», p. 754.
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Ibidem.
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Ibidem.

Tal como acontece com o conceito de
etnicidade, também não existe no seio da
comunidade científica uma definição de elite
consensual, nomeadamente entre sociólogos. O termo elite tem sido utilizado com
muitos significados, muitas vezes com o
sentido de classe dominante ou classe política. A proliferação de ideias similares (elites
dirigentes, elites governantes, classes
dominantes, etc.) também não tem contribuído para esclarecer o conceito. Para efeitos deste trabalho utilizaremos a definição
de elite avançada por Brass, ou seja, os subgrupos influentes no interior dos grupos
étnicos ou classes sociais. É de salientar
que Brass se refere a elites políticas, económicas e religiosas.

29

BRASS, Paul R. – Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison, p. 16.

30

CEDERMAN, Lars-Erik – «Nationalism
and Ethnicity in International Relations», in
CARLSNAES, Walter Thomas Risse, e SIMMONS, Beth (eds.) – The Handbook of International Relations. Sage Publishers, 2002.
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BRASS, Paul R. – Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison, p. 15.
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Ibidem, p. 13.
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Ibidem, p. 25.

34

Ibidem, p. 21.

HOROWITZ, Donald L. – Ethnic Groups in
Conflict. Londres: University of California
Press, Ltd, 2000, p. 97. Sobre este assunto
ver o capítulo III («Conflict Theory and Conflict Motives»), pp. 95-140, e NEIL, MacFarlane S. – «The Internationalisation of Ethnic
Strife». In International Security XX, n.º 1
(Verão de 1995). Horowitz relaciona conflito
étnico com o processo de modernização de
três maneiras distintas: a primeira, em que o
conflito étnico é visto como uma mera relíquia de um tradicionalismo fora de moda,
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ver, entre outros, MANSFIELD, Edward D. e
SNYDER, Jack – «Democratisation and the
Danger of War». In International Security,
vol. XX, n.º 1 (Verão de 1995), pp. 5-39.
42

YOUNG, Crawford – The Rising Tide of
Political Culturalism: The Nation-state at
Bay?, p. 22. Esta crítica é partilhada por
outros respeitáveis analistas. HUTCHINSON,
John e SMITH, Anthony D. (eds.) – Ethnicity.
Nova York: Oxford University Press, 1996,
p. 9, referem que ao longo da história, etnias
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and Peace, Brown, Coté, Jr., Lynn-Jones and
Miller (eds.). Massachusetts: the MIT Press,
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Approach», p. 13.
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HOROWITZ, Donald L. – The Deadly Ethnic
Riot. Londres: University of California Press,
Ltd, 2001, p. 545.
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POSEN, Barry R. – «The Security
Dilemma and Ethnic Conflict», pp. 30-31.
63

HOROWITZ, Donald L. – The Deadly Ethnic
Riot, p. 547. Desafiando os argumentos
racionalistas sobre paixões, Horowitz discute em separado dois argumentos: a racionalidade do medo e a racionalidade das
atrocidades. Recorrendo a um trabalho de
Robert Bates, Rui de Figueiredo e Barry
Weingast segundo o qual a «etnificação» da
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medo é reforçado por líderes étnicos ambiciosos que convencem os seus seguidores
da plausibilidade do outro grupo atacar primeiro. O medo induz as pessoas a apoiar a
violência por muitos custos que esta possa
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ser ou não ser a vítima. De acordo com esta
abordagem, quando o que está em causa é
muito elevado, como a probabilidade de
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de afecto, e assim, a emoção é o produto de
uma avaliação racional da situação que se
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Ibidem.
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CRAWFORD, Beverly – «The Causes of
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Ver as explicações avançadas por
Anderson (Imagined Communities, pp. 37-46)
para explicar o desenvolvimento da consciência nacional com base na mudança do
carácter do Latim, o impacto da Reforma, e
a expansão de vernáculos como instrumentos de centralização administrativa, e como
diferem dos argumentos instrumentalistas.

(cf. ANDERSON, Benedict – Imagined Communities, p. 7). Anderson duvida do papel exercido tanto pelas mudanças sociais como pela
transformação da consciência, por elas próprias, para explicar os afectos que as pessoas
sentem pelas invenções da sua imaginação,
relembrando que as nações inspiram amor e,
frequentemente, um profundo amor que proporciona o auto-sacrifício. A ideia do derradeiro sacrifício vem associada à ideia de
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Southern Africa. Berkeley: University of California Press, 1989, citado por YOUNG, Crawford – The Rising Tide of Political Culturalism:
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Para Anderson, parte da explicação para
os sacrifícios que as pessoas estão dispostas
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72

74

CEDERMAN, Lars-Erik – From Primordialism
to Constructivism: The Quest for More Flexible
Models of Ethnic Conflict. Paper presented at
the Annual Convention of the American Political Science Association (1996). San Francisco.

DYKER, D. A., e VEJVODA, I. – Yugoslavia and
After: a Study in Fragmentation, Despair and
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primordialismo. Os autores primordialistas
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