Tempo exterior Nº 30, Vol. XV (I), 2015, páxinas 19-34

Os desafios e dilemas da construção da paz
na Colômbia: potenciais aprendizagens a
partir de várias experiencias internacionais
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Introdução
A Colômbia encontra-se actualmente face a um dos maiores desafios da sua história
recente: colocar fim a mais de cinco décadas de conflito armado. O actual processo de paz
entre o governo nacional e as FARC em Havana permite vislumbrar uma possível solução
negociada para o conflito, mas também suscita várias questões sobre o modelo e conteúdo do
possível acordo, bem como as diversas exigências e desafios da construção paz num potencial
cenário de pós-conflito.
Este artigo tem por base algumas das conclusões do projecto de investigação “Experiências de paz: lições aprendidas para a Colômbia”, desenvolvido no Observatório de Construção de Paz da Universidade de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Pretende olhar para o tema da
paz e do processo de negociação na Colômbia a partir de diferentes experiencias de processos
de paz e pós-conflito no mundo. Procurará identificar, recompilar e sistematizar algumas potenciais aprendizagens para a construção da paz no país, estabelecendo analogias com diversos casos de estudo internacionais(1). Em jogo está não só identificar, analisar e problematizar
mecanismos, instrumentos, modelos e práticas potencialmente aplicáveis ao caso colombiano,
mas também erros a não repetir.
Distinguir-se-á elementos de aprendizagem em duas etapas distintas e igualmente
exigentes para a construção da paz e a superação de um conflito armado: lições no âmbito e
decurso de um processo de negociação, e aprendizagens no período imediatamente posterior
à assinatura de um acordo e na etapa de pós-conflito.

Lições aprendidas para a Colômbia
Do estudo e análise dos diversos casos que se abordaram na investigação, a primeira
conclusão que emerge é que cada conflito armado tem uma especificidade muito própria,
produto da sua história, causas, contexto político e social, o que se traduziu em formas, instrumentos e vias muito diferentes de caminhar para a paz em cada caso estudado.
Nesse sentido, conclui-se que a solução para o conflito armado na Colômbia, também é necessariamente “colombiana”, resultado da sua própria especificidade e dos consensos
e diálogos estabelecidos no interior da sociedade colombiana. Não há receitas gerais para a
paz, nem modelos “copy paste” de resolução de conflitos replicáveis como uma fotocópia ou
(1)

Foram incluídos nesta investigação os seguintes estudos de caso: África do Sul, El Salvador, Filipinas, República
Democrática do Congo, Irlanda do Norte, Indonesia, Sudao do Sul, Burundi, Guatemala, Nepal e Colômbia.
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