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NAGORNO-KARABAKH:
VIVÊNCIAS DO ESTUDO DE UM
CONFLITO “IGNORADO”

M

eu nome é João Zimmer Xavier, sou mestre
em Ciencia política e um especialista em conflitos no Cáucaso, mas com muito orgulho
de estudar não só o conflito em si , como a cultura do
Azerbaijão e outros assuntos relacionados ao país, me
tornando quase que um diplomata informal, um “azerbaijanista”, sem perder o senso critico e a análise técnica
sobre assuntos relacionados ao conflito. Quando minhas pesquisas sobre o conflito do Nagorno-Karabakh
começaram, existia em português apenas verbetes em
enciclopédias e algumas notícias em grandes portais.
A dificuldade de obter materiais foi um obstáculo, mas
também foi um estimulo a aprofundar sobre o tema.
Para quem não conhece sobre o conflito, a região do
Nagorno-Karabakh fica no sul do Cáucaso, um enclave

no território da república do Azerbaijão, reconhecido
internacionalmente sendo deste país, mas atualmente
a maioria absoluta da população é de armênios, mantendo uma república autoproclamada com o nome de
República do Nagorno-Karabakh, com nenhum país a
reconhecendo internacionalmente. Além da região do
Nagorno-karabakh em si, sete distritos no entorno foram
anexados, gerando um corredor de acesso a Armênia e
de certa forma uma proteção extra para negociações.
Com isso vinte por cento do território do Azerbaijão é
ocupada ilegalmente desde o início da década de 90.
Para efeitos de comparação é como se algum invasor
estrangeiro ocupasse o centro-oeste inteiro do Brasil.
Em 2010 para 2011, meu interesse sobre conflitos do
pós União Soviética se desenvolveu e comecei a escre-

O conflito de Nagorno-Karabakh. Em vermelho - os territórios ocupados de Nagorno-Karabakh;
em amarelo - 7 distritos vizinhos dos territórios ocupados ao redor de Nagorno-Karabakh
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ver sobre esse conflito em específico, principalmente por
ser um conflito sem a participação direta da Rússia, que
por ser a potência regional, desequilibra qualquer conflito. Antes da minha primeira viagem para o Azerbaijão
em 2013, mesmo com uma pesquisa já mais avançada
e com uma noção do conflito, faltava uma certa vivencia pra entender como o conflito afetava a realidade das
pessoas e dos tomadores de decisão. Uma das grandes
experiências foi a de conhecer deslocados (é o termo
mais adequado, já que refugiados indicariam que eles
saíram de seu país de origem, porém eles não saíram do
Azerbaijão) e parentes deles. Esse contato e experiência
me fizeram aprofundar mais sobre o tema, e além de um
pesquisador, me tornei um embaixador informal na promoção e divulgação tanto do país como do conflito.
A partir de 2014 começavam ciclos de palestras, debates e outros eventos em conjunto com o trabalho desenvolvido para o mestrado acadêmico. Tudo teve início
com palestras para relembrar o massacre em Khojaly e
a busca do Azerbaijão para reconhecimento como genocídio. Com esses eventos vieram duas constatações:
a primeira, que era óbvia desde o primeiro momento
que eu comecei a pesquisar sobre o tema é a de que
quase ninguém sabia sobre o conflito; porém o mais
impactante para a análise era a segunda, que pouquíssimos estudantes sabiam onde ficava o Azerbaijão, e pelo
sufixo -ão confundiam com os mais variados países e
caiam em generalizações distantes da realidade. Com
essa descoberta, as palestras subsequentes tiveram um
conteúdo extra: uma robusta, porém breve explicação
sobre o que era o Azerbaijão. Dados econômicos, pitadas culturais, grande foco nos eventos esportivos e musicais que costumavam aproximar mais os estudantes
do tema. Trazer a curiosidade e tirar alguns estereótipos
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para depois entrar nos aspectos do conflito e em temas
sensíveis como o Genocídio de Khojaly.
Esse evento ocorreu durante a noite do dia 25 de fevereiro de 1992, uma limpeza étnica na vila de Khojaly, situada na região do Nagorno-Karabakh, considerado por
muitos azerbaijaneses, incluindo o mais influente líder
da nação Heydar Aliyev (presidente 1993-2003), como a
maior tragédia da história do país. Esse massacre foi perpetrado pelas forças armênias em Nagorno-Karabakh,
com apoio logístico e de pessoal do regimento de rifles
366 da Ex-União Soviética. A cidade de Khojaly, que naquele momento possuía cerca de 2500 habitantes, outrora com mais de 20000, e único local da região com
aeroporto, sendo assim estratégico num contexto bélico; foi atacado brutalmente e destruído com requintes
de crueldade, especialmente considerando que todos
eram civis. Durante essa noite e o dia seguinte 613 pessoas morreram entre elas 106 mulheres e 63 crianças,
mais de 1000 foram tomados de refém, e o paradeiro de
150 ainda é desconhecido. O massacre foi um ponto decisivo e até hoje não admitido pelos armênios, usando
as mais variadas versões para o negacionismo do fato.
Por conseguinte, vieram várias derrotas até o cessar-fogo assinado em 1994, que gerou uma situação
semelhante à das Coreias, onde a guerra continua oficialmente, porém com um armistício ativo. A despeito
das resoluções do Conselho de Segurança das Nações
Unidas 822, 853,874 e 884 (todas elas no período que o
Brasil ocupava um assento no Conselho) que reafirmam
a integridade territorial do Azerbaijão e demandam
a retirada dos territórios ocupados para que possa se
retomar uma solução pacífica, em especial para milhares de refugiados e deslocados internos desse conflito;
nenhuma delas foi imposta, nenhuma força de paz foi
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Campo de refugiados do Azerbaijão expulsos de Karabakh. Região de Beylagan, 1994
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A expulsão de milhares de azerbaijaneses de suas casas foi acompanhada por tragédias
humanas
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Ataque com míssil em Ganja pelas forças armadas armênias
em 17 de outubro de 2020 – deixando 14 mortos, 53 civis feridos

mobilizada e o conflito continua nesse status congelado, com frequentes hostilidades na linha de contato
e com uma escalada em Julho de 2020 , pela primeira
vez intensamente fora da região da guerra. A tensão e
a crescente política irredentista em plena pandemia,
são obstáculos importantes que devem ser levadas em
consideração e divulgadas sempre que possível para
melhor compreensão dos fatos e uma solução definitiva para o conflito.
Depois de anos de análise, com base nas resoluções
e no contexto atual, a solução do conflito passa pela retomada dos territórios adjacentes e por um grau de autonomia da região, porém sob controle do Azerbaijão,
possivelmente com alguma missão de paz com a função de respeitar os armênios da região ocupada e permitir o retorno dos deslocados do Azerbaijão.
Essas informações, quando exibidas em eventos,
costumam surpreender os estudantes. Primeiro pelo
total desconhecimento desse conflito; depois pela quebra de estereótipos de guerras religiosas quando se fala
da parceria armênia com irã e da parceria Israel com
Azerbaijão; e por fim uma quebra de uma visão (muito
gerada por uma grande diáspora armênia no Brasil) de
que os armênios sempre são vítimas e que os eventos
ocorridos no início do século XX justificariam as brutalidades cometidas no fim do século por eles.
Além da conscientização sobre os acontecimentos
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Agdam é uma cidade do Azerbaijão localizada
em Karabakh. Após a ocupação da cidade pelo
exército da Armênia, passou a ser chamada
de "Hiroshima caucasiana"

do conflito, espero contribuir com uma maior integração entre o Brasil e o Azerbaijão em outros setores.
Oportunidades econômicas, integração esportiva e cultural, cooperação técnica. Grandes oportunidades de
estreitamento de relação se dão principalmente relacionadas a juventude, esportes (convencionais e eletrônicos) e várias áreas de cultura, se aproveitando dos aspectos multiculturais dos dois países. O Azerbaijão tem
muito a nos ensinar e temos muito a contribuir com o
desenvolvimento dos dois países.
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