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São várias as razões que poderão explicar o interesse crescente da his‑
toriografia internacional pela problemática dos prisioneiros de guerra.1
Em grande medida, elas são inseparáveis da renovação experimentada
pela história militar nas décadas de 1960 e 1970. Se até então o foco dos
historiadores incidia preferencialmente nas dimensões da estratégia e
da geopolítica, das lideranças políticas e militares, e dos desenvolvimen‑
tos bélicos propriamente ditos, a partir dessa década outros ângulos co‑
meçaram a ser explorados. Uma «nova história militar» emergiu alinhada
com a agenda da «história vista de baixo» (history from bellow), em parte
de inspiração marxista, e de uma «micro‑história» influenciada pelas
metodologias da antropologia e de outras ciências sociais.2
De uma maneira convincente, estas abordagens mostraram como a
inclusão de novas vozes e experiências na narrativa histórica, oriundas
de grupos exteriores às elites, e de fontes até então negligenciadas, nos
poderia devolver um panorama muito mais diversificado e complexo
dos conflitos militares, com as dimensões sociais e culturais a adquiri‑
rem uma relevância inédita. Questões até aí relegadas para as margens,
ou simplesmente ignoradas, como a psicologia e a vida quotidiana dos
combatentes, a articulação entre os exércitos e a frente «doméstica»,
e, mais recentemente, as dimensões de género e sexualidade, para no‑
mear apenas algumas, estão agora bem instaladas na agenda dos prati‑
cantes da história militar um pouco por todo o mundo.3 E muitas das
desconfianças iniciais foram sendo progressivamente vencidas graças
ao contributo que este movimento de renovação mostrou ser capaz de
oferecer para uma melhor compreensão de realidades que eram caras
aos historiadores mais tradicionalistas, como os processos de causalida‑
de clássicos (o que foi determinante numa vitória ou derrota?), algo que
se pode constatar, por exemplo, nas abordagens muito mais elaboradas
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que se foram produzindo sobre a questão da «moral» dos combatentes e
o seu impacto no desfecho dos conflitos armados.4
Outro aspecto a ter em conta na renovação deste campo foi o pro‑
gressivo descrédito das visões e das metodologias nacionalistas. Mais
do que os abalos políticos e psicológicos provocados pelas duas guerras
mundiais, o momento de viragem deu‑se, uma vez mais, nos anos 1960
e 1970, que estimularam uma atitude de cepticismo e crítica em mui‑
tas sociedades relativamente à forma como discursos nacionalistas e
identitários eram mobilizados para legitimar opções controversas, mas
também em relação ao próprio papel da instituição militar enquanto
instância reprodutora de desigualdades de classe, raça e género. Neste
contexto, assumiu especial destaque o envolvimento militar dos EUA
no Vietname, um conflito dilacerante para a sociedade americana por
ter sido percebido, a partir de certa altura, como uma consequência da
manipulação dos decisores políticos, mas igualmente como um espelho
das desigualdades sociais que prevaleciam no país em domínios como o
recrutamento (o draft).
Como seria de esperar, a correcção do viés nacionalista na feitura da
história é um processo que demora tempo a concretizar. Chegar a uma
visão que abarque as diferentes motivações e hesitações dos contendo‑
res, as suas idiossincrasias, visões do mundo e culturas militares, é uma
tarefa exigente, que pode requerer particulares competências linguís‑
ticas ou uma imersão demorada do historiador em arquivos de vários
países ou, quando possível, a recolha de testemunhos orais. Apenas gra‑
dualmente, e com algum trabalho de equipa, se poderão esperar análises
mais plurais, cosmopolitas e transnacionais.
De forma encorajadora, verifica‑se que este tipo de preocupações
está também muito presente no trabalho de documentaristas contem‑
porâneos. Em Portugal, na série A Guerra, de Joaquim Furtado (RTP,
2007‑2012), nos EUA, com as séries The War (PBS, 2007), de Ken Burns,
e The Vietnam War (PBS, 2017), também de Ken Burns e Lynn Novick,
projectos televisivos com anos de gestação, onde é patente o cuidado dos
seus autores em dar conta das variadas facetas sociais e culturais desses
conflitos, bem como dos seus múltiplos sujeitos históricos — homens e
mulheres, generais e soldados, profissionais e conscritos, intelectuais e
camponeses, «falcões» e «pombas».
Embora essa questão tenha tido um significado e um impacto mui‑
to distintos nos dois conflitos, ambas as séries abordam o tema dos pri‑
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sioneiros de guerra (na de Burns e Novick, dedicada ao Vietname, com
muito mais desenvolvimento). Trata‑se também, como já assinalámos,
de um dos temas que maior interesse tem atraído entre os investigado‑
res sintonizados com a agenda da «nova história militar».
Muitas vezes percebido como um «falhanço», o acto de rendição ou
captura em contexto de guerra, e a posterior experiência de cativeiro, fica‑
ram arredados das grandes narrativas militares, de pendor mais ou menos
oficioso.5 Mas se na época moderna, e parte do século xix, os fenómenos
de encarceramento mais ou menos longo eram raros, em parte graças às
trocas de prisioneiros e à duração geralmente curta das guerras, a partir da
Primeira Guerra Mundial a situação alterou‑se substancialmente, com os
prisioneiros a atingirem números na ordem dos milhões e os campos de de‑
tenção a confundirem‑se com experiências de «engenharia social» impossí‑
veis de ignorar em qualquer história mais abrangente.6 Seguramente, essas
experiências de cativeiro teriam de ter um impacto formativo nas vidas dos
antigos combatentes e, consequentemente, nas sociedades para onde estes
regressavam ou se instalavam. Para a moderna historiografia, não deixa de
ser significativo que tenha sido num campo de prisioneiros de guerra em
Lübeck, no norte da Alemanha, que Fernand Braudel redigiu (a partir da
sua memória e com um pequeno apoio de uma biblioteca local) o seu opus
magnum, O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de Filipe II (1949),
como se observa num dos textos deste volume.
Aquando do seu regresso, alguns dos prisioneiros poderiam tornar
‑se um factor perturbante para o poder político, tanto pelo seu simbo‑
lismo (a recordação vívida de uma derrota, a sua instrumentalização pela
propaganda adversária) como pelas suspeitas que sobre eles poderiam
recair relativamente às lealdades políticas (o receio de terem sofrido
«lavagens cerebrais» e funcionarem como «quintas colunas» do inimi‑
go, tema clássico de algum cinema da Guerra Fria, como O Candidato da
Manchúria, ou em séries pós‑11 de Setembro, como Segurança Nacional).
Os ex‑prisioneiros desempenharam também com frequência um papel
pivô na construção da memória colectiva das guerras através dos seus
testemunhos ou de activismo cívico e político (veja‑se, entre outros,
o caso do senador, e candidato presidencial americano, John McCain).
Noutros casos, porém, como os dos antigos prisioneiros japoneses e so‑
viéticos na Segunda Guerra Mundial, a sua experiência foi praticamente
suprimida do espaço público, tão forte era ainda o estigma cultural e
político associado à rendição naquelas duas sociedades.
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Passando em revista algumas das monografias e volumes colectivos
que nos últimos anos se tornaram obras de referência neste domínio, é
notória a apetência por metodologias de pendor mais culturalista, com‑
paratista e transnacional, que têm contribuído para renovar a discipli‑
na histórica. Além das experiências de cativeiro propriamente ditas (de
que modo elas podem ter facilitado processos de circulação de saberes,
ou alterado ou reforçado preconceitos e estereótipos acerca de outras
sociedades), regista‑se agora um interesse crescente pelas representações
culturais (literárias, visuais, cinematográficas ou televisivas) dessas mes‑
mas experiências e pelo seu impacto na construção social da memória
dos confrontos bélicos A natureza conflitual das memórias de cativeiro,
seja numa mesma sociedade ou entre sociedades diferentes, tornou‑se
igualmente um filão que tem atraído a atenção crescente de investigado‑
res, o mesmo sucedendo com as perspectivas de género, sobretudo des‑
de que a historiografia vai reconhecendo o protagonismo das mulheres
em vários conflitos contemporâneos, durante e após a Segunda Guerra
Mundial, ou dando conta das consequências do cativeiro para as vidas
conjugais dos ex‑combatentes, ou mesmo para a autopercepção da sua
masculinidade.7

Uma explicação possível para a recente vaga de estudos em torno do
tema dos prisioneiros de guerra — ou, se preferirmos, do cativeiro em
tempo de conflitos militares (a nuance não é de somenos, como vere‑
mos) — relaciona‑se com o facto de este ser um ângulo de observação
interessante para as mudanças no carácter da guerra, nomeadamente
dos pressupostos que informam o seu enquadramento legal.
Sem descurar os precedentes de épocas históricas mais recuadas,
podemos, contudo, situar na segunda metade do século xix os primeiros
passos determinantes na criação de um regime internacional relativo à
protecção dos prisioneiros de guerra, cujos fundamentos serão depois
reforçados na centúria seguinte, formando o pano de fundo de alguns
dos capítulos deste volume.8
Como também se tornará evidente da leitura de vários dos contri‑
butos aqui reunidos, muitos dos indivíduos que viveram diferentes ex‑
periências de cativeiro militar não puderam gozar de qualquer espécie
de protecção legal, nem viram os seus direitos enquanto militares pri‑
sioneiros devidamente reconhecidos. Em boa medida, isso resultou dos
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enviesamentos próprios de uma codificação que, como notou Scheipers,
tanto tinha em vista «a protecção de indivíduos específicos — membros
de forças regulares ou de milícias — como a exclusão de combatentes ir‑
regulares, guerrilhas e rebeldes. A questão de saber quem é e não é elegí‑
vel para beneficiar dos privilégios e protecções do estatuto do prisionei‑
ro de guerra está no âmago de muitas das insuficiências desse regime»9.
Depois da erosão de muitas das normas costumeiras que regulavam o
tratamento dos prisioneiros no decurso das guerras revolucionárias e na‑
poleónicas, foi no contexto da Guerra da Secessão Americana (1861‑1865)
que as bases de um novo regime legal foram lançadas. O pretexto para
isso foram as próprias circunstâncias legais indefinidas do conflito, com
o Governo da União a não reconhecer aos «rebeldes» da Confederação o
estatuto de beligerantes, e várias dúvidas a surgirem a respeito do trata‑
mento a dispensar às populações civis que lhes prestavam auxílio. Estas e
outras situações levaram a liderança política e militar da União a solicitar
a colaboração do professor de Direito Francis Lieber, de origem alemã,
e ele próprio um veterano das guerras napoleónicas, para uma revisão do
código de justiça militar americano — o qual resultaria nas Instruções para
o Governo dos Exércitos dos Estados Unidos no Terreno, ou «Código Lieber»,
de Abril de 1863. Embora compreendendo uma série de prescrições des‑
tinadas a balizar com algum rigor ético a conduta dos exércitos em cam‑
panha (insistindo no tratamento humano das populações civis das áreas
ocupadas, proibindo as execuções sumárias de prisioneiros ou o uso da
tortura), o Código Lieber vinha, contudo, sancionar aquilo que se tinha
tornado uma prática corrente da União desde o início do conflito, ou seja,
uma política de tolerância zero em relação aos «combatentes irregulares».
Estes eram definidos como bandidos, franco‑atiradores, espiões, sabota‑
dores ou guerrilheiros, não podendo, em qualquer circunstância, recla‑
mar a protecção devida aos «combatentes regulares» ou, quanto muito,
aos membros de uma milícia levantada para defender um país contra uma
força invasora. Por conseguinte, se surpreendidos nos seus «actos ilícitos»,
tais elementos estariam sujeitos às punições mais severas, incluindo a exe‑
cução sem direito a julgamento.10
A preocupação de Lieber, no sentido de definir com o máximo rigor
o estatuto de combatente regular, estaria novamente em evidência no
decurso da Guerra Franco‑Prussiana (1870‑ 71), quando após a derrota
em Sedan o Governo francês procurou recorrer aos «franco‑atiradores»
e às tácticas de guerrilha para alimentar uma campanha defensiva contra
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os exércitos alemães. Bismarck adoptou uma atitude muito semelhan‑
te à dos generais da União, considerando tais combatentes irregulares
«assassinos» que deveriam ser fuzilados ou enforcados logo após a sua
captura.11 Na sequência de protestos oficiais franceses, o Estado‑Maior
prussiano acabaria por seguir uma conduta mais branda. Mas tornara‑se
claro que esta seria uma questão determinante em quaisquer esforços
empreendidos no sentido de vincular os estados a um conjunto de nor‑
mas visando «humanizar» o tratamento a dar aos combatentes, preocu‑
pação que havia já estado na origem da fundação do Comité Internacio‑
nal da Cruz Vermelha em 1866.12 Esses esforços vão conhecer algumas
etapas marcantes até à Primeira Guerra Mundial.
A primeira coincide com a Conferência de Bruxelas de 1874, cuja
Declaração tentou dar resposta às questões suscitadas pelas situações de
ocupação militar e os direitos que poderiam assistir aos movimentos de
resistência. As discussões travadas no decurso da conferência reflectiam
as divisões entre grandes e pequenas potências, com estas últimas a in‑
sistirem na legitimidade do recurso a formas de luta não‑convencionais,
incluindo os corpos francos e as milícias.
A definição de «combatente legítimo» que foi possível consensua‑
lizar viria a fixar os critérios de elegibilidade para o estatuto de prisio‑
neiro de guerra e correspondentes direitos legais. Assim, membros de
milícias e corpos de voluntários capturados por forças inimigas pode‑
riam aceder a esse estatuto, conquanto cumprissem um certo número
de critérios: serem comandados por um superior responsável; exibirem
um emblema distintivo; transportarem armas de forma não‑dissimulada
e respeitarem as leis e costumes da guerra na sua actuação.13 Redigidas
por um grupo de peritos internacionais, estas normas apenas ganhariam
um carácter vinculativo alguns anos mais tarde, aquando da primeira
Conferência de Paz de Haia, realizada em 1899, precisamente num ano
em que tinha início um conflito, a Guerra Anglo‑Bóer (1899‑1902), que,
uma vez mais, projectaria para primeiro plano a questão do tratamento
aos combatentes irregulares. Constituindo a primeira convenção mul‑
tilateral dedicada a regular a conduta da guerra, as regras definidas em
Haia em 1899 incorporaram e refinaram os preceitos do Código Lieber
e da Declaração de Bruxelas respeitantes aos prisioneiros de guerra, ao
mesmo tempo que incluíam as provisões adoptadas na Convenção de
Genebra de 1864 relativas à assistência a prestar aos feridos em com‑
bate. Em grande medida, elas confirmavam a tendência que se foi de‑
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senhando ao longo do século xix: as guerras legítimas eram as que os
estados soberanos travavam entre si.14
Em vários aspectos, os autores da Convenção de Haia revelaram
‑se premonitórios em relação a alguns dos desenvolvimentos que mar‑
cariam a Primeira Grande Guerra: as formas de morticínio em grande
escala típicas da era industrial (como o gás venenoso), as represálias con‑
tra populações civis, a detenção prolongada de combatentes inimigos.
Relativamente a estes últimos, a convenção definia as responsabilidades
das potências captoras e estabelecia critérios mínimos para as condi‑
ções de cativeiro. Entre esses critérios estavam o direito dos detidos a
receberem um tratamento idêntico ao das forças captoras; a não serem
usados como mão‑de‑obra em actividades directamente relacionadas
com o esforço de guerra adversário; a não serem punidos como crimi‑
nosos no caso de tentarem uma fuga; a receberem um soldo regular, na
eventualidade de serem oficiais; a praticarem o seu culto em liberdade;
a terem acesso a comunicações postais, a um enterro digno e à notifica‑
ção dos seus familiares em caso de morte em cativeiro.15 Ligeiramente
modificadas em 1907, aquando da II Conferência de Haia, as regras de
1899 são vistas por alguns comentadores como um marco na emergência
de um direito internacional humanitário, cujo principal desígnio resi‑
de na atenuação do sofrimento nos conflitos armados. O tratamento a
dar aos prisioneiros passa a ser concebido em função da sua dignidade
intrínseca enquanto indivíduos e não apenas em função de cálculos es‑
tratégicos, numa óptica de custos/benefícios.16
Estas preocupações humanitárias enfrentariam o seu primeiro gran‑
de teste no conflito de 1914‑1918, travado numa escala e numa intensi‑
dade que superou praticamente todas as previsões. Os números do cati‑
veiro militar nesse conflito atingiram valores (absolutos e relativos) sem
precedentes: entre oito a nove milhões de prisioneiros de guerra. Em
casos como os de Portugal, Rússia e Áustria‑Hungria, as percentagens
de prisioneiros em relação ao total da população mobilizada situaram‑se
na casa dos 12,3, 15,8 e 24,4 por cento, respectivamente.17
O balanço que é possível fazer em relação ao cumprimento das dis‑
posições definidas nas Convenções de Haia é ambíguo.18 Nalgumas si‑
tuações, como no tratamento dispensado aos feridos em combate, uma
vez retirados do campo de batalha, a maior parte da evidência aponta
para uma observância geral das normas humanitárias. Noutras, porém,
o incumprimento foi manifesto. No decurso do conflito, milhões de
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homens foram obrigados a trabalhar em actividades que, num contex‑
to de guerra total, dificilmente poderiam ser desligados do esforço de
guerra do Estado captor. O direito dos prisioneiros a beneficiarem de
um tratamento equivalente ao das forças captoras, em planos como o da
alimentação, cuidados médicos ou da disciplina, foi regularmente des‑
respeitado, mesmo se acordos entre os estados beligerantes viabilizaram
o funcionamento de canais de ajuda humanitária que atenuaram signifi‑
cativamente o sofrimento dos detidos, em muitos casos graças à acção
do Comité Internacional da Cruz Vermelha. Com as várias escaladas
que o conflito conheceu ao longo de quatro anos, os estados captores
habituaram‑se, pontualmente, a usar represálias contra os prisioneiros
como forma de condicionar o comportamento das potências inimigas
— no entanto, em comparação com conflitos posteriores, esse expe‑
diente foi empregue de forma relativamente calibrada.
Um indicador relevante, as taxas de mortalidade, sugere que as
condições de cativeiro eram mais duras na Frente Oriental: franceses e
britânicos detidos em campos alemães apresentaram taxas de mortali‑
dade de sete por cento; os alemães em campos franceses taxas de 6,4 por
cento, e três por cento nos campos britânicos; já os prisioneiros austro
‑húngaros na Rússia registaram taxas de 18 por cento.19 Num balanço
recente, contudo, Heather Jones faz um juízo ponderado na altura de
avaliar até que ponto a Grande Guerra, com os seus campos vigiados e
recurso massivo a mão‑de‑obra compelida, poderá ter constituído um
balão de ensaio para a desumanização radical do segundo conflito mun‑
dial. De acordo com a autora, naquela que seria a dimensão decisiva para
potenciar a brutalização do cativeiro de massa, a discriminação dos de‑
tidos segundo critérios raciais ou ideológicos, as lideranças políticas da
guerra de 14‑18 ficaram aquém do passo fatídico.
Em 1929, uma nova convenção internacional, elaborada em Ge‑
nebra, tentaria colmatar as insuficiências no regime de prisioneiros de
guerra expostas pelo primeiro conflito mundial; 20 anos volvidos, uma
outra convenção (a chamada terceira de Genebra) fixaria então as re‑
gras que ainda hoje proporcionam o enquadramento fundamental para
o cativeiro resultante de conflitos interestaduais.20 Com os seus 97 arti‑
gos, a Convenção de 1929 procurava estabelecer um quadro normativo
detalhado e universal para os prisioneiros de guerra — o que não é sur‑
preendente, se atendermos a que esta foi uma década onde os valores
do pacifismo e do internacionalismo gozavam ainda de ampla aceitação
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entre as opiniões públicas de muitos países. Com base no precedente da
Primeira Guerra Mundial, grande detalhe foi colocado na descrição da
organização e funcionamento dos campos de prisioneiros e, reflectin‑
do mudanças sociais em curso, previu‑se a possibilidade de as mulheres
adquirirem o estatuto de combatentes regulares e serem «tratadas com
toda a consideração devida ao seu sexo»21. Apesar de ratificada por mais
de 40 estados nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, as disposições
humanitárias da Convenção de 1929 seriam muito desigualmente res‑
peitadas durante esse conflito. Quanto muito, terão proporcionado um
regime globalmente satisfatório para os prisioneiros alemães às mãos de
potências anglo‑saxónicas, e vice‑versa. Em muitos outros casos, o pa‑
norama foi simplesmente aterrorizador, com mais de cinco milhões de
mortos em cativeiro militar entre 1939 e 1945.
A decisão de Hitler em travar uma guerra de extermínio na Frente
Leste, sem respeito por quaisquer convenções internacionais, levou a
que a Wehrmacht e outras forças executassem sumariamente comba‑
tentes adversários e «inimigos raciais» numa escala sem precedentes,
e reservassem um destino de excepcional dureza para os soldados inimi‑
gos capturados. Sem chegarem a estes extremos (pelo menos em termos
estatísticos), soviéticos e japoneses, que não haviam ratificado a Con‑
venção de 1929, distinguiram‑se também pela crueldade que dedicaram
aos soldados inimigos, alguns deles (os prisioneiros da URSS) libertados
apenas muitos anos depois do fim das hostilidades.22
Os níveis de desumanização registados na Segunda Guerra Mundial
motivariam mais uma revisão das normas protectoras dos prisioneiros
de guerra, sob a forma de uma nova Convenção de Genebra, celebrada
em 1949. Com 143 artigos e cinco anexos, correspondeu a uma preocu‑
pação de densificar algumas das provisões relativas à subsistência dos
detidos e restringir as circunstâncias em que seria admissível recorrer
à sua força de trabalho. Atendendo ao papel desempenhado por vários
movimentos de resistência anti‑Eixo, ou por forças não reconhecidas
como beligerantes, como o Exército italiano do marechal Badoglio, ju‑
ristas e diplomatas reunidos na cidade suíça aceitaram atribuir a catego‑
ria de combatentes legítimos a esse tipo de forças.23 Até que ponto essa
decisão correspondia a um desvio do paradigma «estatista» construído
no século xix, isso é algo que já se afigura como mais discutível.
Na realidade, movimentos partisans ou de guerrilha experimenta‑
riam sempre grande dificuldade em cumprir as condições que desde a
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