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RESUMO

Este trabalho pesquisa a influência que as questões humanitárias têm sobre os conflitos armados modernos, considerando o tema da Vitimologia. 
Aborda o Conflito Armado da Libéria em 2003 e as implicações humanitárias até o ano de 2016. O problema de pesquisa trata do entendimento 
do grau de influência das Questões Humanitárias para o apoio às vítimas em Conflitos Armados Contemporâneos. Busca compreender a 
relevância da Intolerância para o aumento dos danos à população civil, bem como o grau de vulnerabilidade presente naquela sociedade. A 
pesquisa busca, ainda,  o entendimento da relevância das questões humanitárias e sua difusão na contemporaneidade, considerando autores 
como Eric Hobsbawn, Martin Van Creveld, Michael Howard e Hedley Bull. Apresenta os diversos elementos do Direito Humanitário e a interação 
na proteção às vítimas daquele conflito armado. A pesquisa observa a relevância das chamadas "Tradições Liberais e Realistas das Relações 
Internacionais", bem como a chamada "Escola Inglesa de Relações Internacionais" e apresenta uma abordagem que valoriza o Jus in Bello, 
relacionando os diversos elementos a serem considerados na política internacional contemporânea. A metodologia a ser utilizada trata de uma 
análise qualitativa de indicadores sociais, pesquisa documental e revisão bibliográfica sobre o tema. A hipótese do trabalho é de que existe um 
alto grau de influência da intolerância para  o desenvolvimento da vulnerabilidade para a população civil, e conclui sobre a relevância que 
elementos como a intolerância tem no entendimento das vulnerabilidades presentes em um conflito armado da atualidade. Os resultados 
permitirão o entendimento de métodos e elementos a serem considerados em uma análise sobre conflitos de poder em nível internacional, bem 
como a complexidade dos atores envolvidos, considerando a quebra do monopólio do uso da força e a dispersão da violência. O trabalho 
encontra-se em desenvolvimento e está na fase de análise dos indicadores sociais presentes e sua evolução em uma série histórica.
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