PROJECTO OCEANO DEBATE SOCIAL
COMO RESOLVER UM CONFLITO?
Introdução
Inicialmente pode parecer uma pergunta com uma resposta obvia, mas quando bem analisada dá-nos
numerosos pontos de vista. Este foi o tema de um debate que gerou muitos argumentos.
O primeiro tema abordado foi a guerra no Afeganistão. Prontamente, surgiu a questão de qual a melhor
forma de resolver um conflito:

 Acção social?
 Acção diplomática?
 Acção militar?
No debate estavam presentes pessoas com diferentes pontos de vista e de diferentes camadas sociais.
O debate não foi limitado aos argumentos mais óbvios (dizendo que a acção diplomática é melhor), mas
sim, procuramos esgotar todas as possibilidades analisando cada opção.

O debate
1. Acção social:
Esta é uma forte opção desde que seja pacifica, pois demonstra quão forte é a voz do povo unido.
Actualmente, greves organizadas e manifestações pacificas são uma prova de que quando um grupo de
pessoas se mobiliza e defende os seus direitos, faz uso da sua liberdade de expressão abre portas para
a resolução de problemas na sociedade.

2. Acção diplomática:
Esta opção é extremamente benéfica, já que todas as medidas são tomadas de acordo com a lei,
democraticamente negociadas entre ambas as partes para que ninguém saia lesado. No debate foi
concluído que actualmente esta acção é bastante popular, tendo sido debatido o exemplo do acordo
diplomático que deu fim à longa guerra civil em Moçambique.

3. Acção militar:
É a opção menos recomendável, visto que promove um conflito extremamente negativo em termos de
perdas de vidas humanas, danos materiais e retrocesso do desenvolvimento duma nação. Contudo, em
casos extremos esta acção revela-se necessária, nomeadamente quando Moçambique declarou guerra
aos portugueses colonialistas. Esta decisão foi tomada após várias tentativas de acordos pacíficos que
infelizmente se revelaram sem sucesso devido ao baixo nível escolar, económico e social dos
moçambicanos.

Conclusão
No final do debate todos os intervenientes concordaram que o melhor caminho para a resolução de
conflitos é através de acções pacificas, porém caso estas acções falhem e dependendo da gravidade do
conflito, a guerra tem razão de ser.

