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O presente trabalho tem como objetivo central questionar a primazia da guerra sobre a paz, 

sendo o primeiro conceito entendido como termo independente e o segundo enquanto sombra 

em um binômio que lhe outorga atenção secundária. Em mesma medida, buscou-se ressaltar a 

necessidade de se pensar os conceitos de paz, violência e segurança com o cuidado de não 

incorporar um discurso amplo e hierárquico travestido de neutro e universal. Para isso, o 

presente trabalho retoma brevemente o conceito de guerra, destacando seu caráter 

inerentemente político e social. Em seguida, o artigo recobra o conceito de paz com o intuito 

de discutir a primazia da violência e do conflito nos Estudos de Segurança Internacional, 

retomando o debate entre polemólogos e irenólogos. Por fim, o trabalho aborda a necessidade 

de se pensar os conceitos de paz, violência e segurança desde o Sul global, incorporando ao 

debate as noções de violência epistêmica, colonialidade do saber e ética da exclusão. 
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O debate em torno do problema da guerra, suas causas, métodos e consequências 

encontrou lugar cativo na história da humanidade desde Tucídides, ao passo que os estudos 

sobre a paz permaneceram por muito tempo marginalizados. Mesmo quando a noção de paz é 

enfim colocada em pauta, muitas vezes lhe cabe um caráter secundário em um binômio no qual 

a guerra é o termo independente, relação esta que Bobbio resume ao afirmar que “o homem 

começou a refletir sobre a paz a partir do estado de guerra” (2013, p. 319). Ainda que os 

conceitos possam ser compreendidos ora como contraditórios, quando a paz representa a 

ausência da guerra e a guerra a carência de paz, ora contrários, quando ambos os conceitos são 

considerados polos extremos de uma linha que possui variações intermediárias com maior ou 

menor grau de violência, a questão central que envolve esse debate é o fato de o tema da paz 

ser recorrentemente abordado como estuário da guerra. 

Com base nesse escopo, o presente trabalho tem como objetivo central questionar a 

primazia da guerra sobre a paz, sendo o primeiro conceito entendido como termo independente 

e o segundo enquanto sombra em um binômio que lhe outorga atenção secundária. Para isso, a 

primeira seção desse artigo retoma brevemente o conceito de guerra, destacando seu caráter 

inerentemente político e social – a despeito de algumas literaturas que enxergam a arte da guerra 

enquanto tópico matemático e confundem os âmbitos da tática e da estratégia. Em mesma 

medida, recobra-se o conceito de paz com o intuito de discutir a primazia da violência e do 

conflito nos Estudos de Segurança Internacional, retomando o debate entre polemólogos e 

irenólogos. Em seguida, o trabalho aborda a necessidade de se pensar os conceitos de paz, 

violência e segurança desde o Sul global, incorporando ao debate as noções de violência 

epistêmica, colonialidade do saber e ética da exclusão. Para isso, foi realizada uma breve 

retomada bibliográfica de textos mais basilares que versam sobre a temática, a fim de elaborar 

um primeiro esforço em prol da análise dessa primazia da guerra na definição do conceito de 

paz, bem como a inserção desse debate no âmbito mais amplo da incorporação acrítica. 

 

O binômio Guerra e Paz 

 

Partindo da definição clausewitziana da guerra como uma continuação das relações 

políticas por outros meios e tendo em vista que as atividades políticas são determinadas pela 

ação dos atores sociais, nota-se que a guerra está inscrita sob o âmbito político e social, não 

sendo possível reduzir as análises sobre a guerra a aspectos puramente tático-operacionais e 

equiparar a arte da guerra a uma ciência matemática. Tendo em vista que se trata de um 

fenômeno protagonizado por atores organizados em sociedade, é fundamental levar em 
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consideração variáveis como comportamento humano e aspectos psicológico-subjetivos. A esse 

respeito, Clausewitz é um dos autores que aponta a fragilidade de uma visão parcial e quase 

materialista do fenômeno, e critica a abordagem “cientificista” relativa aos preparativos para a 

guerra, uma vez que a reduziria a um conjunto de conclusões categóricas e integralmente 

calculáveis1. O autor critica a falta de atenção aos fatores psicológicos, intersubjetivos e aos 

valores morais, afirmando que a guerra é sobretudo parte da existência social do homem 

(CLAUSEWITZ, 1996, p. 165). 

É em torno desse núcleo que a Polemologia, ou ciência da guerra, orbita, considerando 

o fenômeno da guerra como uma enfermidade que pode ser medicada ou tratada 

preventivamente. Em suma, a Polemologia busca construir uma sociologia da guerra, 

analisando seus ciclos, funções e formas de resolução. De acordo com Baltazar (2007), essa 

ciência pressupõe que a guerra é caracterizada pelo uso da violência em larga escala e representa 

uma das opções disponíveis para regular os conflitos, não sendo, portanto, um recurso 

inevitável. Nesse sentido, o principal desafio da Polemologia é buscar compreender por que se 

escolhe a guerra dentre as opções à disposição. O auge da disciplina, segundo Baltazar, ocorreu 

na década de 1970 e, ainda que o campo siga assistindo aos interesses dos estudos 

transdisciplinares, atualmente serve mais como “orientação de estudo histórico ou estratégico 

dos conflitos e não tanto como estudo da guerra em si, das suas causas e consequências” 

(BALTAZAR, 2007, p. 171).  

Já a Irenologia2, ou ciência da paz, decorre da intenção de se construir um campo de 

estudo organizado e coerente, uma vez que, apesar de a comunidade acadêmica ter investido 

grandes recursos para compreender as causas e formas da guerra, os esforços para compreender 

a paz e os modos como alcançá-la foram muito mais dispersos3. A Irenologia atribui maior 

atenção à temática da paz pela paz, compreendendo que o significado do conceito varia entre 

as diferentes culturas e demanda atenção específica. Ademais, os irenólogos afirmam que, se 

houvesse uma melhor compreensão acerca do que é essa paz que tanto se busca e que muitas 

vezes se encontra no estandarte de justificativas de grandes conflitos, muitas das guerras 

passadas poderiam ter sido evitadas (ISHIDA, 1969, p.133). 

                                                           
1 Liddell Hart (1967) também destaca a questão da racionalidade, a importância do indivíduo e do fator psicológico 

na guerra 
2 O termo Irenologia decorre da palavra grega Eirene, que significa paz (BALTAZAR, 2007, p. 171). Afirma-se 

também que a palavra Eirene teria sua origem identificada em um outro termo que significa “estado de união” 

(ISHIDA, 1969, p.137). 
3 Afirma-se que a filosofia da paz nasce com o Abade de Saint-Pierre em 1713, mas é com a discussão suscitada 

por Immanuel Kant que a paz deixa de ser abordada apenas pelo âmbito religioso e passa a receber atenção jurídico-

política. O autor publica “À paz perpétua” em 1795 a partir da constatação de que já não seria suficiente tentar 

interpretar e justificar a guerra, mas sim modificá-la e eliminá-la. 
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De modo geral, os pesquisadores da paz questionam a moralidade e a racionalidade dos 

Estudos Estratégicos, preocupando-se com a “aparente cooptação dos debates acadêmicos pelas 

políticas de segurança nacional dos Estados Unidos em particular e da aliança ocidental como 

um todo” (BUZAN; HANSEN, 2012, p. 170). As pesquisas sobre a paz buscam analisar as 

causas, condições e contextos desse fenômeno em diversos âmbitos – natural, humano, social, 

mundial, temporal e cultural –, sendo possível identificar três tipos distintos: os estudos de paz 

empíricos, baseados na comparação sistemática de teorias com dados empíricos, revisando as 

teorias sempre que elas não forem compatíveis com os dados; os estudos de paz críticos, 

baseados na comparação sistemática dos dados empíricos com os valores, buscando modificar 

a realidade se ela não for compatível com esses valores; e os estudos de paz construtivistas, 

baseados na comparação sistemática das teorias com os valores, buscando ajustar as teorias ao 

valores e produzir visões de uma nova realidade (GALTUNG, 1996, p. 9 - 10). 

Segundo Galtung (1996), existem duas perguntas que servem como pontos de partida 

para os estudos de paz: “qual é a causa da violência e os seus efeitos? ” e “qual é a causa da paz 

e os seus efeitos? ”. A partir dessas questões podem surgir duas noções de paz, respectivamente. 

A paz negativa, que significa a ausência de todos os tipos de violência, e a paz positiva, a qual 

não parte de um vácuo ou de uma ausência para classificar o fenômeno, mas da presença de 

cooperação, gentileza, sobrevivência, bem-estar e união. De acordo com o autor, a paz positiva 

substituiria a repressão por liberdade, a exploração por igualdade, a invasão por diálogo, a 

segmentação por integração, a fragmentação por solidariedade e a marginalização por 

participação (GALTUNG, 1996). 

Entre as definições de “paz”, duas são amplamente difundidas. A primeira, na qual “a 

paz é a ausência ou redução da violência de qualquer tipo”, é orientada pela violência. Ao passo 

que a segunda, na qual “a paz é a transformação não-violenta e criativa do conflito”, é orientada 

pelo conflito. No entanto, a fragilidade de ambas – ainda que a segunda definição seja muito 

mais dinâmica que a primeira – está justamente em abarcarem uma noção onde o principal não 

é compreender o que é, mas sim o que não é. O importante seria compreender o que é violência 

e conflito apenas, e, sendo assim, tudo que não se ajuste a essas condições já serviria como 

ponto de chegada. 

Em comparação a um tratamento medicinal, Galtung (2005) aponta o estado de 

violência como sendo o diagnóstico e o aumento ou manutenção desses processos de violência 

como o prognóstico. A terapia, nesse caso, poderia ser um processo de redução da violência – 

paz negativa –, ou um processo de incremento da vida – paz positiva. Entretanto, o autor destaca 

que a intervenção de fora não deveria ser entendida enquanto terapia, uma vez que esse 
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intervencionismo pode tornar o sistema ainda pior. Para compreender essa ressalva, vale 

recordar a ideia de regime de verdade foucaultiano para questionar quem define quais são as 

características desse suposto estado de “bem-estar” da terapia. Quem pode definir o que é um 

“estado de não-violência”, ou mesmo o que é “violência”, sem levar em consideração as 

particularidades estruturais e conjunturais nas quais esse local está assentado? 

Compreender a violência apenas enquanto resultado de um conflito armado seria 

simplista e até catastrófico. Por isso, Galtung (2005) aponta a existência de três tipos de 

violência: a violência direta, referente ao uso da força propriamente dito; a violência indireta, 

compreendida enquanto sinônimo de violência estrutural, sendo a repressão e a exploração seus 

principais exemplos; e a violência cultural, presente nas religiões, ideologias, linguagem, artes, 

leis e ciência de modo simbólico. Sob esse aspecto, o objetivo da violência cultural seria 

justamente legitimar a violência direta e a estrutural. 

Essa diversidade de formas de violência é o que torna tão necessárias análises com maior 

enfoque no que é especificamente o fenômeno da paz. A título de exemplificação, suponhamos 

que uma operação de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) abrigue em seu mandato 

o fim das hostilidades e o retorno à situação anterior ao início do conflito armado em 

determinado local. Suponhamos, ainda, que essa operação de paz tenha alcançado esse objetivo 

previsto em seu mandato. Isso não significa que o estado em que os efetivos militares e civis 

deixaram o país é de paz, uma vez que o retorno às condições anteriores, na verdade, pode 

abrigar também o retorno a uma situação de forte patriarcalismo e preconceito racial. 

Pensar a paz simplesmente como o fim da violência direta nesse caso seria uma pequena 

parte de toda a violência estrutural ali presente, ao passo que pensar a paz pela paz – ou seja, a 

paz positiva – envolveria pensar também na construção de um ambiente de paridade, equidade 

e coexistência cultural. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que é necessário pensar na 

existência de “violências”, no plural, aponta-se a necessidade de se pensar também na existência 

de “pazes” (GALTUNG, 2005, p. 63): a paz direta, caracterizada por formas de controle não-

violentas e por sanções positivas; a paz estrutural, caracterizada pela satisfação das 

necessidades básicas e distribuição de bens e serviços; e a paz cultural, caracterizada pela 

liberdade, cooperação e compaixão com todas as formas de vida. A cultura da paz, portanto, 

não seria um conjunto de representações pacíficas e não violentas da realidade, uma vez que 

seu teste de validade decorreria do modo como ela afeta o comportamento em um conflito 

(GALTUNG, 1996). 

Esse mesmo cuidado com o conceito de paz também é necessário com os conceitos de 

segurança e ameaça, uma vez que “a segurança não pode ser reduzida a aspectos de defesa, a 
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uma balança de ameaças e vulnerabilidades, ou a qualquer equação objetiva e material” 

(McSWEENEY, 1999, p. 101). É fundamental pensar a ação social e os interesses dos agentes, 

pois a segurança e a insegurança são qualidades de uma mesma relação e refletem a 

permanência ou a alteração na identidade das coletividades envolvidas. Ao compreender a 

segurança enquanto reflexo de determinados interesses, é possível retomar a ameaça como uma 

percepção e não algo material que existe por si só ou se instaura no vácuo. Em outras palavras, 

a ameaça não é um objeto que possa ser analisado em si mesmo, mas uma “relação que exige 

uma avaliação de todos os seus componentes, desde o emissor do sinal e a emissão até o 

receptor” (SAINT-PIERRE, 2013, p. 27). 

 

Da necessidade de se pensar os conceitos desde o Sul Global 

 

Para além dos tipos de violência abordadas por Galtung (2005), é possível adicionar 

também a noção de “violência epistêmica”, caracterizada pelo vínculo entre conhecimento e 

disciplina, onde “a submissão à ordem e à norma leva o indivíduo a substituir o fluxo 

heterogêneo e espontâneo do vital pela adoção de um continuum arbitrariamente constituído 

pela letra” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 90). Inserido na ideia de colonialidade do saber4, 

Castro-Gómez critica essa construção do “outro” por meio de uma lógica binária que reprime 

as diferenças, apontando que as patologias da ocidentalização decorrem do caráter dualista e 

excludente que as relações modernas de poder assumem, as quais, em nome da razão e do 

humanismo, terminam por excluir a multiplicidade, a ambiguidade e a contingência das formas 

de vida. 

Cox aponta que o conhecimento prático é sempre parcial e fragmentado em sua origem, 

tendo em vista que ele parte de subdivisões da realidade, as quais são usualmente ditadas por 

convenções localizadas espacial e temporalmente (1986, p.204). Assim, conforme a realidade 

muda, os velhos conceitos precisam ser ajustados ou rejeitados, sendo necessário forjar novos 

conceitos em um diálogo inicial entre o teórico e o mundo particular que se busca compreender 

(COX, 1986, p. 207). Para o autor, as teorias servem a dois propósitos. O primeiro é ser guia 

na resolução de problemas colocados nos termos da perspectiva em particular, aceitando o 

                                                           
4 Segundo a qual, “para além do legado de desigualdade e injustiça sociais profundos do colonialismo e do 

imperialismo, já assinalados pela teoria da dependência e outras, há um legado epistemológico do eurocentrismo 

que nos impede de compreender o mundo a partir do próprio mundo em que vivemos e das epistemes que lhes são 

próprias” (LANDER, 2005, p. 3). 
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mundo como se percebe e não questionando o padrão geral das instituições e relações. Porém, 

ainda que essas teorias possibilitem o surgimento de leis e regularizações que aparentam uma 

validade geral, elas se restringem aos parâmetros institucionais e relacionais adotados na 

abordagem considerada. Esse propósito cria o que se denomina “teorias de solução de 

problemas”. 

Já o segundo propósito, mais reflexivo sobre o próprio processo de teorização, objetiva 

maior clareza sobre a perspectiva que originou esse processo, sua relação com outras análises 

e também abre a possibilidade de escolher entre diferentes perspectivas válidas, a partir das 

quais a problemática se torna a busca de um mundo alternativo. Ademais, vale destacar que o 

contexto não determina a ação, mas a restringe, sendo que, dentre as categorias de forças 

interferentes, é possível destacar: as capacidades materiais; as ideias, as quais podem ser 

intersubjetivas ou imagens coletivas de ordem social; e as instituições, que refletem as relações 

de poder que prevalecem e influenciam as imagens coletivas na manutenção dessa estabilidade 

particular. 

Para Querejazu (2016), o processo de teorização pode ser comparado com um processo 

mercantil, onde a troca intelectual entre vendedores e compradores também está relacionada às 

relações de poder, que limitam e autorizam o que é ou deveria ser considerado uma ideia ou 

conceito. Nesse sentido, a autora defende a necessidade de um giro ontológico para se adquirir 

uma compreensão mais ampla sobre o mundo e suas manifestações políticas. Em outras 

palavras, é o que Boaventura de Sousa Santos (2002) defende quando afirma que para combater 

o desperdício da experiência social não basta propor um outro tipo de ciência social, mas, mais 

do que isso, é necessário propor um modelo diferente de racionalidade.  

Para compreender esse desperdício, o autor define quatro tipos de “razão”: a razão 

impotente, que não se exerce porque entende que nada pode fazer contra uma necessidade 

concebida como exterior a ela própria; a razão arrogante, que não sente necessidade de se 

exercer porque se imagina incondicionalmente livre e, por conseguinte, livre da necessidade de 

demonstrar a sua própria liberdade; a razão metonímica, que se reivindica como a única forma 

de racionalidade e, em decorrência disso, não se aplica a descobrir outros tipos de racionalidade 

ou o faz apenas para as transformar em matéria-prima; e a razão proléptica, que não se aplica a 

pensar o futuro porque julga que sabe tudo a respeito dele e o concebe como uma superação 

linear, automática e infinita do presente. Nesse sentido, Boaventura propõe um modelo de 

“razão cosmopolita”, uma vez que 



9 

 

em primeiro lugar, a experiência social em todo o mundo é muito mais ampla e variada 

do que o que a tradição científica ou filosófica ocidental conhece e considera 

importante. Em segundo lugar, esta riqueza social está a ser desperdiçada. É deste 

desperdício que se nutrem as ideias que proclamam que não há alternativa, que a 

história chegou ao fim, e outras semelhantes (SOUSA SANTOS, 2002, p. 238). 

 Para o autor, essa razão cosmopolita ocorreria por meio de duas fases. Primeiro, pela 

“dilatação do presente”, que representaria a coexistência de totalidades e a percepção de que 

toda totalidade é feita de heterogeneidade – e que as partes que a compõem têm uma vida 

própria fora dela, ou seja, que o Sul existe sem estar condicionado ao Norte. A segunda fase 

seria a “contração do futuro”, que significa substituir o vazio do futuro segundo o tempo linear 

por um futuro de possibilidades plurais e concretas. Boaventura denomina isso “sociologia das 

emergências”, afirmando que representa a troca do binômio “tudo” e “nada” presente na 

modernidade ocidental pelo binômio “não” – que aponta a falta de algo e a expressão da vontade 

de superar essa ausência – e “ainda não” – que exprime aquilo que existe apenas como 

tendência. 

 Segundo o autor, essa “não existência” pode decorrer de cinco lógicas (SOUSA 

SANTOS, 2002, p 247 - 248): a) a monocultura do saber, que abarca a transformação da ciência 

moderna e da alta cultura em critérios únicos de verdade e qualidade estética, onde a não-

existência assume a forma de ignorância ou incultura; b) a  monocultura do tempo linear, onde 

a história tem sentido e direção únicos e conhecidos, que se traduzem em conceitos como 

“progresso”, “desenvolvimento” e “globalização”, exprimindo a ideia de que os países centrais 

estão à frente; c) a classificação social, que consiste na distribuição das populações por 

categorias que naturalizam hierarquias, assentada em atributos que negam a intencionalidade 

da hierarquia social, ou seja, a relação de dominação é a consequência e não a causa dessa 

hierarquia; d) a escala dominante, onde a escala adotada como primordial determina a 

irrelevância de todas as outras possíveis escalas, aparecendo sob a forma de “universal” ou 

“global”; e) a  lógica produtivista, na qual o crescimento econômico é um objetivo racional 

inquestionável. 

 Por fim, vale destacar o papel da tradução para Boaventura, ou seja, o procedimento que 

permite captar as experiências existentes para além da relação hegemônica e criar 

inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo, sem atribuir a nenhum conjunto de 

experiências um caráter totalitário ou homogêneo. Acharya e Buzan também destacam isso 

quando afirmam que “se as diferenças culturais são tão fortes, isso faz com que as características 
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compartilhadas no nível sistêmico sejam muito frágeis para apoiar teorias sistêmicas” 

(ACHARYA; BUZAN, 2010, p. 15). 

Além de um trabalho intelectual, a tradução é também política e emocional, uma vez 

que pressupõe o inconformismo perante o caráter incompleto ou deficiente de um dado 

conhecimento ou de uma dada prática. Ela se assenta sobre o pressuposto do universalismo 

negativo, ou seja, a teoria geral da impossibilidade de uma teoria geral. Sem esse universalismo 

negativo, a tradução é um trabalho colonial, por mais pós-colonial que se afirme. Segundo 

Saint-Pierre,  

essa influência linguística e cultural, que representa uma perspectiva epistêmica 

orientada pela história, cultura, valores e interesses das metrópoles colonialistas é 

frequentemente assimilada de maneira acrítica pela academia da periferia. [...] Assim, 

alguns conceitos noções e teorias foram importados e assimilados sem cuidado para 

com a perspectiva regional desde onde foram formulados, assim como a máscara 

ideológica que representam ou os objetivos políticos que escamoteiam na sua aparente 

neutralidade valorativa (2013, p.12). 

De acordo com Galtung 1996, a “internalização de externalidades”, ou seja, a adoção 

irrestrita de noções e práticas externas, é um exemplo de uma política de paz negativa, tendo 

em vista que desconsidera as particularidades locais e fomenta a hierarquia embutida na 

linguagem e nas práticas. É o contrário de compartilhar externalidades, que representaria uma 

troca de conhecimentos e a adequação de práticas bem-sucedidas em outros locais. Em suma, 

o que o autor defende é a troca da ideia de universalismo pela de “tempo descontraído”. 

 

Considerações Finais 

Após as discussões suscitadas nas seções acima, entende-se que pensar na paz 

simplesmente como a ausência da guerra significa desconsiderar o quadro de violência indireta, 

dependência e subjugação que o Sul global segue enfrentando. Nesse sentido, o presente 

trabalho buscou apontar a necessidade de se repensar as dicotomias que estão embutidas em 

binômios como guerra e paz, segurança e ameaça, conflito e violência, uma vez que as 

associações dicotômicas, apesar de buscarem apresentar uma relação de horizontalidade, 

escondem aspectos assimétricos e hierárquicos. Isso, vale pontuar, não significa deixar de 

trabalhar com escolhas, mas sim ressaltar que essas escolhas existem e que as opções são 

relacionais e circunstanciais, a despeito da neutralidade e unicidade a que algumas delas se 

propõem.  
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Não obstante esses grandes relatos explicativos e orientadores do pensamento social, 

buscou-se ressaltar aqui a importância das micronarrativas e do espaço que elas proporcionam 

para a subjetividade e incorporação de pautas das minorias – tanto mais distante da noção de 

síntese ou indexação quanto mais próxima da ideia de “dupla inscrição”, entendida enquanto 

simultaneidade e sobreposição de identidades. Em suma, o presente trabalho compreende que 

analisar a paz pela guerra é uma escolha que pende para um lado da balança. Daí a importância 

de pensar a temática colocando esses conceitos “sob rasura”, ou seja, colocando-os à prova com 

a circunstância local e não simplesmente internalizando-os de modo acrítico. 

Como aponta Boaventura, pensar as dicotomias fora das articulações e relações de poder 

seria um primeiro passo para se libertar dessas relações e, também, para revelar interações 

alternativas que permaneceram ofuscadas pelas dicotomias hegemônicas. Isso permitiria 

analisar os componentes dessas entidades que não foram abarcados pela totalidade da razão 

metonímica, uma vez que a compreensão do mundo excede a visão ocidental. Assim como 

ressalta Saint-Pierre, uma ciência que se pretende reconhecida internacionalmente não pode se 

contentar com a repetição de conceitos e teorias das metrópoles. 

Pensando nessa transição de uma razão indolente para uma razão cosmopolita, o 

processo de sociologia das ausências proposto por Boaventura é fundamental, ou seja, um 

processo de investigação que busque demonstrar que o que não existe é, na verdade, ativamente 

produzido como tal. Em outras palavras, o que não existe é resultado da “ética da exclusão”. 

Nesse sentido, o objetivo desse processo de transição é transformar as ausências em presenças 

por meio da análise dos fragmentos da experiência social. É buscar responder o que existe no 

Sul global que escapa à dicotomia Norte-Sul ou, no caso aqui retratado com maior 

especificidade, o que existe na paz que escapa à dicotomia guerra-paz. 
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