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RESUMO: 

 

Os Estudos para a Paz se inserem em uma dinâmica distinta de ruptura com a visão 

tradicional de estudos de segurança, da guerra e dos conflitos que, por sua vez, advoga 

uma perspectiva crítica em detrimento da busca de um (re)conhecimento 

epistemológico dentro das Relações Internacionais. Evidenciando, desta feita, as causas 

estruturais dos conflitos, objetivando apresentar alternativas de paz. Busca-se, portanto, 

no presente trabalho a emancipação da visão realista acerca da busca pela paz à partir de 

uma percepção do Sul, inferindo a seguinte pergunta: de que paz podemos afirmar 

existir na América do Sul? A argumentação passa pela identificação da participação 

brasileira na construção desta paz “anômala” em relação à sua conceptualização global. 

Desta forma, num primeiro momento, busca-se explorar a genealogia da paz na 

América do Sul, tendo em conta uma visão crítica desta construção. Posteriormente 

buscar-se-á explorar de forma a participação do Brasil, e a função das organizações 

regionais na manutenção destas tipologias de paz encontradas na região. 

 

Palavras-chave: Estudos para a Paz, América do Sul, Brasil, Conflitos Internacionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As relações internacionais vem tomando uma quantia significativa das atenções 

internas dos Estados. Desde o fim da Guerra fria1, o processo de interdependência das 

diversas esferas dos Estados, seja ela econômica (mais discutida e analisada), política, 

cultural ou ideológica, se aprofundou sem precedentes. Atualmente, não podemos 

descartar os acontecimentos globais a fim de analisarmos um fenômeno particular, seja 

ele local, regional ou mesmo internacional. Este processo de inter-ação inter/intra estatal 

é comumente denominado globalização (Richmond, 2004). Entretanto, não podemos 

negligenciar que aspectos deste processo (contínuo e em constante evolução) são 

reflexos de uma visão das principais potencias mundiais2.  

Não obstante, o presente artigo busca refletir sobre esta mesma relação – 

dominante / dominado – no que toca a construção e aplicação do conceito de paz no 

cenário internacional à partir da experiência do Sul. Assim, podemos falar de uma paz 

dominante na América do Sul? De modo a escrutinar tal indagação, argumenta-se que a 

própria formulação da paz é resultado de uma cooptação de ideias e valores que 

representam o interesse das elites políticas Sul-americanas.  

Seguindo esta linha de pensamento, a própria formulação do regionalismo da 

América do Sul constitui evidência de um pensamento comum, inerente ao contexto 

regional, que atravessa a esfera econômica e se assenta na ideológica e cultural. Vemos, 

por exemplo, expressões desta hegemonia no próprio tratado constitucional da União de 

Nações Sul-americanas (UNASUL, 2008) e do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL).  

Portanto, de forma a explorar as diversas consequências da problemática 

estipulada, a estrutura deste artigo passa por, num primeiro momento, explorar a 

genealogia da paz no cenário internacional e seus corolários para o Sul. Assim, 

pretende-se verificar quais as interlocuções que podemos realizar para compreender as 

diferentes perspectivas acerca do conceito de paz. Por fim, ainda torna-se importante 

salientar que trata-se a conceptualização da paz, explorando suas vicissitudes de forma a 

compreender as idealizações de paz e suas consequências. Posteriormente, o artigo 

passa a analisar os principais pressupostos da possível relação entre regionalismo(s) e 

manutenção da paz, tendo como estudo de caso a região da América do Sul. Por fim, 

																																																								
1 E podemos argumentar que mesmo durante a Guerra-fria, embora com menor intensidade.  
2 Nomeadamente àqueles países que saíram vitoriosos da Guerra-fria.  
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algumas considerações acerca da construção da paz à partir do Sul e sua possível 

influencia no cenário internacional.  

 

 

2. GENEALOGIAS DA PAZ  

 

Os Estudos para a Paz vêm cada vez mais se tornando parte essencial das 

Relações Internacionais. A  idealização de paz, aparentemente coerente em termos de 

definição, está longe de encontrar consenso global, tanto no que toca a teorização do 

conceito, mas também alusivamente a sua aplicação e instrumentalização prática. 

Assim, pretendemos nesta seção explorar as origens do conceito de paz, sua idealização 

e posteriormente adoção pelo sistema internacional e, por fim, apresentar algumas 

alternativas paradigmáticas da paz idealizadas à partir do Sul.  

A busca pelo entendimento do conceito de paz precede a própria formação das 

Relações Internacionais enquanto campo acadêmico3. De fato, esta procura pela paz e 

seus corolários remonta a pré-história e possui uma ligação intrínseca e inerente à 

própria história da humanidade (Adolf, 2009)4. Para os objetivos presentes, o corte 

temporal que indica o objeto de análise aqui proposto se enquadra no mundo pós 

Guerra-fria, ou seja, de que forma as construções de paz –  à partir da década de 1990 – 

contribuiu para sua perpetuação imposta.  

 No entanto, uma concepção de paz está inerentemente ligada à sua subjetividade 

ou objetividade, consoante a abrangência em questão. Por exemplo, Adolf (2009) 

sugere que podemos encontrar três grandes categorias heurísticas acerca da paz (em sua 

função histórica): a paz individual, a paz social e a paz coletiva (Adolf, 2009: 12-13). 

Onde, no primeiro caso, busca escrutinar de que forma o indivíduo procura estar paz 

consigo mesmo; já no segundo caso, como grupos procuram estar em paz entre si; e, por 

fim, a paz coletiva advoga investigar como os grupos procuram estar em paz com os 

outros (ibidem). Tendo este framework como modelo de interpretação das diferentes 

esferas e abrangências da paz, identificamos que, para fins dos Estudos para a Paz, 

podemos – por derivação semântica – acrescentar uma quarta interpretação: a paz 

social-coletiva estatal que, por sua vez, visa escrutinar de que maneira os Estados 

																																																								
3 Criada oficialmente em 1919 na Universidade de Aberystwyth, no Reino Unido. 
4 Não passa pelos objetivos do presente artigo a discussão acerca da função histórica da paz ao longo de 
toda história mundial. O livro de Antony Adolf (2009) elucida tal questão com maestria. 
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conseguem estabelecer a paz dentro de seus territórios e, ao mesmo tempo, de que 

forma estes Estados mantêm seu estado de paz no sistema internacional (seja ele 

regional ou global).  

Ainda sob esta égide, deve-se observar que esta – possível – interpretação da 

história através da paz deve ser vista com algumas ressalvas. Em primeiro lugar, a paz 

não deve estar sujeita a correlações – quase que inevitáveis – aos devires da guerra e 

dos conflitos. Realizar tal correlação seria limitar, bem como subestimar a importância 

da paz ao longo da história. Deste modo, Francisco Muñoz e Mario López (2000) 

apresentam a conceptualização de paz imperfeita que, essencialmente, busca a 

emancipação do conceito de modo a afastar o pensamento simplista de oposição ao 

conflito. Assim, a paz não deve – e não pode – ser entendida enquanto antônimo de 

conflito/guerra (isto a submeteria a uma dependência destes acontecimentos em escala 

regional ou internacional), mas sim como fonte de transformação (a eliminação do 

conflitos não faz parte das intenções da paz, que advoga sua transformação pacífica) 

pacífica de conflitos, onde sua imperfeição se encontra na característica inacabada e 

mutante dos períodos de paz na história, que se fizeram em função de seu dinamismo. 

Após tal exposição, seria verdadeiramente imprudente não enfatizar a importância que 

os Estudos para Paz têm desempenhado para transcender os receituários equívocos que 

o sistema internacional tenta impor aos países menos desenvolvidos.  

Para uma construção ou reconstrução da história da paz se torna fundamental o 

entendimento do papel da paz na história. Onde o reconstruir se enquadre no repensar a 

história levando em consideração de que forma a paz alterou a realidade histórica de 

forma a traçar os caminhos que hoje conhecemos. Neste sentido, seguindo o 

pensamento de Muñoz e Martinez  (2000b), deve-se reinterpretar a história com outro 

prisma , novos enfoques e atores que outrora formam marginalizados. Assim, teremos 

uma história da paz.  

Verificamos que a paz pode ser vista de várias formas, passando por diversas 

áreas de pesquisa, que vai da interpretação individual à internacional ou global. Apesar 

de importante, tais interpretações fogem ao escopo essencial da proposta de trabalho 

deste artigo, restringirei a análise da paz no cenário internacional e como fora 

instrumentalizada para seguir conceitos estabelecidos para ordenação e legitimação 

global.  

Seguindo esta linha de pensamento, no plano internacional há uma coincidência 

temporal entre o surgimento do próprio campo das Relações Internacionais enquanto 
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disciplina e os Estudos para Paz. Neste contexto, verificamos que a paz era entendida, 

primordialmente, enquanto oposição à guerra. Portanto, inicialmente a paz na história 

global se voltava para a compreensão dos conflitos internacionais (visto que o mundo 

passara, na primeira metade do século XX, por duas guerras de escala global). Assim, 

os estudos para paz estavam mais propensos à polemologia (entendimento das 

dinâmicas da guerra) e à resolução de conflitos (mecanismo de solução e administração  

de conflitos com base técnica). A lacuna acerca do entendimento da paz e suas 

consequências para o sistema internacional levou ao surgimento das primeiras tentativas 

de exploração da paz nas décadas seguintes ao segundo conflito mundial, 

essencialmente, em 1950 e 1960 nos Estados Unidos da América (EUA) (Pureza, 2011).   

O trabalho pioneiro de Quincy Wright (1942) Study of War, que buscou 

classificar a essência das guerras, apresentando suas possíveis causas, resultou na busca 

pela paz através do entendimento da guerra. Em 1955 que o Journal of Conflict 

Resolution foi fundado com objetivo de trazer o debate acerca dos conflitos 

internacionais para o cerne das discussões em Relações Internacionais. Pode-se afirmar 

que o mesmo não tivera grandes entraves no que se refere a sua inserção, visto que o 

contexto internacional da guerra fria aportava tais discussões acadêmicas.  Já na década 

de 1960, a fundação do Journal of Peace Research veio com o intuito de romper 

metodologicamente com essa visão tradicional de paz associada à polemologia e a 

resolução de conflitos.  

Assim, o turning point dos Estudos para a Paz se deu pelo pensamento de 

Galtung (1969b) através do artigo Violence, Peace and Peace Research, onde apresenta 

duas versões de paz, a positiva e a negativa. Em suma, há dois tipos de violência: a 

direta ou pessoal e a indireta ou estrutural. A construção da paz, portanto estaria na 

superação destas violências. A paz negativa, portanto, estaria na superação das 

violências diretas (por exemplo, um cessar fogo), assim como a paz positiva estaria na 

superação das violências estruturais (por exemplo, o subdesenvolvimento, déficit 

democrático, analfabetismo, etc.). Seguindo a proposta de Galtung (1969), se torna 

necessária a compreensão das dimensões do conceito de violência. Antes de mais, 

segundo este mesmo autor “violence is present when human beings are being influenced 

so that their actual somatic and mental realizations are below their potential 

realizations”(Galtung, 1969a: 168). Este conceito, mais amplo, está imbuído de 

problematizações e distinções que ajudam a compreender as diferentes formas de 

violência. A primeira e fundamental distinção está naquilo que Galtung chama de “real” 
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(actual) e “potencial” (potential), onde há violência quando o potencial pode ser 

“evitável”. Por outro lado, quando o real é inevitável, a violência não está presente. O 

autor segue com vários exemplos, talvez o mais elucidativo seja de considerar não 

violento que uma pessoa venha a falecer de tuberculose no século XVIII (o real era 

inevitável, pois não havia cura para tal doença naquela época) e, ao mesmo tempo, 

considerar que este mesmo facto seja violento nos dias de hoje (onde o potencial tem 

capacidades para impedir este facto).  

Posteriormente, já na década de 1990, este mesmo autor (Galtung, 1990) vai 

publicar Cultural Violence, onde apresenta a relação entre aplicação da violência 

estrutural, tornando-a parte integrante das realidades sociais através da construção 

cultural e, por fim, legitimando a perpetuando as violências estruturais e diretas. A 

relação destes três tipologias de violência é apresentada pelo próprio Galtung, como 

vemos:  
[A] violência directa é um facto; a violência estrutural é um processo 
com altos e baixos; a violência cultural é uma invariância, uma 
permanência. [...] As três formas de violência incluem o tempo de 
modo diferenciado, assemelhando-se, na teoria sísmica, à distinção 
entre um abalo sísmico como um facto, o movimento das placas 
tectónicas como um processo e a falha como uma condição mais 
permanente. (Galtung, 1990: 294) 

A dinâmica apresentada por Galtung fora o cerne para a afirmação de um novo 

período epistemológico dos Estudos para a paz, sua influência chegou ao mais alto nível 

do sistema internacional, sendo fonte de inspiração das missões de paz das Nações 

Unidas (do peacekeeping ao peacebuilding), nomeadamente com o fim do conflito 

bipolar (Kemer et al., 2016; Paris, 2004). Ao mesmo tempo que evidencia os interesses 

inerentes a  estas construções de paz, colocando uma pesada crítica àqueles que 

pleiteavam acusar os Estudos para Paz como forma dominante de pensamento 

hegemônico (Pureza and Cravo, 2005). 

 Como apresentado, a violência estrutural e cultural apontam a uma diversidade 

de aspectos estruturantes que estão presentes nas mais variadas áreas das ciências 

sociais, como o desenvolvimento, a democracia, exclusões (gênero, raça, posição social, 

etc.) (Muñoz and Martinez, 2000a: 21). Tais dinâmicas se expandiram para o 

enriquecimento da história, da relacionais internacionais, da sociologia, da psicologia, 

entre outros. O intuito dos Estudos para a paz, depois de quase seis décadas é trazer uma 

percepção multidisciplinar que atue diretamente no entendimento das questões 



	 8 

angulares de cada área. Com isso, podemos realizar uma análise mais detalhada e 

próxima à realidade em causa.  

 Expressões da realidade teórica hegemônica dos princípios de paz podem ser 

vistas através das lentes alusivas à sua constante (re)construção. Essencialmente, três 

grandes correntes5 se destacam nos estudos para a paz. Aqui o pensamento tradicional 

aborda teoricamente a paz entre o pensamento realista e idealista. No primeiro, 

encontramos a paz do vitorioso, no segundo, a paz liberal, ou seja, a paz pela 

cooperação.  Atualmente os Estudos contemporâneos para a Paz, em termos teóricos, 

buscam no estruturalismo e construtivismo6, na teoria crítica7 e no pós estruturalismo8 

suas principais vicissitudes.  

Creio que ficou notória a pluralidade de abordagens acerca dos Estudos para a 

paz e dos conflitos internacionais (embora feita de forma sumária). Diante de múltiplas 

lentes e múltiplas instâncias da paz, adota-se aqui a seleção da melhor resposta ao 

propósito acionado no presente artigo.  Assim, de qual paz e quais Estudos para Paz 

estamos mencionando aquando falamos de paz na américa do Sul? É possível fazer esta 

transposição dos Estudos para  Paz destinada a sua aplicação no contexto sul-

americano? Por fim, podemos falar de construções da paz na América do Sul? Estas são 

indagações que remontam o comportamento sui generis  dos Estados Sul-americanos 

em prol de uma região quasi não belicosa. Seguindo o pensamento de Boaventura Sousa 

Santos (2007), a paz, neste contexto, deve ser feita do Sul, com o Sul e para o Sul. A 

configuração desta será analisada na próxima seção.  

 

  

 

																																																								
5 Embora não exclusivas.  
6 Que abordam a paz através dos contornos não  tradicionais da paz, fazendo uma análise bottom-up  que 
até então não havia sido desenvolvida. Expressões destas abordagem podem ser a visão marxista da paz, 
ou mesmo dependência e paz nas relações internacionais. Para maiores informações, ver: (Cardoso and 
Faletto, 1985; Delanty, 2002; Larrain, 1989; Linklater, 2005; Richmond, 2008; Wendt, 1992). 
7 Estas visões almejam a paz pela emancipação, não somente dos atores envolvidos no processo de 
construção da paz, mas também da própria ideia de paz. Aqui a ideia é romper com a hegemonia 
metodológica (de “problem-solving theory” para “teoria crítica”) imposta no campo dos Estudos para a 
paz com vista a emancipação do próprio conceito de paz hegemônica que tem no seu alicerce o 
pensamento de Gramsci (e neo-gramcianos) acerca da hegemonia – ideológica e cultural. Ver:  (Arrighi, 
1993; Cox, 1981, 1983; Gill, 1993; Gramsci, 2001a;b;c;d; Leysens, 2008; Richmond, 2001). 
8 Busca elucidar que a perpetuação da paz internacional advém da guerra internacional, por outros meios. 
Realizando uma inversão de Clausewitz. Assim, a tentativa de extinguir a violência passa por uma 
doutrinação da paz que torna possível a continuação da violência estrutural. Em outras palavras, a própria 
construção da paz, sob esta égide, pode ser entendida como violência cultural, pois a legitima. Ver 
(Ashley, 1988; Booth, 1991; Foucault, 1987 [1975]; Rabinow, 1984; Richmond, 2007, 2008)  
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3. O REGIONALISMO E A CONSTRUÇÃO DA PAZ SUL-AMERICANA 

 

A América do Sul é considerada uma anomalia devido seu baixo índice de 

conflitos interestatais  (Mares, 2001). Assim, a construção da paz nesta região se dá de 

uma forma particular, considerando as tensões domésticas, bem como problemas sociais 

que transcendem as fronteiras dos países Sul-americanos. Esta seção, portanto, tem um 

objetivo duplo: alinhar as percepções dominantes acerca dos Estudos para a Paz e dos 

conflitos na América do Sul, tendo em conta as características e limitações inerentes à 

região; e, num segundo momento, verificar qual o papel da construção e 

aprofundamento do regionalismo para esta configuração de paz.  

Em seu livro Latin America and the Illusion of Peace, Mares (2012) apresenta as 

principais fontes de conflitualidades da região, ressaltando as disputas fronteiriças, 

político-ideológicas, recursos naturais e de energia, as porosidade das fronteiras, a 

influencia dos clives domésticos na formulação da política externa e o aumento do 

poder estatal (Mares, 2012: 27-61). A instrumentalização da história também se torna 

fundamental para compreender as fontes de conflitualidade na América do Sul, onde os 

conflitos, maioritariamente, são herança da disputa colonial entre Portugal e Espanha, e 

das respectivas lutas por território que sucederam após as independências no século 

XVIII (Filho, 2013). Duas dinâmicas facultaram os conflitos na região: a disputa de 

território e na busca de passagem para o mar. Disputas como, Argentina e Chile, em 

1881, Canal de Beagle; Chile, Bolivia e Peru, em 1873, acerca da região de Tacna e 

Arica; Bolívia e Paraguai, em 1932, Guerra do Chaco; Brasil e Paraguai, em 1864; 

Venezuela e Guiana, 1895; entre outros (Calvert, 1983).	 A maioria destes conflitos 

inter-estatais reemergiu no século XX (Peru e Equador, 1995; Peru e Chile, 1975; 

Argentina e Chile, 1978) relativamente às mesmas disputas (Calvert, 1983) e, de facto, 

ainda se torna um desafio visível na atual conjuntura político-econômica da América do 

Sul. 

Verificamos, portanto, que a América do Sul possui uma forma particular de se 

comportar face litígios e disputas regionais (Battaglino, 2012). Esta constante 

reformulação dos comportamentos dos Estados Sul-americanos em prol da manutenção 

de uma paz, que veremos ser uma paz negativa (ou seja, sem a presença de violência 

direta), tem uma repercussão direta na construção dos Estudos para Paz Sul-americana. 

Alguns fatores contribuem para esta configuração de paz, um deles definitivamente se 

encontra na relação de poderes hegemônicos na região. Neste sentido, veremos três 
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interpretações da hegemonia na América do Sul levando em consideração a projeção do 

Brasil regionalmente, tendo em vista a manutenção da paz. 

Assim, Pedersen (2002) discute a relação entre poder, institucionalismo, formas 

de dominação e liderança, formando o que atribui como sendo “hegemonia 

cooperativa”. Salientando as diferentes interpretações do regionalismo e da integração 

regional no cerne das teorias das Relações Internacionais (neoliberal, escolha racional, 

realismo, neorealismo e institucionalismo, entre outros), este autor conclui que a visão 

tradicional do conceito de hegemonia deve ser revista, tendo em conta, especialmente, a 

versão estado-centrista institucional como sendo um cenário de ganhos relativos para 

seus membros, coincidindo assim com os interesses nacionais. Seguindo esta linha de 

pensamento, hegemonia cooperativa se resume a uma “grande estratégia”, adotada por 

determinados países (normalmente por aqueles com baixa capacidade militar, mas 

caracterizados como importantes no sistema internacional em outros aspetos, 

econômico, político e ideológico, por exemplo) com dimensões realistas e 

institucionalistas (Pedersen, 2002: 683-684) 

O conceito de hegemonia cooperativa apresentado por Pedersen tem algumas 

similaridades com a conceptualização de Santos (2003) de hegemonia partilhada. Em 

seu trabalho, apresenta como a formação da presente hegemonia universal/mundial 

(leia-se, Estados Unidos), especialmente depois da Guerra-fria, deixa de deter uma 

posição onipresente dentro do sistema internacional (Santos, 2003: 46-48). Com o 

intuito de exemplificar uma possível composição da atual hierarquização do sistema 

internacional, identificando assim seu novo centro e o presente momento de mudanças 

relativas globais, Santos se amparada nos ciclos de Kondratieff (Santos, 2003: 50). Esta 

perspetiva adota uma posição central no cenário internacional no século XX onde 

argumenta a existência de ciclos hegemônicos que perduram por um período de tempo, 

sendo reorganizados a cada mudança de paradigma (Goldstein, 1985; Yakovets, 2006). 

Santos ainda salienta o papel do regionalismo nesta reconfiguração do sistema 

internacional, onde o MERCOSUL e UNASUL desempenham uma função categórica e 

o Brasil, segundo este autor, consiste no hegemon regional (Santos, 2003). Tanto a 

formulação de Pedersen (2002), quanto a de Santos (2003), apresentam uma 

configuração da ordem internacional ditada pela distribuição partilhada de poder, 

encontrada através de um complexo sistema de alianças, onde, dentre outros fatores, as 

organizações regionais desempenham um papel fundamental. 
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Uma última concepção acerca da tipologia relativa aos projetos hegemônicos e 

suas dinâmicas de forma a encontrar consenso está na atribuição do conceito de 

“hegemonia consensual” de Burges (2008). Este argumenta a possibilidade de se 

exercer poder hegemônico sem necessariamente recorrer a formas de dominação, e 

neste ponto a hegemonia cooperativa de Petersen (2002) pode ter como resultado a 

hegemonia consensual sob a luz do pensamento gramsciano (Burges, 2008: 69-72). No 

entanto, o Brasil não exerce suas capacidades econômicas, políticas e ideológicas de 

forma a influencias as tomadas de decisões em termos de integração regional e, 

concomitantemente, numa maior participação em termos de construção e manutenção 

da arquitetura de paz na região. Portanto, a falta de uma participação mais incisiva na 

construção de uma política de paz na América do Sul se afasta dos requisitos 

necessários para a estipulação de um projeto hegemônico apontado por Nye (1971). 

O regionalismo sul-americano é produto de uma época específica de mudanças 

de regimes políticos, nomeadamente ditatoriais, para novas democracias. Uma de suas 

principais vicissitudes está no simples facto destas novas democracias estarem mais 

propícias para formar/integrar-se em organizações internacionais devido a sua falta de 

credibilidade internacional, bem como ser um sinal de comprometimento aos modelos 

liberais de consolidação da democracia (Mansfield and Pevehouse, 2006; Miller, 2000). 

Assim, por um lado, o estreitamento dos laços económicos, mais o comprometimento e 

implementação da clausula democrática nos tratados regionais (MERCOSUL e 

UNASUL) e, por outro, as divergências não resolvidas que remontam as disputas 

territoriais, formar um ambiente propício a essa cultura de paz negativa (ou paz armada) 

particular da América do Sul . 

Com mais de duas décadas de existência, criado em 1991, o Mercosul é hoje a 

organização regional com maior sucesso, embora relativo, no que toca a aplicabilidade 

da conceção do novo regionalismo na América do Sul. Como advoga Gardini, “The 

Common Market of the South (Mercosur) is by far the most sophisticated, long-lasting 

and successful example of regional integration involving Latin American countries, 

despite its ever-present limits and contradictions” (Gardini, 2012: 61). Em sua 

composição atual, enquanto Estados Membros permanentes, se encontram o Brasil, 

Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia9,  onde compartilham ideais comuns, 

																																																								
9	Em processo de adesão (MERCOSUL, 2014)	
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tais como, a consolidação e promoção da democracia10, a defesa das liberdades 

fundamentais e direitos humanos, a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento 

sustentável, e desenvolvimento econômico e social equitativo e o combate à pobreza 

(MERCOSUL, 2014). Também fazem parte do Mercosul, enquanto Estados 

Associados, o Chile, a Colômbia, o Peru, o Equador, a Guiana11  e o Suriname12.  

O Mercosul é constituído por Estados com assimetrias discrepantes, tanto em 

termos econômicos, quanto sociais. A diversidade encontrada na América do Sul 

dificulta a inclusão e harmonização de interesses entre Estados. Como é o caso do Brasil 

e Argentina, por exemplo, em comparação com Paraguai e Uruguai (denominados, 

“pequeños”). Esta dificuldade de assimilação de diferentes perspectivas e interesses dos 

distintos grupos, políticos e sociais, se reflete nas próprias decisões do grupo, criando 

assim incongruências em termos de decisão (Costa, 2003; Souza et al., 2010). Ainda 

relacionado com esta perspectiva, embora tenha-se criado uma esfera própria para uma 

participação mais ativa das sociedades civis no seio do Mercosul, através do 

PARLASUL, o mesmo ainda se expressa de forma singela, muito graças a sua 

competência limitada, ou seja, se resumindo a um órgão de caráter consultivo e 

recomendatório. Como aponta Revelez (2011), esta frágil relação entre as instituições 

resultam no refreamento da integração regional, como podemos verificar em, 
Uno de los temas relevantes en lo que concierne la construcción del 
MERCOSUR atañe la concreción de resultados en determinados 
ámbitos, en que las instancias regionales de la estructura institucional 
otorgan competencias determinadas a actores gubernamentales y no 
gubernamentales, entre los que muchas veces se encuentran 
académicos, científicos y expertos de Organizaciones de la Sociedad 
Civil en determinados ámbitos, lo cual genera efectos de derrame 
socio-político” (Revelez, 2011: 8) 

 

 Podemos assim afirmar que, embora seja considerado o segundo maior bloco 

regional no que se refere ao novo regionalismo, o Mercosul ainda enfrenta dilemas e 

desafios que inerentes ao seu processo de integração. A inclusão de um novo membro, a 

Venezuela, em 2012, resultou em uma reconfiguração do poder no cerne da 

organização. Por um lado, a Venezuela se caracteriza por ser uma potência energética 

mundial que, por conseguinte, facilita e fomenta o mercado intra-bloco. Por outro, trata-

																																																								
10 Os recentes acontecimentos alusivos à Venezuela, decorrentes das políticas domésticas de Nicolas 
Maduro, embora fundamentais, ainda não fazem parte das análises aqui expressas. Por se tratar de um 
momento histórico em andamento, e evitando recair sobre possíveis especulações, a postura atual do 
presente artigo não as considera.  
11 Em processo de ratificação. 
12	Em processo de ratificação.	
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se de um país, devido a herança política de seu ex-presidente Hugo Chávez, polêmico. 

Essencialmente no que se refere a conduta de sua política externa e, mais 

especificamente, na sua relação com os Estados Unidos. Assim, a Venezuela entra na 

luta pela hegemonia regional, juntamente com o Brasil e, embora em menor proporção, 

com a Argentina. Esta reconfiguração tem consequências diretas e indiretas, por 

derivação, na própria reconfiguração da arquitetura de paz na região. Dado que as 

relações externas da Venezuela são marcadas por focos de tensão, especialmente no que 

se refere nas relações bilaterais com a Colômbia, mas também com relação à toda 

América do Sul. Dito isto, é notória a necessidade do Mercosul, através dos seus órgãos 

executivos, salvaguardar a manutenção de uma região pacífica. A posição do bloco em 

defesa dos valores adotados em sua história está sendo posta em causa, a efetividade e 

competência do mesmo deve ser mantida integralmente.    

Por outro lado, a UNASUL completou recentemente nove anos de existência, 

em Março de 2014. Conforme referido, o ideal de uma organização regional que 

abarcasse toda a América do Sul se traduziu na sua concretização. Segundo a própria 

evolução histórica – partindo de um maior aprofundamento que ultrapassou as 

rivalidades entre Brasil e Argentina – da integração Sul-americana, somado a 

importância atingida pelo regionalismo pelo mundo, a UNASUL pode ser entendida 

como sendo o próximo passo para uma integração cultural, política e ideológica que 

busca envolver todas os Estados da América do Sul – de certa forma seria um 

alargamento por substituição institucional, à semelhança dos sucessivos alargamentos 

realizados pela União Europeia desde a década de 1980, por outras vias – de forma mais 

incisiva. 

Com base nas atribuições da UNASUL, a relativa a manutenção e construção da 

paz na América do sul ficou ao cargo do Conselho de Defesa Sul-americano (CDS) 

tendo como objetivos gerais, 
Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad 
democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como 
contribución a la paz mundial; b) Construir una identidad 
suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las 
características subregionales y nacionales y que contribuya al 
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe; e c) 
Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia 
de defensa (União das Nações Sul-americanas, 2008)  
 

A América do Sul via-se em falta de um mecanismo de resolução de 

controvérsias eficiente no que toca a questão defesa e segurança e, consequentemente, a 
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construção e manutenção da paz. Neste sentido, desde de sua recente criação a criação 

do Conselho de Defesa Sul-americano tem-se revelado particularmente eficiente, tanto 

para a manutenção da democracia e do estado de direito de seus Estados membros 

quanto para a manutenção da paz na região. 

Tendo como base o papel das organizações regionais,  bem como da projeção 

hegemônica partilhada do Brasil na América do Sul, verificamos que a construção da 

paz está – de facto e de jure – diretamente ligada à  competência e vontade política do 

Brasil. Tanto a afirmação e desenvolvimento dos organizações regionais, como os 

valores contidos nas mesmas, vão ao encontro dos interesses brasileiros na região. Desta 

feita, a paz do sul e para sul passa pela postura internacional e regional da política 

externa brasileira.  

O exercício da diplomacia preventiva também teve sua relevância nas relações 

internacionais da América do Sul, chegando, talvez, ao seu ápice, em termos de 

prevenção de conflito e processo de manutenção da paz, no processo mediador exercido 

pelo Brasil no litígio entre Peru e Equador, como podermos verificar na argumentação 

de Oliveira e Onuki. 
No âmbito da solução de conflitos na região andina, vale destacar o 
caso do conflito Peru-Equador, em que o Brasil atuou como mediador 
e integrou, em novembro de 1997, o “grupo de países garantes”, junto 
com Argentina, Chile e Estados Unidos, cujo compromisso de paz foi 
consubstanciado pela “Declaração de Paz do Itamaraty” entre Peru e 
Equador, em 17 de fevereiro de 1995, em Brasília. Apenas para 
acrescentar um exemplo que caracteriza, explicitamente, o objetivo do 
Brasil em liderar a resolução dos conflitos ainda pendentes na região 
andina, através da via diplomática, e com isso aumentar a 
credibilidade internacional, podemos citar o discurso oficial do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso por ocasião da assinatura do 
Acordo de Paz: “Peru e Equador demonstram a todo o mundo que o 
que distingue a América do Sul é o fato de ser uma região de paz 
(Oliveira and Onuki, 2000: 113). 

 

O papel do Brasil enquanto mediador resultou primeiramente na declaração de 

cessar-fogo em Fevereiro de 1995 (Cardoso, 1995) e, aproximadamente três anos 

depois, na assinatura da Declaração de Paz entre o Equador e o Peru em Outubro de 

1998 (Biato, 1999; Cardoso, 1998). Provando à sociedade internacional que os 

problemas da América Latina (mesmo aqueles que envolvam recursos militares) podem 

ser resolvidos pela própria América Latina, sem a necessidade de uma intervenção 

estrangeira (Couto, 2007). No entanto, esta participação brasileira direta no que toca a 

construção e manutenção da paz regional só poder ser efetuada através do 

MERCOSUL, onde a organização regional dotou de legitimidade a posição brasileira de 
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mediador de conflitos, como aponta Oliveira e Onuki (2000). Todavia, é através do 

MERCOSUL que o Brasil consegue instrumentalizar da melhor maneira esse papel de 

liderança e de potência regional. O significado político e geoestratégico do 

MERCOSUL para o Brasil supera, em larga medida, seu sentido econômico-comercial.   

Assim, podemos verificar a instrumentalização do regionalismo para fins de 

resolução de conflitos e, consequentemente, num sentido mais abrangente, a sua 

importância para a construção da arquitetura de paz na América do Sul. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente artigo verificamos que a construção da paz está 

diretamente dependente de uma multiplicidade de variáveis que podem – ou não – 

perpetuá-la. No âmbito internacional o entendimento da paz ainda é mais delicado, 

devendo ser entendida enquanto dinâmica, não estática, sensível ao comportamento de 

seus atores. Seria, portanto, prudente entende-la como contínua, sem a possibilidade de 

imposição, mas sim como comportamento coletivo-estatal a ser alcançado (conforme 

visto na primeira secção).  

Há, de fato, uma ligação entre a paz imperfeita e a paz negativa, ambas fazem 

parte do cotidiano Sul-americano. Tomou-se como exemplo, algumas pontuações em 

relação a história da paz na América do Sul, buscou-se apresentar uma visão não 

estática, nem tradicional da paz enquanto ausência de guerra. Ao contrário, atentou-se a 

vislumbrar a tipologia de paz, inerente ao contexto regional, sob a égide da história e 

seus atores. Vimos também que a paz imperfeita e negativa da América do Sul vai 

muito além da simples ausência de conflitos, sua imperfeição está inerentemente ligada 

à problemas alusivos a violência cultural e estrutural predominante nestes países. A 

busca pela paz positiva passa, neste caso específico, pelo desenvolvimento regional e 

social da região.  

Assim, respondendo a indagação proposta inicialmente, podemos sim falar da 

existência de uma paz na América do Sul, ela é negativa, imperfeita, mas até o 

momento, presente. A sustentabilidade desta ténue linha entre conflitos internacionais e 

paz negativa, não necessariamente deve ser entendida como contraproducente. À 

exemplo de outras regiões (África, Ásia, Oriente Médio), manter uma paz negativa é 

preferencial ao despoletar de conflitos. No entanto, como falamos da predominância da 

paz, vale lembrar que alguns fatores apresentados aqui tornaram essa configuração 

possível: a cooptação dos valores internacionais pelos países sul-americanos; a projeção 

e atuação brasileira na América do Sul; a tipologia de hegemonia e as relações de poder 

existentes na região; e a intensidade e fontes dos conflitos. Todas estas características 

devem ser levadas em consideração para formação, construção e divulgação dos 

Estudos para a Paz do Sul e para o Sul.  
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