O BRASIL NO ACORDO DE PAZ
ENTRE O EQUADOR E PERU
Existe ou existiu um conflito fronteiriço entre Equador e Peru desde a independência de
ambos os países da Coroa Espanhola no início do século XIX. Esse problema de demarcação
veio se arrastando desde então e a cada governo ou junta militar que assume um desses
países, a questão entre ambos vem à tona. Inúmeras tentativas foram feitas para definir as
fronteiras, mas ambos os governos não conseguiam lidar com um acordo aceitável para seus
constituintes.
As tensões aumentaram, e a guerra eclodiu em julho de 1941, e oficialmente chegou ao fim
com a assinatura do Protocolo do Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 1942. Em 1960, o novo
governo equatoriano anulou tal decisão e reacendeu a questão.
O estado de guerra entre Equador e Peru, oficialmente, vigorou entre 1942 e 1998, quando
Equador e o Peru assinaram um acordo de paz abrangente, que estabeleceu um quadro para
acabar com uma disputa de fronteira. A demarcação formal das regiões fronteiriças começou
em 13 de maio de 1999.
O acordo de paz entre o Equador e o Peru foi mediado e assinado no Brasil e constituiu um
significativo sinal de maturidade política do continente sul-americano com importantes
desdobramentos:
- no plano político, a América Latina ofereceu nova demonstração de capacidade e
determinação para resolver seus próprios problemas.
- em termos estratégico-militares, o acordo confirmou o conceito da América Latina
como a região mais pacífica do mundo; afastaram em definitivo os riscos de uma
corrida armamentista entre o Equador e o Peru.
- no âmbito econômico-comercial, o conceito de estabilidade e credibilidade
econômica do continente, demonstrando as condições necessárias, em termos de
atração de investimentos externos e aporte de tecnologia de ponta, para estimular o
crescimento modernizante e sustentável da região.
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