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RESUMO 

Após o período da Guerra Fria o conceito de segurança passou por diversas mudanças no 

foco das abordagens, do qual questões militares ou segurança territorial deixam de ser o principal 

referencial de análise, e outros temas passam a ser relevantes e influenciam na concepção de 

segurança. Sendo assim, temas como riscos alimentares, epidemias, pobreza, crise econômicas, 

entre outros, passaram a ser vistos também como risco à segurança do sistema internacional. Dentro 

desta visão a Segurança Humana surgiu como tema de agenda internacional com a tentativa de 

incluir questões como os Direitos Humanos, desenvolvimento social e econômico, pobreza, como 

temas de debate sobre segurança. A partir desse foco o presente artigo busca analisar na primeira 

sessão o conceito de Segurança Humana dentro dos estudos das Relações Internacionais, apontando 

a partir de qual momento histórico tal conceito se tornou objeto de estudo, e de que maneira passou 

a fazer parte essencial dos estudos sobre Segurança Internacional. E por fim analisará de que 

maneira as definições de violência e paz, analisadas além dos conceitos tradicionais normativos, se 

relacionam com os estudos de Segurança Humana. 
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SUBSTRACT 

After the Cold War the concept of security has undergone several changes in the focus of 

approaches which military issues or territorial security cease to be the main reference analysis, and 

other topics become relevant and influence the security concept. Thus, issues such as health risks, 

epidemics, poverty, economic crisis, among others, came to be seen also as a risk to the security of 

the international system. Within this vision Human Security has emerged as international agenda 

issue trying to include issues such as human rights, social and economic development, poverty, as 

safety debate topics. From that focus this article seeks to analyze the first session the concept of 

Human Security within the study of international relations, pointing from what historical time such 

a concept has become an object of study, and that way has become an essential part of the studies 
																																																													
1	Mestranda	no	Programa	de	Ciência	Política	da	UFPR,	Curitira-PR,	contato:	mirela_ce@hotmail.com	



International Security. And finally examine how the definitions of violence and peace, analyzed 

beyond the normative traditional concepts relate to the Human Security studies. 
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1. ESTUDOS DE SEGURANÇA INTERNACIONAL NAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

2.1.O que são os estudos de segurança internacional? 

 

O tema segurança é constantemente referenciado no mundo, seja em discursos políticos, 

internet, jornais ou rádios. As referências à este tema ligam-se pelo fato de que em todo o mundo 

pessoas são mortas, sofrem violência, ou até mesmo possuem os seus benefícios mais básicos, como 

educação, negados ou negligenciados. Apesar da segurança ser constantemente debatida e citada, 

dentro dos estudos acadêmicos é considerada como um tema subjetivo, já que pode significar 

diferentes coisas para diferentes pessoas. Nas Relações Internacionais a segurança pode ser vista de 

forma geral, por exemplo, como o alívio de ameaças. Dessa forma, conforme Williams (2008, p. 1) 

aponta, a segurança é inevitavelmente um tema político (WILLIAMS, 2008, p. 1).   

Segundo Buzan e Hansen (2012, p. 23), os Estudos de Segurança Internacional (ESI) eram 

uma área de estudos independente, mas que se tornou uma subárea de Relações Internacionais, já 

que as análises desenvolvidas dentro deste tema estavam evoluindo gradativamente. Anteriormente 

a Segunda Guerra (1939-1945) a abordagem predominante dos ESI era fundada principalmente na 

perspectiva realista, isto é, questões sobre guerras, territórios e militares. Neste período o debate era 

voltado sobretudo às ameaças que os Estados passavam, tendo em vista o cenário conflituoso e 

bélico da época, do qual os Estados buscavam formas de como proteger seus territórios (BUZAN; 

HANSEN, 2012, p. 87). Williams (2008, p. 3) aponta que durante o período da Guerra Fria (1947-

1991) as abordagens sobre segurança predominavam principalmente sobre os quatro elementos S, 

sendo em inglês: states, strategy, science e status quo2 (WILLIAMS, 2008, p. 3). 

O foco sobre os Estados apontando por Williams (2008, p. 3) é que estes eram considerados 

os agentes de segurança mais importantes na política internacional. As abordagens sobre estratégias 

relacionavam-se às preocupações de como conceber os melhores meios de proteção às ameaças e o 

emprego do uso da força militar. A terceira abordagem, que é o foco científico, buscava alcançar 

conhecimento sobre segurança, porém através de base científica, como na física e na química. E por 

fim a abordagem focada no status quo buscava medidas de segurança para evitar mudanças radicais 

na sociedade internacional (WILLIAMS, 2008, p. 3). 

																																																													
2	Estados,	estratégias,	ciência	e	status	quo	(WILLIAMS,	2008,	p.	3).	



Nesse mesmo período Walt (1991, p. 212) aponta que os ESI presumiam que conflitos entre 

Estados eram sempre uma possibilidade, e que a força militar possui um extenso efeito sobre os 

Estados e as sociedades. Em vista dessa constante possibilidade de eclosão de conflitos entre os 

Estados, o uso da força seria o meio escolhido por estes para prevenir ou iniciar uma guerra. 

Portanto, para Walt os ESI poderiam ser definidos como os estudos das ameaças, do uso e do 

controle da força militar (WALT, 1991, p. 212). 

 No entanto, no período em que se aproximava o fim da Guerra Fria, o entendimento sobre o 

uso da força militar foi se modificando, já que as ameaças não se limitavam apenas entre Estados, 

mas também a grupos não estatais (FIERKE, 2015, p. 30). Como aponta Fierke (2015, p.30) a 

diplomacia coercitiva ou a intervenção humanitária, por exemplo, se tornaram também opções 

viáveis para a resolução de conflitos, não se limitando apenas ao uso da força militar (FIERKE, 

2015, p. 30). É, portanto, no período de pós Guerra Fria que os estudos de segurança avançam para 

outras vertentes. Este avanço se deu pelo fato de que temas como mudança climática ou pobreza, 

por exemplo, passaram a ser politizados, isto é, passaram a ser vistos como questões de segurança 

internacional (FIERKE, 2015, p. 31). 

 É no fim da Guerra Fria que os estudos de segurança internacional se tornam mais 

complexos (CROFT, 2008, p. 501). De acordo com Croft (2008, p. 501) a guerra civil na 

Iugoslávia, o genocídio em Ruanda e o desenvolvimento de armas nucleares no sul da Ásia, por 

exemplo, levantaram o debate de que os estudos de segurança precisavam de ampliação e 

alargamento como um subcampo, isto é, o debate sobre segurança deveria ir além da visão 

estatocêntrica. Sendo assim outras referências de segurança foram incorporadas, tais como a 

sociedade, humanidade e o indivíduo, e dentro dessas referências a economia, política e meio 

ambiente se tornaram setores da segurança (CROFT, 2008, p. 501). A pobreza, por exemplo, é um 

assunto que se tornou uma questão de debate sobre segurança. Como citado por Fierke (2015, p. 31) 

comparando a escala de mortes de pessoas por fome, o número é maior do que as mortes causadas 

por conflitos terroristas. Em 2005, no período da Guerra ao Terror3, foram aproximadamente 14000 

mortes causadas por conflitos terroristas, em contraste com o número de vítimas causadas pela fome 

que foram 18 milhões. Sendo assim, o debate sobre pobreza e fome tornou-se um assunto de 

segurança nos ESI (FIERKE, 2015, p. 31).  

																																																													
3	A	Guerra	ao	Terror	(War	on	Terror)	foi	uma	estratégia	política	contra	o	terrorismo	no	período	do	governo	de	George	
W.	Bush,	que	tinha	como	estratégia	atacar	países	que	fossem	inimigos	dos	EUA	(LEITE,	2009,	41)	



 No período da Guerra Fria abordagens como fornecimento de energia, ciência e tecnologia, 

e meio ambiente era incorporados nos debates de segurança internacional, porém eram incorporados 

às questões de segurança por serem ameaças, e não por serem por si sós questões de segurança 

(BUZAN, 2012, p. 39). Pesquisadores da Paz na década de 80, tais como Ullman (1989), Buzan 

(1983) e Mathews (1989) apontavam que havia a necessidade de incorporar abordagens sobre 

necessidades humanas básicas e da violência estrutural nos estudos acadêmicos sobre segurança 

(BUZAN, 2012, p. 39). Sendo a partir desse período, e expandindo principalmente na década de 90, 

que abordagens de aspectos sociais, como questões econômicas, gênero, ambientais, 

desenvolvimento e saúde passam a ser abordados nos estudos de segurança internacional (BUZAN, 

2012, p. 39). Buzan (2012, p. 40) aponta que os estudos de segurança internacional possuem 

conceitos adjacentes, que são incorporados dentro do ramo dos Estudos de Segurança Internacional 

(ESI). Os conceitos apontados pelo o autor são os Estudos Críticos de Segurança, Escola de 

Copenhague de Estudos de Segurança, Estudos Construtivistas de Segurança e Segurança Humana 

(BUZAN, 2012, p. 43).   

 

2.1.1. Debate de Segurança Humana nos estudos de Segurança 

Internacional  

 

Conforme supracitado a abordagem de segurança estendeu-se para além da visão puramente 

militar e estatocêntrica, abordando temas econômicos, sociais e políticos (CROFT, 2008, p. 501).  

De acordo com Buzan (2012, p. 43) a segurança humana passou a ser uma subárea dos Estudos de 

Segurança Internacional, e passa a ser problematizada também como uma questão de segurança 

internacional (BUZAN, 2012, p. 43). O debate de segurança humana busca afirmar que a segurança 

do indivíduo é a chave fundamental para a segurança global (HAMPSON, 2008, p. 232). O que 

significa que quando a segurança dos indivíduos é ameaçada, a segurança no cenário internacional 

também está ameaçada. A partir dessa perspectiva os desafios globais devem ser avaliados levando 

em conta de que maneira eles podem afetar a segurança dos indivíduos, e não somente dos Estados. 

Ou seja, a segurança global está intrinsicamente ligada à segurança humana (HAMPSON, 2008, p. 

232). 

O conceito de segurança humana é originário da década de 90 e surge com a pretensão de 

analisar os efeitos do novos conflitos produzidos principalmente no fim da Guerra Fria 

(CARVALHO, 2012, p. 264). De acordo Fierke (2015, p. 156) o debate sobre segurança humana 



destacou-se no momento em que foi entendido que os direitos das pessoas eram mais importantes 

que os Estados. No contexto do fim da Guerra Fria a maioria das fatalidades da guerra eram de 

civis, do qual mais de trinta milhões de pessoas perderam suas casas, milhares de crianças foram 

recrutadas como soldados, e estupros se tornaram comuns nesse período. O que significa que os 

problemas de segurança internacional não são apenas de conflitos entre os Estados, cunho 

puramente militar, mas também são problemas sociais, políticos e econômicos (FIERKE, 2015, p. 

157).  

Hampson (2008, p. 230) descreve que o debate de segurança humana pode ser entendido a 

partir da junção de três diferentes conceitos. O primeiro conceito surge a partir da ideia dos direitos 

naturais, isto é, dos direitos individuais básicos, dos quais os Estados tem por obrigação protegê-los 

e garanti-los. O segundo conceito é humanitário, que está ligado aos esforços internacionais para 

garantir a ordem internacional em situações como genocídio, crimes de guerra ou abolição de 

armas, que são considerados ameaças aos direitos dos civis. O terceiro conceito, de acordo com 

Hampson (2008, p.230), aborda sobre as ameaças reais e potenciais na saúde e sobrevivência dos 

indivíduos. O que aponta que abordagens como economia global, saúde ambiental, a atmosfera e os 

oceanos podem impactar na segurança do indivíduos (HAMPSON, 2008, p. 231). 

O Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) de 1994 do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) foi o primeiro relatório das Nações Unidas a debater o conceito 

de segurança humana dentro da Organização. É neste Relatório que a ONU levanta o paradigma de 

que a abordagem de segurança deve expandir de puramente estatocêntrica para human-centric, isto 

é, o ser humano como o centro do debate. O Relatório aborda realidades de insegurança 

internacional indo também além da visão de ameaça entre os Estados e fronteiras, assim como os 

autores supracitados (HDR, 1994, p. 3). De acordo com o Relatório quando ameaças sociais, 

políticas ou econômicas, como tráfico de drogas, fome, degradação ambiental, terrorismo, conflitos 

étnicos ou desemprego acontecem, as consequências no impacto da segurança são globais (HDR, 

1994, p. 3). Então, mesmo que essas realidades aconteçam dentro dos Estados, o impacto na 

segurança é global. Sendo assim, a garantia da segurança internacional se encontra no combate à 

essas ameaças (HDR, 1994, p. 3). O Relatório destaca que o conceito de segurança foi por muito 

tempo focado apenas em ameaças externas dos Estados, deixando de lado os indivíduos. Sem levar 

em consideração que as inseguranças dos indivíduos estão ligadas às questões do seu dia a dia, 

como garantia do que vai comer, do emprego e de um lar seguro (HDR, 1994, p. 22).  



O Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH, 1994) afirma por conseguinte que é 

necessário fazer uma transição do conceito restrito de segurança nacional, e ampliar também para a 

ideia de segurança humana (HDR, 1994, p. 24). Para tal entendimento o RDH expõe as sete 

principais categorias da segurança dos indivíduos, que são segurança econômica, segurança 

alimentícia, segurança na saúde, segurança ambiental, segurança pessoal, segurança comunitária e 

segurança política (HDR, 1994, p. 24). 

Para entender a definição de segurança humana, segundo a perspectiva do PNUD, é 

importante descrever o que cada uma das sete categorias significam. A categoria de segurança 

econômica aborda a ideia dos indivíduos viverem em um ambiente econômico estável, do qual não 

há escassez de emprego e crescimento econômico é constante (HDR, 1994, p. 25). Em lugares onde 

a taxa de desemprego é alta, e o rendimento produtivo é baixo, os indivíduos vivem em situação de 

insegurança e consequentemente acabam vivendo em situação de pobreza (HDR, 1994, p. 25). A 

categoria de segurança alimentícia significa que pessoas possuem fisicamente e economicamente 

acesso a comida básica. O Relatório afirma que esse acesso não implica sobre quantidade de 

comida, mas sim se o indivíduo possui condições suficientes para comprar, e se há distribuição de 

um sistema público. A insegurança alimentícia provoca fome, e esta insegurança acontece muitas 

vezes por má distribuição de alimentos e também por situação de pobreza (HDR, 1994, p. 27). 

A segurança na saúde é quando os indivíduos estão livres de adquirirem doenças que são 

risco de vida, vivem em ambientes seguros e tem acesso à saúde (HDR, 1994, p. 27). Em países em 

desenvolvimento são aproximadamente 17 milhões de mortes todos os anos, e por doenças 

infecciosas ou parasitárias, causadas por água contaminada ou má nutrição na grande maioria. A 

insegurança na saúde é causada principalmente também pela pobreza, levando os indivíduos à uma 

vida vulnerável e sem acesso à saúde. Mas vale acrescentar, que mesmo em países desenvolvidos os 

indivíduos não estão livres desse tipo de insegurança. Nos EUA, por exemplo, pessoas vivem em 

áreas poluídas por monóxido de carbono (HDR, 1994, p. 28). Outros exemplos de insegurança na 

saúde citados pelo Relatório é a mortalidade infantil, mortes de mulheres em trabalho de parto e 

também AIDS/HIV (HDR, 1994, p. 28). A próxima categoria é a segurança ambiental, que significa 

que os indivíduos não devem enfrentar consequências oriundas da destruição da natureza. Umas das 

principais ameaças da degradação da natureza é a poluição da água, além da escassez em alguns 

casos. Estas ameaças são crônicas e de longo prazo, que podem causar desastres naturais, como 

enchentes, secas, terremotos, ciclones ou deslizamentos. A degradação ambiental afeta 

principalmente a qualidade de vida e a saúde dos indivíduos (HDR, 1994, p. 29). 



A outra categoria é a segurança pessoal, que, de acordo com o Relatório, é a mais importante 

por levar em conta que o indivíduo está em segurança quando não se encontra em ameaça de 

violência física (HDR, 1994, p. 30). As ameaças à segurança pessoal podem ser tortura física, 

guerras entre Estados ou grupos étnicos, crimes, violência doméstica, estupro, abuso infantil, 

suicídio e uso de drogas (HDR, 1994, p. 31). A segurança comunitária aborda que todo ser humano 

deriva de uma comunidade ou grupo étnico que é responsável pela formação cultural e de valores, e 

que deve ser um ambiente de segurança. Porém, mesmo dentro desses ambientes, ameaças são 

frequentes e são práticas que fazem parte da cultura local, como mutilação genital4 de meninas na 

África. Rivalidades entre grupos étnicos também são comuns, ameaçando a segurança dos 

indivíduos locais, e são responsáveis por milhares de mortes todos os anos (HDR, 1994, p. 32). A 

última categoria citada pelo Relatório é a segurança política, que está relacionada à liberdade dos 

indivíduos quanto aos seus direitos (HDR, 1994, p. 32). Ameaça à segurança política pode ser vista, 

por exemplo, em países em que o governo usa da força militar para estabelecer suas vontades, 

levando os indivíduos à uma realidade de repressão e até mesmo morte. Quando o indivíduo está 

com a sua segurança política ameaçada, este não possui liberdade de escolha ou expressão (HDR, 

1994, p. 32).  Abaixo segue a tabela da Comissão de Segurança Humana (CHS) das Nações Unidas, 

com cada tipo de segurança abordado pelo Relatório, e as suas possíveis ameaças à segurança dos 

indivíduos. 

Tabela 1 

Tipos de segurança 
 

Exemplos de principais ameaças 

Segurança econômica Pobreza persistente, desemprego 
Segurança alimentícia Fome 
Segurança na saúde Doenças infecciosas mortais, alimentos não 

seguros, desnutrição, falta de acesso a cuidados 
básicos de saúde 

Segurança ambiental Degradação ambiental, esgotamento de 
recursos, desastres naturais, poluição 

Segurança pessoal Violência física, crime, terrorismo, violência 
doméstica, trabalho infantil 

Segurança comunitária Tensões étnicas, religiosas, ou de outra base de 
identidade 

Segurança política Repressão política, abuso aos direitos humanos 
Fonte: Human Security in Theory and Practice Report (CHS, 2009, p. 6)5 

																																																													
4	A	mutilação	genital	é	uma	prática	cultural	comum	principalmente	na	África,	em	mais	de	30	países,	que	tem	como	
prática	de	circuncisão	de	meninas	e	mulheres	(ONU,	2015).		
5	Tradução	feita	pela	autora,	originalmente	em	inglês.	



 

A Comissão de Segurança Humana das Nações Unidas, definiu no relatório Human Security 

Now de 2003, que segurança humana é, 

  
Proteção vital de toda vida humana de forma a aumentar as liberdades e a 
realização humana. A segurança humana significa a proteção das liberdades 
fundamentais, que são essenciais para a vida. Significa proteger as pessoas de 
críticas (grave) ameaças difundidas (generalizada) e situações. Significa usar de 
processos para construir força e aspirações das pessoas. Isso significa a criação de 
sistemas políticos, sociais, ambientais, militares e culturais para juntos oferecer às 
pessoas elementos básicos de sobrevivência, subsistência e dignidade (CHS, 2003, 
p.4). 

 

 A Comissão de Segurança Humana também afirma que o conceito de segurança precisa ser 

revisto, tendo como três principais pontos. O primeiro ponto concorda com os autores anteriormente 

abordado, que é pela necessidade de avançar do conceito tradicional de segurança (CHS, 2003, p.5). 

O conceito de segurança estatocêntrica, onde a segurança dos Estados é a prioridade, deve avançar 

para o conceito de segurança do indivíduos, da sua proteção e empoderamento. O segundo ponto é 

que há a necessidade de levar atenção para as ameaças que abrangem diferentes aspetos da vida dos 

indivíduos, portanto a segurança destes, desenvolvimento e direitos humanos. O terceiro ponto é 

sobre promover uma nova integração e coordenação de abordagens, do qual os indivíduos são o 

centro, para que tenha o avanço da paz, segurança e desenvolvimento dentro dos Estados (CHS, 

2003, p.5). 

 As Nações Unidas expõe também os elementos da segurança humana, direitos e 

desenvolvimento. Esses elementos partem das seguintes características interdisciplinares, que são: 

pessoas como o centro, multi-setorial, abrangência, contexto específico e prevenção orientada 

(CHS, 2003, p.6). A característica de pessoas como o centro significa que o indivíduo se torna o 

centro das análises de segurança, e para tal, conforme já abordado acima, diversas condições (ver 

tabela 1) ameaçam a sobrevivência, subsistência e dignidade dos indivíduos. A próxima 

característica é que a segurança humana é multi-setorial, isto é, há variedades de inseguranças, que 

são as 7 áreas supracitadas, econômica, alimentícia, saúde, ambiental, pessoal, comunitária e 

política. Por conseguinte, estas áreas implicam na interconexão de ameaças e repostas. Esta 

interconexão pode ser entendida como um efeito dominó, termo usado pela CHS, que quer dizer 

que uma ameaça alimenta outra ameaça. Por exemplo, um conflito violento pode levar à pobreza, 

que por sua vez à privação de recursos, à doenças infecciosas, à problemas na educação, e assim por 

diante (CHS, 2003, p.7). Esta interconexão entre ameaça e resposta é importante para as policy-



making6 já que as resoluções das inseguranças humanas não podem ser tratadas isoladamente, 

através de respostas autônomas (CHS, 2003, p.7). 

A característica sobre abrangência afirma que as abordagens devem ser abrangentes, das 

quais estas devem enfatizar a necessidade de cooperação e de respostas multi-setoriais, ou seja, as 

agendas internacionais responsáveis pela segurança devem ser fortes e integradas para juntas 

responderem às inseguranças ao redor do mundo (CHS, 2003, p.7). O contexto específico, 

penúltima característica, quer dizer que as inseguranças variam de contexto, e para a resolução 

dessas ameaças é preciso está sensível para cada contexto. Ou seja, a natureza das ameaças podem 

variar de acordo com a região, e consequentemente a resolução dessas ameaças devem ir de acordo 

com o seu contexto. E por fim a característica da prevenção orientada implica na prevenção das 

inseguranças, e esta prevenção acontece em dois focos, que é na proteção e no empoderamento 

(CHS, 2003, p.7).  

Um importante ponto exposto pela CHS é a maneira que a segurança humana pode ser 

alcançada através de políticas de segurança humana de proteção e empoderamento, que são os dois 

focos da prevenção orientada (CHS, 2003, p.7). Segundo o CHS a proteção e o empoderamento são 

os dois buildings blocks7 para alcançar os objetivos da segurança humana. A proteção é definida 

pela CHS, e chamada de abordagem top-down, como o meio estratégico que os Estados, 

organizações internacionais ou não governamentais e o setor privado usam para proteger os 

indivíduos de ameaças. Esta definição reconhece que os indivíduos enfrentam ameaças que são 

além do seu controle, como desastres naturais, crises financeiras e conflitos (CHS, 2003, p.7).  Por 

enfrentarem ameaças que não são controladas por eles, os governos tem responsabilidade primária 

de implementar meios de proteção estrutural. Porém, não apenas os Estados, mas também 

organizações nacionais e internacionais, sociedade civil, atores não governamentais e o setor 

privado também possuem papel fundamental na proteção desses indivíduos (CHS, 2003, p.7). O 

empoderamento, chamada de abordagem bottom up, é definido como a estratégia que capacita as 

pessoas para desenvolverem resiliência para situações difíceis. O empoderamento desenvolve a 

capacidade dos indivíduos e das comunidades a tomarem decisões coerentes e agirem de acordo 

com seus próprios interesses (CHS, 2003, p.7). O CHS afirma que para que o alcance da segurança 

humana seja efetuado é necessário que os indivíduos estejam protegidos e empoderados, e estes 

dois meios são mutualmente dependentes (CHS, 2003, p.7). 

																																																													
6	Formulação	de	políticas.	
7	Blocos	de	construção	



2.1.Conceito de violência e paz  

 

Nos estudos de segurança internacional o conceito de paz é abordado de diversas formas na 

literatura levando em consideração o uso do conceito. Por exemplo, em algumas análises a paz pode 

ser vista como um conceito utópico, uma estratégia política ou tema de agenda. Segundo Galtung 

(1969, p. 167) ninguém possui o monopólio do significado de paz, já que o entendimento de paz 

pode ser congnitivo. Para este autor, apesar da variedade da aplicação de paz, o uso do termo deve 

ser levado em consideração, por exemplo, de que paz é a ausência de violência. A paz em si mesma 

significa isso. Levando em consideração o argumento de paz de Galtung, esse considera que mesmo 

que uma determinada região possua uma ordem social que a violência não seja uma realidade, 

outras variantes podem também contribuir em favor da paz. Deste modo, a definição de violência 

também se torna necessária nos estudos de paz, já que a ação da paz é diversificada, o entendimento 

sobre violência também o é, a ação da paz dependerá do contexto em que a violência é entendida 

(GALTUNG, 1969, p. 168). 

Para Galtung violência pode ser entendida como uma dimensão daquilo que ele descreve 

como uma realidade real e potencial. A violência, neste caso, se encontra no meio-termo entre o que 

pode ser real e o que pode ser potencial (GALTUNG, 1969, p. 168). Se existe uma realidade que 

pode ser potencialmente evitada, como por exemplo uma epidemia, e não é evitada por algum 

motivo, de negligência por exemplo, a violência é presente. Se pessoas morrem por consequência 

dessa epidemia, e isso não é evitado, essas mortes são vistas como violência. Utilizando ainda o 

exemplo da epidemia, se num determinado sistema existe um recurso que pode ser usado para evitar 

mortes consequentes dessa epidemia, e esse recurso é monopolizado e usado para outros fins, é uma 

realidade de violência. De acordo com Galtung esse exemplo é definido por ele como violência 

indireta. A violência indireta é quando não há esforços para minimizar uma determinada realidade 

social destrutiva que poderia ser potencialmente evitada através de esforços (GALTUNG, 1969, p. 

168). Mais adiante será abordado mais precisamente cada um desses conceitos, e de que maneira os 

conceitos de violência e paz podem contribuir para os estudos de segurança humana. 

 

2.1.1. Violência direta e estrutural 

 

Nos estudos sobre violência e paz nas Relações Internacionais as abordagens realistas 

tradicionais, conforme abordado acima nos estudos de Segurança Internacional, tais conceitos 



também evoluíram ao longo dos anos. Mais adiante será abordado de que maneira o conceito de paz 

pode ser entendido além do paradigma tradicional realista, mas para tal é essencial previamente 

entender o conceito de violência. Já que para Galtung (1969) para se estudar a paz é necessário 

entender antes o que é violência (GALTUNG, 1969, p. 165). Galtung introduz nesses estudos novos 

conceitos analíticos sobre violência e paz. Ele interrompe com a tradição de analisar a paz apenas 

como a ausência de guerra, sendo vista como violência, e introduz novos conceitos e visões para as 

abordagens. Essas concepções de paz só são perceptíveis pelo fato de que Galtung diversifica o 

conceito de violência. Dentro das concepções há a ideia do vínculo entre paz e violência, do qual a 

paz é a superação das diferentes violências. A definição de violência para ele não se restringe 

apenas à violência física, mas avança no conceito de violência estrutural. Mais adiante Galtung 

também aborda a violência cultural8, que é a legitimação ou a justificativa do uso da violência, 

porém este trabalho se limitará apenas na violência direta e estrutural. Portanto, como já 

mencionado anteriormente, para entender a paz é preciso antes entender a violência (GALTUNG, 

1969, p. 165). 

De acordo com Galtung (1969) a violência atinge os seres humanos de tal maneira que estes 

reagem abaixo das suas realizações potenciais. A violência não pode ser vista apenas como a 

ausência de paz ou uma situação de conflito, por exemplo, mas deve ser um conceito estendido e 

lógico. Galtung define violência de forma ampla propositalmente, com a finalidade de incluir no 

debate diferentes significados para este termo. A princípio o autor aponta duas iniciais 

características sobre o entendimento de violência, que é a real e a potencial. O autor deixa claro que 

a sua definição está dividida em o que deveria ser, ou seja, um conceito normativo, e o que 

realmente é, já que o conceito de violência pode ser visto em situações subjetivas. Segundo 

Galtung, a violência é o aumento da distância entre o que é potencial, e o que é real, além do que é 

o impedimento da diminuição dessa distância. Ele afirma que os seres humanos possuem 

capacidades e potencialidades, sendo assim em situações de violência essas são atingidas de alguma 

forma (GALTUNLG, 1969, p. 167). Para exemplificar esta ideia, Galtung fala sobre o caso de 

morte de tuberculose, do qual se no século XVIII quando uma pessoa morre de tuberculose não é 

considerado violência, já que nesse período os recursos não eram suficientes para evitar a morte. 

Porém, se este caso for na atualidade, tendo em vista todos os recursos existentes para evitar esse 

																																																													
8	 Para violência cultural consultar <https://www.galtung-institut.de/wp-content/uploads/2015/12/Cultural-Violence-
Galtung.pdf>. Cultural Violence, Johan Galtung Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3. (Aug., 1990), pp. 291-305.	



tipo de morte, e mesmo assim não é evitado, isto pode ser considerado violência, uma vez que tal 

morte poderia ser evitada (GALTUNG, 1969, p. 168). 

Galtung afirma que para haver violência há a presença de um sujeito, um objeto e uma ação. 

Galtung vai além de apenas uma única concepção de violência, e desenvolve diferentes abordagens 

para este conceito, já que se faz necessária definições específicas em alguns casos. Para a sequência 

da definição de violência ele utiliza a ideia de influência como ponto de vista de análise. Ele aponta 

três pressupostos, que é a influência, o influenciador e o modo de influenciar, para a ideia de objeto, 

sujeito e ação. O primeiro pressuposto é a ação violenta em si, isto é, de que maneira ocorre a 

violência. A violência pode acontecer de forma física ou psicológica, no qual o indivíduo pode ser 

diretamente atingido, o seu corpo, ou sofrer algum tipo de pressão psicológica (GALTUNG, 1969, 

p. 165). A próxima definição para influência é a abordagem positiva e negativa. Uma situação pode 

ser considerada violência quando um sujeito faz algo e é punido pelo influenciador por achar que 

aquilo foi errado. Porém, também é violência quando este é recompensado por fazer que o 

influenciador considere correto. Esta definição considera a violência como um meio para se chegar 

a um fim, isto é, se para alcançar um determinado objetivo, durante o processo foi usado de 

violência para tal, esta ação será violenta segundo tais definições. Para Galtung essas definições, 

conforme visto acima, são consideradas violência porque há o impedimento do sujeito de realizar 

suas potencialidades. Mesmo que, como visto, a ação não foi seguida de uma punição, mas foi 

realizada através de pressão de um influenciador, o sujeito também se encontra em situação de 

violência (GALTUNG, 1969, p. 171). 

A outra definição dentro da abordagem do lado do objeto é se há ou não um objeto 

machucado. Ele argumenta que se quando não há um objeto machucado, seja biologicamente ou 

fisicamente, isto pode ser considerado como violência. Conforme a visão de Galtung sim, como por 

exemplo no caso de uma nação com testes de armas nucleares. Mesmo que o teste da arma nuclear 

não fira diretamente os indivíduos desta nação, só pelo fato de não haver a opção e restringir a ação 

humana, será considerado violência indireta psicológica (GALTUNG, 1969, p. 170). A próxima 

distinção é sobre a intenção do ato da violência. A classificação seria intencional ou não 

intencional. Essa distinção tem a possibilidade de definir a culpa do ato da violência, isto é, se o 

fato foi realizado de forma intencional ou não. A outra definição é sobre a ação da violência, que 

pode ser manifestada ou latente. Quando uma violência é manifestada isto significa que ela é 

observável, mesmo que não seja diretamente. Já a violência latente quer dizer que mesmo que ainda 

não esteja presente visivelmente, em algum momento irá se manifestar. Isto significa que neste caso 



há violência latente quando a instabilidade da situação diminui a realização efetiva facilmente; 

quando indica uma situação de desequilíbrio, onde a estabilidade é inevitável (GALTUNG, 1969, p. 

172). 

Para distinguir essa análise sobre violência Galtung separa essas características de violência 

em duas tipologias, sendo elas a violência direta e estrutural, que serão abordadas separadamente 

nos seguintes tópicos. 

 

2.1.1.1.Violência direta 

  De acordo com a definição de Galtung (1969, p. 167) violência direta é aquela em que o ser 

humano é diretamente machucado em seu próprio corpo, e no caso mais extremo, a morte. A 

violência direta não se restringe apenas à agressão física, há também a violência biológica. Esta 

violência biológica é quando há a redução da capacidade somática, que é quando a capacidade de 

movimento do ser humano, por exemplo, é limitado; como prisão, ou ser acorrentando. É uma 

forma de paralisação física. A violência direta é perceptível ao olho humano, ela atinge e afeta o 

corpo diretamente (GALTUNG, 1969, p. 167). O outro aspecto existente para a violência direta, 

segundo Galtung, é a que agride a alma, que pode ser lavagem cerebral, ameaças, doutrinações, 

mentiras, entre outras; das quais são inclusas nas definições das potencialidade de violência mental, 

ou seja, a violência psicológica. Todos esses tipos de violência reduzem a capacidade e 

potencialidades mental dos seres humanos. Se um sujeito se encontra numa situação em que sofre 

pressões psicológicas para um determinado fim, este se encontra numa situação de violência 

também (GALTUNG, 1969, p. 170). 

Galtung apresenta as ferramentas que a violência direta se utiliza para ser manifestada. Na 

violência direta a primeira ferramenta citada é o corpo humano, sendo este usado para luta física, 

como por exemplo brigas ou karatê, sendo o próprio corpo uma ferramenta. Além também do uso 

de armas, que é feito através de seres humanos. A próxima seria a forma de organização, que 

corresponde a maneira que o ato de violência se constrói e se organiza. Essa organização pode ser 

tanto a partir de um único indivíduo, como também em multidões, por exemplo guerrilhas 

organizadas. Segundo Galtung esses dois tipos de ferramentas são as que formam as guerras 

militares, já que há a junção desses dois elementos (GALTUNG, 1969, p. 175). A violência direta 

envolve um ator, isto é, há a ação concreta de um ator. Quando há uma clara relação entre o sujeito 

e objeto de forma visível e ambos são pessoas, sendo violência direta. Isto significa que ela se 



manifesta através do comportamento humano, sendo assim a violência direta é visível e dinâmica 

(GALTUNG, 1969, p. 175).  

Observando analogicamente a partir da perspectiva de segurança, a violência direta pode ser 

considerada como a tipologia de violência que os estudos de segurança tradicionais abordam. A 

segurança abordada no modo tradicional, como visto acima, está relacionada às inseguranças de um 

estado de guerra ou de puramente físicos, isto é, não leva em consideração aspectos de insegurança 

humana, como fome, pobreza ou destruição da natureza. Nesta ideia de violência direta o indivíduo 

ou o Estado, como um todo, se encontra em situação de insegurança, ou violência, apenas quando 

está fisicamente ou psicologicamente em risco. Nesta analogia pode-se considerar que a violência 

combatida nos estudos de segurança tradicionais era a direta. 

 

2.1.1.2.Violência estrutural 

 

A abordagem sobre a violência estrutural de Galtung é um importante ponto para o 

entendimento da diversidade do conceito de violência. A definição estrutural de violência se estende 

para além da violência física, como entendido nos estudos tradicionais de segurança, mas vai além 

da violência que atinge o indivíduo diretamente. Ao ir além da mera conceitualização de que 

violência é apenas um estado de guerra, a definição de violência estrutural aponta para observações 

de cunho social (GALTUNG, 1969, p. 171). O aspecto social dessa tipologia é quando a violência 

atinge as estruturas de uma sociedade, como política, econômica e cultural, das quais os seus 

direitos são também são atingidos (GALTUNG, 1969, p. 171). 

Uma análise que pode ser feita sobre se há a presença de violência ou não, por exemplo, 

seria em uma determinada sociedade onde os recursos são distribuídos de forma desigual, sejam 

eles recursos de alfabetização, saúde, renda, ou até mesmo se existem restrições para que todos 

tenham acesso de forma igualitária para tais recursos, ou até mesmo quando o acesso está restrito à 

apenas alguns grupos. E se o poder de decisão do uso desses recursos é distribuído de forma 

desigual, neste caso há violência (GALTUNG, 1969, p. 171). Galtung ainda afirma que a situação 

pode ser mais agravante quando essas pessoas estão em situação de baixa educação, saúde e 

energia, que é o mais comum na realidade, já que essas dimensões estão entrelaçadas numa 

estrutura. Isto quer dizer que numa estrutura uma dimensão leva a outra, ou até mesmo agrava a 

outra. Diante disso o que Galtung quer expor é que se há alguém que está passando fome e isso 

pode ser objetivamente evitado, então é uma situação de violência, mesmo que a distinção de 



sujeito, ação e objeto não sejam claramente identificadas. Na violência estrutural não há 

necessariamente a presença de um sujeito ou grupo que cause de forma proposital a violência, mas a 

violência está presente, como o nome sugere, na estrutura do local (GALTUNG, 1969, p. 173). 

Para tanto, quando não há a clara distinção do indivíduo, ou seja, não há essa relação clara 

entre sujeito e objeto, a violência é estrutural. O exemplo citado pelo autor é de que se um marido 

agride sua esposa, há uma claro caso de violência direta; porém se um milhão de maridos mantém 

um milhão de esposas em restrição de conhecimento, há violência estrutural. O outro exemplo é que 

se numa sociedade a expectativa de vida é duas vezes maior na classe superior do que na classe 

inferior, a violência é existente mesmo que não existam atores concretos que estejam atacando 

diretamente esses indivíduos. O ponto central de Galtung é que a violência estrutural se refere às 

condições de injustiças sociais. O autor afirma que mesmo que esse tipo de violência não atinja 

diretamente o indivíduo, isto é o seu físico, não significa que não há sofrimento para a pessoa 

(GALTUNG, 1969, p. 171). Como no caso da segurança humana, onde o indivíduo se encontra em 

situação de insegurança, ou violência, quando também está passando fome ou não tem acesso à 

educação, por exemplo. Já que a segurança humana leva em consideração aspectos estruturais para 

as inseguranças dos indivíduos. Analogicamente pode-se considerar que o indivíduo se encontra em 

situação de insegurança humana, quando as estruturas da sociedade estão socialmente, 

politicamente ou economicamente em risco, isto é, não apenas fisicamente. Sendo assim, a 

violência combatida pela segurança humana é a estrutural. 

A diferença da violência direta para a estrutural é também a visibilidade. Conforme visto 

acima, a violência direta é visível e dinâmica, já a violência estrutural é estática e não é visível, não 

se mostra. Por essa característica da violência estrutural, de ser invisível de uma certa forma, numa 

sociedade estática as características desta violência acabam sendo aceitas e vistas como algo 

natural. Entretanto, em um certo momento ela se torna aparente pelo fato de ser um impedimento do 

avanço social (GALTUNG, 1969, p. 174). Na violência estrutural, apesar de que não exista uma 

clara relação entre o sujeito-objeto-ação, isto não quer dizer que não exista esta relação, já que o 

acontecimento de violência não é por uma causa natural ou atemporal. Porém o que significa é que 

não há uma casualidade direta para a violência. Mesmo que atores influenciem ações 

estruturalmente violentas, não quer dizer que tenha cometido de forma direta (GALTUNG, 1969, p. 

173). 

Para expor as ferramentas da violência estrutural Galtung questiona se é possível fazer uma 

tipologia dessa violência, assim como foi feita para a direta, já que as ferramentas são diferentes. De 



acordo com o autor se o que está por trás da violência estrutural é a desigualdade, e dentro da 

desigualdade está, por exemplo, a má distribuição de alimentos, a violência estrutural pode ser 

medida através desses índices. Sendo assim é necessário analisar quais são os fatores que levam à 

desigualdade, como também desigual distribuição de recursos e poder. Assim como a ciência 

militar pode explicar e analisar a violência direta, a ciência social pode explicar e entender a 

violência estrutural (GALTUNG, 1969, p. 176). 

A partir das extensas análises e definições de violência Galtung diz ser necessário uma 

também extensa definição de paz. A paz pode ser vista como a superação dos diferentes tipos de 

violência. Para a violência direta Galtung define como paz negativa, e a violência estrutural a paz 

positiva. (GALTUNG, 1969, p. 180). Sendo assim o próximo tópico descreverá a definição de paz 

positiva e negativa dos estudos sobre paz. 

 

2.1.2. Paz negativa e paz positiva  

 

2.1.2.1.Paz positiva e negativa 

 

Galtung (1967) definiu o conceito de paz a partir de duas formas, a positiva e negativa. No 

livro Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking de 1967 Galtung descreve que a 

ideia de paz pode ser entendida a partir de três diferentes formas. A primeira forma é a paz como 

estabilidade e equilíbrio. Este conceito também pode ser entendido como um estado de espírito, ou 

seja, uma paz interior. Além da ideia de uma ordem social, que é a lei e ordem, que é a paz 

estabelecida através por meio da força. O segundo conceito que pode-se encontrar para a paz é a 

ausência de violência coletiva organizada, que pode ser a violência entre grupos de pessoas, entre 

nações ou até mesmo classes, grupos étnicos em guerras internas, e para esse tipo de paz Galtung 

(1967, p. 12) denomina como paz negativa. Para esse tipo de violência o autor critica o uso do 

termo violência coletiva por excluir violências individuais, como homicídio, pois para ele há uma 

ruptura da paz, mesmo que seja entre fronteiras ou entre humanos. E o terceiro conceito, é a paz 

como uma cooperação e integração entre grupos de pessoas, e enfatiza principalmente na ausência 

de violência. Neste caso é definida como paz positiva, que pode excluir a violência de uma 

abrangência maior, mas tolera a violência ocasional. É a ideia de uma comunidade humana mais 

harmônica (GALTUNG, 1967, p. 12). 



As definições de violência direta e estrutural previamente abordadas tornam-se importantes 

para a abordagem sobre as tipologias de Galtung para paz. Conforme a abordagem de Galtung 

(1969, p. 183) a paz possui dois lados, que é a ausência da violência direta e a ausência da violência 

estrutural (conforme a figura 1). Para cada tipo, Galtung denomina de paz negativa e paz positiva 

respectivamente. As tipologias são divididas em negativa e positiva pelo fato de que, em cada 

sentido há uma definição, como por exemplo, a paz negativa tendo como definição ausência de 

violência direta, não é uma condição positiva. E no sentido de paz positiva, como a ausência de 

violência estrutural é visto como uma condição positiva, por se referir a justiça social. Sendo assim, 

a paz sendo concebida nessa condição positiva não será apenas o controle e redução da violência 

direta, mas está ligada à ideia de desenvolvimento, como distribuição de poder e recursos 

(GALTUNG, 1969, p. 183). 

Figura 1 

9 
Fonte: Violence, Peace and Peace Research, 1969, p. 183 

A paz negativa pode ser entendida, conforme visto acima, como ausência de violência direta. 

Tendo em vista que a violência direta é a violência física, aquela que atinge diretamente o 

																																																													
9	Tradução	livre:	violência,	pessoal	(direta),	estrutural	(indireta),	ausência	de	violência	pessoal,	ausência	de	violência	
estrutural,	ou	paz	positiva,	paz	negativa	e	paz	(GALTUNG,	1969,	p.	183).	



indivíduo, a noção de paz negativa implica na proteção física dos indivíduos, isto é, que estes se 

encontrem livres de ameaças. Pode-se dizer que a paz negativa é a mera ausência de guerra e de 

conflitos, do qual não leva em consideração aspectos de cunho de desenvolvimento (GALTUNG, 

1969, p. 184). A presença da paz negativa o indivíduo se encontra livre de ameaças que podem 

leva-los à degradação física ou morte, porém não está livre de ameaças socioeconômicas. Galtung 

expõe um exemplo prático de paz negativa, que é o desarmamento, do qual pode haver a 

necessidade de um aparato militar que garanta (GALTUNG, 1967, p. 14). Na abordagem sobre 

segurança, a paz negativa pode ser vista como aquela abordada nos estudos tradicionais, conforme 

abordado acima, da qual segurança está ligada à ausência de conflitos. Ou seja, em um lugar onde 

apenas não há guerra e violência direta existirá a paz negativa, que pode ser ligada a definição de 

segurança tradicional. 

Galtung acredita que conflitos e guerras são tipos de violência, mas não são únicos. Neste 

contexto o autor faz uma interessante observação sobre o conceito de paz, indo além da ausência de 

conflitos, mas também na perspectiva de que paz é um elemento de igualdade social e ausência de 

exploração, sendo esta a paz positiva (GALTUNG, 1967, p. 14). Galtung expõe que a paz positiva é 

a ausência de violência estrutural. E a violência estrutural denomina-se como o tipo de violência 

que atinge as estruturas sociais, políticas e econômicas de uma sociedade. Para tal, a paz positiva 

caracteriza-se como a paz que elimina as ameaças à essas estruturas, e que também estabelece a 

justiça social (GALTUNG, 1969, p. 184). A paz positiva também elimina a violência direta, pois de 

acordo com Galtung o estabelecimento da paz elimina primeiramente o mal menor, que é a 

violência direta, e consequentemente elimina o mal maior, que é a injustiça social. Ou seja, a paz 

positiva é uma reestruturação social, que elimina ambas as violências (GALTUNG, 1969, p. 185). 

Neste caso, a paz positiva pode ser vista na definição de segurança humana, do qual o indivíduo se 

encontra em um estado de segurança, ou paz, quando as estruturais sociais, políticas e econ6omicas 

não estão em estado de risco ou violência. 

Os meios de se alcançar a paz positiva para Galtung devem ser através da busca de relações 

positivas. Essas relações positivas são, presença de cooperação, libertação do medo, liberdade de 

desejos, crescimento econômico e desenvolvimento, ausência de exploração, igualdade, justiça, 

liberdade de ação, pluralismo e dinamismo (GALTUNG, 1967, p. 15). A libertação do medo pode 

ser entendida como uma forma de prevenção, como algo negativo que pode ser evitado; como por 

exemplo terremotos, inundações, fome, ou guerras, dos quais esses eventos podem ser evitados no 

futuro. A liberdade de desejos significa que nem mesmo indivíduos ou nações devem ser 



insatisfeitas com suas necessidades, como fome, segurança básica, moradia. O valor de crescimento 

econômico e desenvolvimento pode ser entendido quando há uma organização que promova o 

aumento dos recursos per capita e boa distribuição desses recursos. Pode ser entendida como uma 

paz a partir de bases estruturais de valores (GALTUNG, 1967, p. 15). 

A ausência de exploração significa que não deve existir relações de exploração mútua entre 

indivíduos ou nações. A igualdade é o valor de que nenhuma nação ou indivíduo tem mais valor ou 

direito do que o outro, e quando há uma diferenciação de direitos isto não deve ser tolerado. A 

justiça possui a mesma ideia da igualdade, da qual os direitos básicos devem ser para todos de 

forma igualitária. A liberdade de ação para Galtung é a possibilidade de nações e indivíduos de agir 

de acordo com suas próprias vontades, e que haja a oportunidade para tal, ou seja, tenham os meios 

necessários para realizá-las. O pluralismo é a liberdade à diversidade cultural e social, a tal ponto 

que essa diversidade não impeça as relações entre si. E o dinamismo quer dizer que em alguns 

lugares a possibilidade de mudanças são tão estruturadas dentro de uma única forma que se torna 

difícil ou impossível a dinâmica de mudança, então este valor quer dizer que deve haver uma 

abertura para as futuras gerações, e não políticas que impeçam isso de acontecer (GALTUNG, 

1967, p. 16).  

Todas essas características são relacionadas à ideia de paz positiva, das quais onde há a 

presença desses valores, há a presença de paz positiva. A paz positiva elimina os males sociais, e 

estabelece o modelo de paz pleno. A paz positiva pode ser referenciada às ideias de segurança 

humana, como visto acima, já que este modelo de paz busca o estabelecimento de valores de 

desenvolvimento e justiça social, e não apenas a ausência de conflitos e guerras, assim como a 

segurança humana.  
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