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Foi o norueguês Johan Galtung

Quem na literatura acadêmica introduziu
Pela primeira vez a “Paz Positiva”
Pois dois tipos de paz distinguiu:
Paz Positiva e Paz Negativa mas 

A busca de conceito de paz sempre existiu
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Para Galtung, a Paz Negativa
É ausência de guerra e sem violência viver

Mas a Paz Positiva é mais duradoura
Pois é atitudes sociais promover

E para o desenvolvimento econômico
Investimentos sustentáveis fazer
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A Paz Positiva tem medidas
De bem-estar e de inclusão

São múltiplos desafios a enfrentar
Para fazer real transformação

Mas de uma paz estável, resiliente
Precisamos juntos fazer construção
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E para isso acontecer

É preciso analisar:
“O QUE CRIA A PAZ?”

O IEP *começou isso a investigar
Pois como entender a paz, 

Sem medir e estudar?
IEP= Instituto para Economia e Paz
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E criou o Índice Global da Paz
E 163 países conseguiu avaliar

Para que outras nações ricas ou pobres
Possam sua busca da paz melhorar

Descobrindo em si tendências
E pontos a se relacionar
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Criou 23 INDICADORES

Em 3 CATEGORIAS diferentes que são:
CONFLITO doméstico e internacional

SEGURANÇA social e proteção
E a terceira categoria: acesso às armas
DESPESAS COM  MILITARIZAÇÃO
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A humanidade enfrenta hoje
Desafios de natureza global

Mudanças climáticas, biodiversidade
Migração, aumento populacional

E isso exige cooperação entre países
Pois ultrapassam a fronteira nacional

8
A PAZ É o pré-requisito

Para a sobrevivência da humanidade
Por isso é importante compreender
Fatores que sustentam a sociedade

Desenvolver programas, criar políticas
Respeitando a humana dignidade
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A Paz Positiva procura criar

Um ambiente ideal
Para que possa florescer
Todo humano potencial
Só com essa Paz Positiva

Se alcança progresso e paz global
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Historicamente a paz é baseada
Em um conceito idealista

Mas na abordagem do IEP
A Paz é análise de estatística

Progresso socioeconômico identificável
Por diferentes índices de forma realista

https://positivepeace.academy/courses/landing/


11
De OITO PILARES DA PAZ

O IEP fez identificação:
GOVERNO FUNCIONANDO BEM
BAIXOS NÍVEIS DE CORRUPÇÃO

AMBIENTE DE NEGÓCIOS SÓLIDO
De recursos EQUITATIVA DISTRIBUIÇÃO
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ALTOS NÍVEIS de CAPITAL HUMANO

Dos DIREITOS DO OUTRO ACEITAÇÃO
E sempre MANTER COM VIZINHOS

UMA BOA RELAÇÃO
Por fim é essencial promover

O LIVRE FLUXO DE INFORMAÇÃO
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Um país é formado por atores sociais
De privada e pública organização

Todos interagem em sistema aberto
Dentro do Estado-Nação

Também entre os países pode haver
Intercâmbios, guerras ou diplomática relação
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Por isso os OITO PILARES buscam construir

Atitudes, estruturas e instituição
Para que as necessidades da sociedade

Não busque violenta resolução
ATITUDES, INSTITUIÇÕES e ESTRUTURA

Estão sempre em interconexão
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Certamente essa PAZ POSITIVA
Só vai lentamente acontecer
Pois exige planejamento

E investimento social fazer
Melhorando cada pilar

Para que a Paz Positiva possa crescer
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Em um mundo de PAZ POSITIVA
Não será necessário gasto militar

E os custos da violência
Podem gradativamente declinar

Pois são armas que trazem a paz?
Ou aspectos da sociedade focar?
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As violências e os conflitos sempre
Metas humanitárias vão frustrar

E impactos econômicos
Tudo isso vai gerar

Por isso redução da pobreza e questão climática
A PAZ POSITIVA busca tratar
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Certamente é muito mais produtivo 

Construir escola que prisão
Criar um círculo virtuoso

Com qualidade de educação
Que contribua com atitudes

Educando de fato um real cidadão
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Fazer OFICINAS DE PAZ POSITIVA
Onde juntos possam trabalhar

Partidos que estão no poder
E os que na oposição querem ficar

Em benefício e junto com a sociedade civil
Os OITO PILARES analisar
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Os OITO PILARES assim
Vão servir de orientação

Para implantar programas
Para essas iniciativas ter fruição

 Atitudes concretas é o foco
E não apenas idealização


