
 

Universidade do Sagrado Coração 
Rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil – CEP: 17011-060 – Bauru-SP – Telefone: +55(14) 2107-7000  

www.usc.br 
 

129 
 

ENSAIO SOBRE A POLEMOLOGIA: A PRONFUNDA INFLUÊNCIA DA NATUREZA 
HUMANA NAS AÇÕES DOS INDIVÍDUOS 

 
 

Gabrielle Hayashi Santos¹; Bruno Vicente LippePasquarelli¹ 
 

¹Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Universidade do Sagrado Coração  
gabi-hay@hotmail.com; brunopasqua@gmail.com 

 
Tipo de Pesquisa: Iniciação Científica Voluntária - PIVIC 

Área de conhecimento: Sociais Aplicadas - Relações Internacionais 
 
 
O trabalho analisou as ações realizadas pelo individuo juntamente com a perspectiva de análise 
da guerra, avaliando a possibilidade de as condutas humanas serem um fruto de sua primitiva 
natureza. A partir disso, a pesquisa visou alcançar um melhor entendimento acerca das questões 
de guerra e poder atreladas a natureza humana.  Atraves do levantamento bibliografico foi 
realizada uma pesquisa sobre os assuntos relacionados ao tema tratado, como o estudo do termo 
polemologia, a natureza humana, a teoria realista e a guerra. Adicionado-setambém foram 
realizadas pesquisas complementares sobre os temas de paz, solucionamento a solução de 
conflitos internacionais e a segurança internacional . Sendo que O estudo da natureza humana é 
uma matéria que já passou por diversos debates, isso porquê com o decorrer dos séculos ainda é 
preciso entender as diferenças do homem inserido na sociedade e quando está sozinho, 
abrangendo o comportamento do mesmo e as intenções que o leva a tomar determinadas 
decisões.O problema principal desenvolvido foi como a guerra esta relacionada com a natureza 
humana, sendo que primeiramente foram discutidos os pontos de definição de guerra e natureza 
humana. A partir daí prosseguiu-se com um processo de dissertação contemplando diversos 
autores da area de Relações Internacionais que discutiram o topico , assim como se demonstrou 
exemplos palpaveis sobre o fato. Foi possivel concluir que a natureza humana esta diretamente 
ligada a guerra, sendo que esse estudo é de grande importancia para o âmbito das Relações 
Internacionais.  
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