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RESUMO 

O presente artigo tem como foco principal a análise do conceito de segurança 
humana Internacionais, conjugado com a importância dos valores pós-materialistas 
alcançados pelo Canadá. É levantada a hipótese de que o nível de pós-
materialidade alcançado pela sociedade canadense reflete na política externa do 
Canadá e, consequentemente, favorece a defesa de temas como a segurança 
humana internacional. Com base na teoria construtivista e das ideias de relações 
pós-materialistas, o objetivo geral da pesquisa é entender a Segurança Humana 
como um valor determinante na projeção internacional do Canadá após a Guerra 
Fria. O presente artigo está divido em quatros momentos, além de uma breve 
introdução. No primeiro momento têm-se a apresentação do conceito de segurança 
humana e seu desenvolvimento no cenário internacional. No segundo momento faz-
se uma apresentação da vertente pós-materialista e no terceiro momento seus 
principais pontos que se encontram com a ideia de segurança humana. Por fim, no 
quarto momento analisa-se a pós-materialidade na política externa canadense 
diante do tema de segurança humana internacional, utilizando-se de fontes como 
discursos, declarações, tratados e ações internacionais canadenses nos últimos 
anos. Como resultados obtidos é possível identificar a presença dos valores pós-
materialistas na política externa do Canadá, advindos de sua própria composição 
social, além do mesmo Estado utilizar a segurança humana como trampolim para se 
destacar no cenário internacional. 
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ABSTRACT 

 

This article focuses on the analysis of the concept of international human security, 
coupled with the importance of the post-materialist values achieved by the Canadian 
State. It is hypothesized that the level of society within Canada's foreign policy based 
on the constructivist theory of post-materialist relations leads to a greater insertion of 
human security into Canada's foreign policy. The overall goal of the research is to 
understand Human Security as a determining factor in Canada's projection in the 
post-Cold War international scenario. The work will be divided in four moments, it 
starts with a brief introduction. In the first chapter we present the concept of human 
security and its development in the international scenario. In the second chapter we 
present a post-materialist perspective and its main points that meet the idea of 
human security, and finally, in the fourth chapter we will analyze human security and 
its empiria in Canadian foreign policy and its post- Materialist, using the main 
documents that give basis to the concept of human security. It is concluded that 
Canada's post-materiality status allowed it to use human security as a starting point 
for its foreign policy since the post-Cold War period and thus to stand out in the 
international scenario as a medium power. 

 

Keywords: Human Security, Post-Materialism, Canadian Foreign Policy. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1990, após a Guerra Fria, surgem novos desafios para a 

agenda da segurança internacional. Novos agentes são inseridos no âmbito da 

segurança e, junto deles, também surgem novas ameaças que vão além do controle 

da máquina estatal. O neorrealismo, até então, era a corrente teórica estruturalista 

predominante nas Relações Internacionais. Segundo estudiosos da área, a premissa 

principal da teoria neorrealista era uma forte centralização do Estado somado a 

ações para manter a sua soberania em relação aos demais atores do sistema 

internacional, uma vez que para os realistas o sistema vive em plena anarquia, ou 

seja, predomina-se a ausência de um poder supremo capaz de impor a ordem ao 

sistema. Consequentemente, tal cenário, leva à competição por recursos de poder 

para manter a segurança nacional de cada Estado, o que é chamado de dilema de 

segurança. (CASTRO, 2012)  

Desta forma, com o fim da bipolaridade do sistema, as novas ameaças e 

desafios sociais fazem com que os teóricos das Relações Internacionais busquem 
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uma ampliação do conceito de segurança internacional. Segundo Rudzit (2005) no 

Pós-Guerra Fria, identifica-se uma conjuntura internacional não mais centrada no 

conflito bipolar e sim com desafios causados pelo surgimento de novas dinâmicas e 

agentes. Para teóricos como Barry Buzan e Lene Hasen (2009), pioneiros em 

estudos acerca da ampliação do conceito de segurança, formava-se na academia 

das Relações Internacionais, a necessidade de maior abrangência dos estudos de 

segurança internacional. As concepções realistas e centro-estatistas já não se 

mostravam suficientes para explicar os acontecimentos dos últimos anos.   

Para Barry Buzan, a relação entre defesa e guerra não era mais uma questão 

isolada, existia agora, uma necessidade de se pensar na segurança social e não só 

na estatal. Para o autor, este pensamento somava-se à ameaças em suas  variadas 

formas, que o mesmo classifica como: ameaças psicológicas, econômicas, sociais, 

ameaças aos direitos, posição e status da sociedade. Buzan entende que o termo 

segurança remete diretamente à ideia de proteção e, desta forma, a proteção não 

deve ser fator exclusivo e limitado ao Estado em sua soberania. Para o autor, 

segurança e sociedade, bem como segurança e individuo, são termos intrínsecos 

para se compreender essas novas dinâmicas (BUZAN, 1991, p.18). 

Pautados nessa ideia, surge no continente europeu, nos anos de 1970 e 

1980, um grupo de estudiosos que se colocam como precursores de uma das 

maiores contribuições para o estudo de segurança internacional, principalmente no 

que tange a ampliação do conceito de segurança: a Escola de Copenhague. Mais 

conhecida também através da sigla COPRI (Copenhagen Peace Research Institute), 

essa importante corrente teórica trouxe à tona discussões muito relevantes para a 

agenda internacional da segurança, contribuindo com estudos sobre a paz e para a 

paz. 

Compreendendo que o presente artigo tem em vista a compreensão da 

evolução do conceito de segurança, e o surgimento da ideia de segurança humana, 

é importante destacar que para orientar o projeto, opta-se por limitar-se à ideia de 

ampliação do conceito de segurança oferecido pela Escola de Copenhague. Deste 

modo, o termo securitização e suas ramificações não será o tema central da 

pesquisa, tal item, será explicado de forma rápida. A principal teoria usada pela 
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Escola de Copenhague foi o construtivismo, em suas variadas vertentes. Os 

construtivistas seguem caminhos variados em suas proposições explicatias acerca 

da realidade. Contudo, um grupo de construtivistas acredita que os ideais políticos e 

sociais são socialmente construídos e possuem linhas de pensamentos 

determinantes nas ações dos atores no cenário internacional (WENDT, 1999). Como 

norteador da pesquisa em um nível de análise internacional, usa-se o construtivismo 

na visão de Alexander Wendt, sendo esse o principal autor que trouxe importante 

contribuição para compreender o comportamento dos Estados nas relações 

internacionais por meio dos estudos sociais internos ao governo. 

 Desta forma, o presente trabalho tem por prioridade analisar e identificar a 

empiria da segurança humana dentro do cenário internacional, mais especificamente 

no Canadá, a partir da teoria construtivista de Alexander Wendt (1999) com 

ramificações para os valores pós-materialistas de Inglehart (2005) e Ednaldo Ribeiro 

(2009). O pós-materialismo é uma corrente sociológica desenvolvida nos anos 1970, 

tendo como principal precursor o cientista político Ronald F. Inglehart que, no final 

de 1970, publicou o livro The Silent Revolution, a qual foi a obra inaugural para se 

compreender a mudança do valor individual em nível global, a teoria do 

desenvolvimento humano (RIBEIRO; BORBA, 2010). Nesse sentido compreende-se 

o mundo dividido em dois grupos de sociedades: as materialistas; e as pós-

materialistas. 

Enquanto que na sociedade materialista, segundo os autores (INGLEHART, 

2005; RIBEIRO, 2009), os indivíduos estão preocupados em sua sobrevivência, 

alimentação, segurança física e estabilidade política do contrato social, na sociedade 

pós-materialista, os indivíduos já alcançaram níveis de desenvolvimento econômicos 

que permitem se sensibilizar com outras questões. Essas questões poderiam ser as 

de desenvolvimento sustentável, direitos humanos internacionais, cultura e gestão 

participativa das democracias. Por isso, investigar a sociedade canadense – se é 

materialista ou pós-materialista – é fundamental para compreender, segundo 

Alexander Wendt, os valores sociais que passam de uma sociedade para seu 

Estado e, consequentemente, para os discursos e dinâmicas internacionais.  
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O Estado canadense, principalmente no ano de 1995, criava caminhos, dentro 

de sua política interna, para lidar com as novas questões de agenda de segurança 

internacional. A principal política pública em relação ao assunto foi encabeçada pelo 

então Ministro das Relações Exteriores do período, Lloyd Axworthy (1996-2000). 

Lloyd acreditava que com o fim do conflito bipolar, a questão da segurança 

internacional merecia uma atenção especial e propôs um novo debate voltado para 

as demais ameaças emergentes do Pós-Guerra-Fria. Assim, utilizou-se do conceito 

de Segurança Humana para nortear suas ações na política externa (NAVARRETE, 

2003). Também explana-se acerca dos valores pós-materialistas alcançados pelo 

Canadá.  

 A pergunta-problema do presente artigo se coloca da seguinte forma: A 

segurança humana internacional, presente na política externa canadense, é um 

reflexo de sua sociedade pós-materialista? Para responder, o objetivo geral deste 

trabalho é a compreensão do conceito de segurança humana dentro do Estado 

canadense e como este faz uso do referido conceito para propor à comunidade 

internacional um entendimento mais amplo de segurança em relação à sua 

sociedade nacional. Define-se, como recorte temporal, o Pós-Guerra Fria (1992-

2015), uma vez que foi nesse período onde houve uma relevante mudança na 

concepção de segurança no âmbito internacional. Serão examinadas políticas 

públicas canadenses associadas ao âmbito internacional: tratados, índices 

socioeconômicos, leis, relatórios, informes, documentos oficiais aos quais são 

registros dos principais debates em segurança humana e valores pós-materialistas 

de uma sociedade. Utilizando-se dos resultados destas pesquisas, chegaremos ao 

conceito de segurança humana na política externa canadense e sua real efetividade 

em relação à possível pós-materialidade de sua sociedade.  

 Como objetivos específicos a pesquisa procurará: 1) Compreender o conceito 

de segurança humana e analisar a sua real efetividade no cenário internacional; 2) 

Analisar mais a fundo o pensamento sociológico pós-materialista, com base na 

teoria construtivista e estabelecer uma relação com o conceito de segurança 

humana e 4) Entender como esses dois fatores, a segurança humana e o pós-

materialismo são aplicados na política externa do Canada. Como consequência, 

será possível defender que um Estado preocupado com questões externas, como 
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segurança humana e direitos humanos, tende a ser explicado por meio do nível de 

desenvolvimento socioeconômico de sua sociedade. 

 

 GÊNESE DO CONCEITO DE SEGURANÇA HUMANA 

 

Neste momento analisa-se o surgimento da segurança humana como uma 

vertente de estudo e quais foram os principais antecedentes históricos do cenário 

internacional que colaboraram para a necessidade de uma nova dimensão acerca 

dos estudos de segurança. Após importantes acontecimentos, como a II Guerra 

Mundial, Guerra Fria, a Revolução Nuclear e o Pós-Guerra Fria, os teóricos das 

Relações Internacionais, em especial os construtivistas, enxergavam uma nova 

conjuntura global com novos atores, o que contribuía diretamente para uma 

relevante descentralização do âmbito da segurança estatal. Portanto, é de extrema 

importância entender como se deu a caminhada para o surgimento do conceito de 

Segurança Humana para que possamos entender o verdadeiro propósito dessa 

nova ramificação dos estudos de segurança dentro das Relações Internacionais. 

Diante da nova conjuntura global, ocasionada pelo fim da Guerra-Fria, teóricos 

das Relações Internacionais enxergavam a necessidade de ampliação do conceito 

de segurança no âmbito internacional. As teorias clássicas, principalmente o 

realismo, se mostravam extremamente engessadas, uma vez que sua concepção de 

segurança se limitava na proteção do aparelho estatal. Segundo o autor Gilberto 

Sarfati (2005), os realistas, na era clássica e bem como na moderna, baseavam 

suas ações no âmbito da segurança sempre visando à proteção de ameaças 

externas. Descartavam por completo, a ideia de que também existiam ameaças no 

âmbito interno do Estado. De certo, os argumentos realistas foram de importante 

relevância para os estudos da academia das Relações Internacionais como a vemos 

nos tempos atuais. Contudo, em um cenário posterior ao fim da Guerra-Fria, os 

argumentos centro-estatais do realismo e das demais teorias racionalistas, já não se 

faziam suficientes para entender a nova conjuntura internacional que se formava.  

Nos anos que se seguem, o mundo tem de lidar com a tensão da Guerra Fria e 

da Revolução Nuclear. Juntamente com o embate ideológico entre capitalismo e 
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socialismo, e a necessidade de disseminar sua ideologia pelo mundo, temos 

também a corrida armamentista, o principal aspecto do conflito um armamento 

pautado no acumulo excessivo de energia nuclear, acarretando uma revolução no 

âmbito de conflitos internacionais, principalmente porque se tratava das duas 

maiores economias militares da época e de uma nova ameaça nuclear que a 

comunidade internacional ainda não sabia lidar. 

Desta forma, toda a atenção do sistema internacional, estava completamente 

centrada nesse conflito, e mais uma vez, os argumentos realistas se fazem 

presente. Segundo Thales Castro (2012), o único interesse a ser perseguido dentro 

da perspectiva realista, é o do Estado. Os demais fatores, como por exemplo: 

conflitos internos, grupos de interesse, formação de políticas públicas, segurança 

social; se caracterizavam como assuntos secundários na agenda de segurança 

internacional do Estado. Confirma-se, com base no argumento do autor, que a 

autopreservação, a sobrevivência e a busca pelos próprios interesses são 

características da teoria realista e suas variações, o neorrealismo. Vale dizer,  

 

 

Como consequência direta, sua conhecida raison d’état, razão de Estado, 
forma até os dias atuais a lógica de funcionamento da política densa 
internacional centrada nos interesses do Estado – interesses esses que são 
superiores aos interesses particulares ou aos interesses de determinados 
grupos sectários menores no interior do Estado. São interesses que não, 
necessariamente, precisam de uma fonte legitimante; de uma matriz de 
justificativa moral guiada por princípios idealistas ou jus naturalistas. [...] 
Pressupondo previsibilidade e estabilidade, a segurança – produto da força 
imposta e do simbolismo do poder – se torna cada vez mais preciosa em 
um cenário internacional marcado pela entropia relativa em razão também 
da busca pelos interesses individuais dos Estados. De fato, quando esses 
interesses estatais se contradizem e entram em choque com outros 
interesses estatais ou ainda com os macro interesses do sistema 
internacional ao ponto de insustentabilidade, então a tão desejada 
harmonia, fundada na segurança, torna-se cada vez mais escassa. O ponto 
de ruptura da paz se torna então cada vez mais possível quando essas 
assimetrias se contrapõem em um estado latente de instabilidade. 
(CASTRO,2012). 

  

  

Deste modo, os estudos de segurança que prezavam pela descentralização 

do Estado, colocando este em um papel secundário, ainda se faziam poucos 
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efetivos. É com o Pós-Guerra Fria que de fato, a questão da segurança 

internacional, não só no âmbito estatal, se torna uma questão emergencial na 

agenda internacional. Deste modo, novas perspectivas teóricas ganharam maior 

confiança e capacidade de explicar essas novas dinâmicas que trouxeram consigo 

críticas ao realismo e à ineficiência deste, em propor soluções para o a nova agenda 

internacional de segurança.  Como autores que criticam a visão realista, podemos 

destacar os estudiosos Robert Keohane e Joseph Nye no neoliberalismo. Ambos 

autores propõem a Teoria da Interdependência, onde os Estados não são os únicos 

atores do sistema internacional e nem atuam como unidades coesas. (NYE, 2002, p. 

236).  

No que se trata de novos agentes, cabe citar a relevância das Organizações 

Internacionais, ONGs, os agentes não estatais transnacionais. Já no quesito novas 

ameaças, temos os danos ambientais, epidemias globais, desastres naturais, 

violência de gênero, limpeza étnica e crimes da informação. São fatores que 

somados, a uma espécie de globalização econômica e política, que seria ideia de 

que o mundo se torna cada vez mais interligado tanto economicamente quanto 

politicamente, implicam totalmente na concepção do que realmente é a segurança 

internacional.  

Com a necessidade de ampliação da ideia de segurança, surge teorias da 

vertente idealista que criticam severamente a ótica racionalista de segurança. Dentre 

as principais temos, o construtivismo, relativismo, pós-modernismo, neomarxismo, 

relativismo e o feminismo. Concentraremos nos, no Construtivismo de Alexander 

Wendt. Para o autor, classificado como teórico de uma das mais relevantes 

perspectivas construtivistas das RI’s a forma de construção das ideias, interfere de 

forma direta, nas ações dos Estados no sistema internacional (WENDT, 1999) 

O construtivismo é considerado, dentro do campo de estudos das Relações 

Internacionais, uma metateoria, ou seja, trabalha em cima das principais colocações 

das teorias já existentes, por exemplo o neorrealismo e neoliberalismo. Dentre os 

próprios estudiosos construtivistas, ainda não existe um consenso de um significado 

único para o termo construtivismo, sendo assim, a teoria possui variadas formas de 

ser entendida. Contudo, em todas essas vertentes, existe uma premissa básica 
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comum entre os teóricos construtivistas, a ideia de um mundo socialmente 

construído, construção esta que é o produto das nossas escolhas.  

Segundo Nogueira e Messari (2005) foi Alexander Wendt que se tornou 

responsável pela inserção do construtivismo, de uma forma mais estruturada, dentro 

do campo das Relações Internacionais. Para os autores, umas das principais 

premissas da teoria construtivista, a qual é muito enfatizada por Wendt, é a ideia de 

co-construção da sociedade e do indivíduo, ou seja, não se pode falar do primeiro 

sem pensar no segundo, ou vice-versa. A ação do primeiro causa uma reação 

imediata no segundo (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p.166-167). 

Diante da nova conjuntura do sistema internacional, os construtivistas fazem um 

questionamento à academia de relações internacionais, de onde vêm os tão 

relevantes interesses dos Estados? Onde e qual é o agente que defini o interesse de 

um Estado? A partir da ótica do construtivismo, entendemos que todo este interesse 

defendido pelo Estado, é um reflexo direto das ideias construídas pela sociedade no 

seu âmbito interno e não obstante, o Estado também foi um agente de grande 

relevância nessa construção reforçando a ideia de construído e sendo construtor. 

(SARFATI, 2005, p.260) 

Uma vez que as ações estatais no âmbito internacional são um reflexo dos seus 

ideias construídos em âmbito interno, pode-se compreender que se o Estado tomar 

como objeto referente o tema segurança tão somente focado na sua dimensão 

militar, é partir do pressuposto de que no seu âmbito interno, não existem outras 

formas de relações sociais, que atingem a segurança não só do Estado, mas de 

outros setores, como por exemplo, o político, societário, ambiental, entre outros.  

E dentro desta ótica construtivista, surge uma das maiores contribuições 

europeia, para os estudos de segurança no âmbito internacional, a Escola de 

Copenhague. Os ensinamentos dessa escola foram de extrema importância e 

grande utilidade para compreender quais eram as verdadeiras ameaças da nova 

conjuntura global.  
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ENTENDENDO O QUE É SEGURANÇA HUMANA 

 

Podemos entender a segurança humana como um novo paradigma da 

segurança dentro da ordem mundial, uma mudança na interpretação de um assunto, 

que até o momento, tinha como principal agente de análise, o Estado. No novo 

cenário internacional, o principal agente se torna o ser humano e não o território; o 

indivíduo, o povo, e não somente uma nação. Defende-se segurança através do 

desenvolvimento humano e não de armas, segurança em todas as esferas da vida 

de um indivíduo, na sua casa, no seu trabalho, nas suas cidades, nas suas 

comunidades. (HAQ, 1995, p.115). 

O primeiro passo ao pensar a segurança humana, para a efetividade desse 

pensamento, foi dado pela ONU – Organização das Nações Unidas – por meio do 

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), que em 1994 lança em 

seu relatório anual, o item, Informes acerca do Desenvolvimento Humano, o conceito 

de Segurança Humana. Surge então, pela primeira vez o termo “segurança 

humana”, como uma área de estudo proposta para políticas públicas no âmbito 

internacional. Para os formuladores do referido relatório, as ameaças à segurança 

dos indivíduos eram originárias para além do âmbito social e cotidiano do que de 

ataques externos, ou seja, muitas vezes o perigo à integridade física do indivíduo, 

está dentro do próprio Estado.  

O relatório nos mostra que a Segurança Humana possui sete dimensões 

diferentes, que seriam respectivamente: segurança econômica ou seja uma 

sociedade sem desigualdades econômicas; segurança alimentar, eliminar a má 

distribuição dos alimentos em nível global; segurança sanitária, que seria a ideia de 

uma vida saudável em todos os sentidos; segurança ambiental, defende a proteção 

e escassez dos bens materiais; segurança pessoal, pautada na integridade física do 

indivíduo; segurança comunitária, uma sociedade livre de medos, e por último, mas 

não menos importante, a segurança política, que trata da atuação do Estado como 

um agente de proteção e prosperidade da sociedade (PNUD, 1994, p. 29-37). 
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ESCOLA DE COPENHAGUE: AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE SEGURANÇA 

INTERNACIONAL. 

 

De modo geral, diversas correntes na Europa, principalmente no Pós-Guerra 

Fria, possuíam uma ideia diversa de segurança em relação a ideia pregada pelo 

Ocidente, em especial os Estados Unidos. Para os norte-americanos, o foco 

principal deveriam ser os estudos estratégicos, ou seja, a segurança nacional como 

principal norteador das ações estatais. Já no continente europeu, o foco era os 

estudos sobre a paz e para a paz. Vale salientar que, na presente pesquisa, nos 

utilizaremos tão somente da ideia de ampliação do conceito de segurança fornecido 

pela escola, não se estendendo assim, para o tema ‘securitização’, entendendo que 

este não é o foco do artigo. Nos utilizaremos somente da abordagem multissetorial 

da agenda de segurança.  

A Escola surgiu como uma corrente teórica alternativa à centralização estatal das 

teorias racionalistas. E foi dentro deste contexto que o teórico Barry Buzan, 

juntamente com Lene Hansen, Ole Weaver e Jaap de Wilde, trouxe um novo debate 

acerca do conceito de segurança. Os autores alegam que a descentralização do 

aparelho estatal modifica de forma significativa nossa visão de segurança, uma vez 

que passamos a enxergar novas ameaças para além do âmbito estatal, ou seja, 

apenas conflitos entre Estados. Entende-se que a visão militarista de segurança já 

não se mostrava eficaz, sendo que agora existem perigos não só voltados para a 

soberania do Estado mas também para a sua população em diferentes setores. E 

não obstante, além das ameaças de outros Estados, existem também atores não 

estatais com forte mobilidade transnacional, fugindo completamente do controle 

estatal.  

Para Tullo Vigevani, Priscila Correa e Rodrigo Cintra, a agenda internacional de 

segurança havia sofrido uma reviravolta, aonde as teorias clássicas, como a 

Realista, estavam desgastadas. O foco militar-estratégico não deixa de existir, mas 

agora se faz necessário dar espaço para novos fatores (VIGEVANI; CORREA e 

CINTRA, 1998, p.1). Buzan e Hasen (2009) entendem que o fim da Guerra Fria, 

acabou por levantar diversos questionamentos acerca do conceito de segurança 
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clássico. Será que o Estado realmente é o único agente da sociedade que deve ser 

exclusivo no que se trata de proteção? Não seria necessário, o reconhecimento e a 

inserção de outros tantos agentes dentro desse escopo de proteção?  

Neste contexto, podemos observar que ocorre uma mudança na perspectiva do 

Estado como único ator soberano e dotado de poder do sistema internacional. O 

bem-estar do Estado já não é visto com tanta prioridade, preza-se também pelo 

bem-estar do indivíduo que vive dentro desse Estado, ocorre a humanização do 

conceito de segurança (OLIVEIRA, 2011, p. 27). 

Desta forma, por mais que os estudos da Escola de Copenhague possuem um 

viés mais europeu, os mesmos não deixaram de ser relevantes para o entendimento 

da necessidade de se ampliar o conceito de segurança dentro da ordem 

internacional. Os estudos promovidos pela Escola de Copenhague possuíam caráter 

completamente internacionais, existia o conhecimento da necessidade de ampliação 

do conceito de segurança não só dentro do continente europeu, mas sim que esta 

ampliação se expandisse para outras realidades além do continente europeu. Para 

Grace Tanno (2002), os estudos fizeram com que as peças no cenário internacional 

mudassem de lugar e, consequentemente, a forma de olhar para a segurança por 

partes dos acadêmicos das Relações Internacionais também teve de ser 

reformulada. 

Segundo Buzan (1983, p. 36), no Pós-Guerra-Fria as concepções de segurança 

nacional e segurança do indivíduo tiveram muita importância na construção e 

ampliação do conceito de segurança no âmbito internacional. A primeira concepção 

já não era o suficiente e não fazia mais sentido caso não se complementasse com a 

segunda, a segurança do indivíduo. Era necessário elevar o nível de análise e 

mudar o objeto referente.  

Conforme o pensamento exposto pelo autor (1983) o ponto de partida para se 

entender a segurança internacional no Pós-Guerra-Fria, seria a combinação de 

ambas as concepções, poder e paz. A complementação entre as duas esferas 

possibilitaria e forneceria uma ampliação na forma de analisar os objetos referente, 

possibilitando a inserção de novos agentes na agenda de segurança. Vale dizer:  
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In combination, these add up to an analytical 
framework which stands comparison with anything 
available from the more established concepts. In 
addition, a more fully developed concept of security 
can be seen to lie between the extremes of power and 
peace, and to enrich both of them. It provides many 
ideas, which link the established conventions of the 
other two schools and help to bridge the gulf, which 
normally, and to their mutual detriment, separates 
them. We shall argue that security is more usefully 
viewed as a companion to, rather than a derivative of, 
power, and it is more usefully viewed as prior 
condition of peace than a consequence of it”. 
(BUZAN, 1983, p. 02) 

 

A principal contribuição da Escola de Copenhague para a compreensão do 

presente artigo foi a com concepção multissetorial do conceito de segurança. Buzan, 

juntamente com os seus colegas da academia, Ole Waever e Jaap de Wilde 

contribuíram com a setorização do conceito de segurança. Isso foi um diferencial de 

extrema importância, uma vez que ao setorizar o conceito de segurança, criou-se a 

possibilidade de uma melhor visualização das tantas ramificações que o termo 

possui e como seu significado vai muito da além da segurança nacional - do Estado. 

(BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998, p. 23-24). 

Buzan et ali (1998) apresentou os cinco níveis de análise do conceito de 

segurança. O primeiro nível a ser analisado é a segurança militar, neste nível 

observa-se que o foco é a segurança estratégica-militar, com viés para a segurança 

nacional. O que pesa neste setor é a capacidade militar do Estado em manter a 

segurança do seu território nacional em detrimento às ameaças externas. No 

segundo nível, a segurança política, é analisada a instabilidade política do Estado e 

o funcionamento de suas instituições, tem efeito direto sobre a soberania estatal, os 

autores acreditam que existem agentes com poder de influência acima das fronteiras 

estatais e que que tal influencia, se reflete na estabilidade política interna e/ou 

externa do Estado.  

Já no terceiro nível, o setor econômico, analise-se o acesso aos recursos e aos 

mercados necessários para a garantia de níveis aceitáveis de bem-estar e de poder 

estatal (BUZAN et ali 1998). Neste caso, existe certa dificuldade para se definir o 

objeto – referente, uma vez que a posição a ser defendida irá depender da ideologia 
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econômica vigente no período analisado. (TANNO, 2003). No setor societal, aonde 

tudo depende da concepção de segurança a partir da visão do sociedade daquele 

Estado, entende-se que toda e qualquer instituição capaz de se desenvolver e se 

manter sem o auxílio do Estado, pode ser considerado como objeto referente na 

perspectiva societal. Surge, então, a necessidade de uma identidade coletiva. Por 

fim, temos o setor ambiental, aonde o foco seria a conservação da biosfera, pois 

esta é o suporte do qual dependem todas as atividades humanas e sua 

sobrevivência. Neste sentido, neste setor são colocados dois objetos referentes, que 

seriam, respectivamente, o meio ambiente na sua totalidade e o ser humano que faz 

o uso desse meio (STONE, 2009, p. 06).  

 Buzan (BUZAN, 1983, p. 247) reforça que essa concepção amplia 

significativamente o campo de análise quando trata-se de segurança. O autor 

ressalta a existência de uma conexão entre os setores e que os acontecimentos no 

primeiro, podem ecoar no segundo e assim sucessivamente, deste modo, também 

podem ocorrer as mesmas ameaças para setores diferentes, uma vez que o campo 

de ação de um setor para o outro é delimitado por uma linha tênue. 

 Pode-se concluir que os estudos fornecidos pela Escola de Copenhague são, 

até os dias de hoje, de grande importância para a compreensão do conceito de 

segurança colocado no Pós-Guerra Fria. A ampliação e a evolução do conceito, 

permitiram à academia das Relações Internacionais uma melhor abertura no campo 

de análise e deste modo, o entendimento dos acontecimentos, na nova conjuntura 

internacional, se deu de forma mais clara. Baseados no que foi exposto acima, na 

seção seguinte explanaremos como este contexto serviu como palco para o 

surgimento da ideia de segurança humana, e como está se desenvolveu como um 

conceito tão relevante, à ponto de ser incluído na política externa de potências 

medianas como o Canadá. 

 

EFETIVIDADE DA SEGURANÇA HUMANA NA ORDEM MUNDIAL  

 

Um questionamento muito importante a ser feito, é por quem a segurança 

humana deve ser garantida. Para o Professor Dr. Dan Henk (2005) a preocupação 

para assegurar a segurança humana de sua população, é um dever do Estado. 
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Neste ponto, o autor ressalta a importância da cooperação como um fator 

propagador da segurança humana. Henk acredita que a cooperação entre os 

Estados, traz melhor entendimento acerca das novas ameaças para a segurança 

internacional no Pós-Guerra Fria. 

No caminho para conclusão desta seção, podemos entender que a segurança 

humana, possui as seguintes aplicabilidades e benefícios inovadores: o primeiro 

seria a mudança do objeto referente, que antes era o Estado e agora, passou a ser 

os indivíduos que integram esse Estado. Em segundo momento, a segurança 

humana e o desenvolvimento humano andam de mãos dadas, ou seja, a 

problemática do primeiro também se faz presente no segundo, a diferença, neste 

caso, é a segurança humana muitas vezes olha para um cenário micro, e o 

desenvolvimento humano possui o olhar para um cenário macro. Outro ponto 

relevante, é a ideia de que a segurança humana é um paradigma, quantitativo e 

também qualitativo. Quantitativo, por conta do nível de análise multidimensional, já 

qualitativo, resume-se preocupação com áreas da vida do ser humano, nunca 

revistas anteriormente. (ARMIÑO, 2007, p. 66). 

 

VALORES PÓS-MATERIALISTAS 

 

 No final da década de 1970, era publicada a mais importante obra inaugural 

no que se referia à pauta do desenvolvimento humano. The Silent Revolution foi um 

relevante trabalho elaborado pelo cientista político Ronald F. Inglehart que defendia 

o princípio de que o desenvolvimento econômico das sociedades industrializadas, 

proporcionava uma mudança gradual nos valores culturais destas. Deste modo, 

Inglehart entendia que a adoção de um conjunto de determinadas variáveis, traria 

uma melhoria nas condições materiais das nações industrializadas, logo, as 

prioridades valorativas sofreriam uma mudança gradual ao ponto que a 

materialidade daria espaço para a pós-materialidade, ou seja, estaríamos diante da 

superação dos limites estritos da sobrevivência física e econômica. (RIBEIRO, 2009; 

ROCHA, SIQUEIRA, AARÃO,2006). 
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 A tese principal do pós materialismo, argumentada por Inglehart, pode ser 

entendida como o distanciamento das ações convencionais, à medida que a 

segurança econômica fosse crescendo dentro da sociedade, a cultura desta, tende a 

evoluir de forma gradual e geracional. Desta forma, o que antes era a preocupação 

central do indivíduo, como por exemplo a sobrevivência, segurança, preocupações 

com a sua posição dentro da sociedade civil, em um novo momento abria espaço 

para um desenvolvimento pautado no questionamento de padrões clássicos e 

mecanismos tradicionais. (RIBEIRO, 2007, p. 378). 

 Segundo Inglehart, o desenvolvimento econômico promoveria o 

desenvolvimento tecnológico e produtivo da sociedade, e consequentemente, este 

novo cenário refletiria na mudança de valores culturais, fazendo com que o 

indivíduo, dentro da sociedade com o seu desenvolvimento econômico consolidado, 

adota-se uma posição mais crítica na dimensão política, tornando-se então, um 

cidadão politicamente intervencionista. Neste momento, as preocupações já não são 

mais o lucro e o crescimento econômico, pois estes já foram alcançados em uma 

etapa anterior, agora as ações políticas são canalizadas para as necessidades 

sociais, estéticas e intelectuais. (RIBEIRO, 2007, p. 374) 

 Inglehart cita que a ideia de pós-materialidade se fez presente em sociedades 

que experimentavam o resultado de um desenvolvimento econômico principalmente 

no final do século XX, ou seja, o indivíduo passou a ser liberto das preocupações 

econômicas e passou a caminhar na direção de preocupações subjetivas, antes 

deixadas em segundo plano (RIBEIRO, 2008). O indivíduo inserido em uma 

sociedade pós-materialista, passa a entender as relações sociais da dimensão 

política como um reflexo da subjetividade social, alcançada pelo desenvolvimento 

econômico. 

 Segundo Ribeiro (2007), essa evolução da materialidade para a pós 

materialidade, só poderia ser possibilitada ao ponto que determinada sociedade 

passasse enxergar a cultura como um movimento não estático e sim gradualmente 

mutável. Neste ponto, Ribeiro nos mostra um importante reflexo acerca dos valores 

pós materialistas, que é o surgimento de uma sociedade do conhecimento, pautada 

em dois princípios básicos: o desenvolvimento individual de suas habilidades 
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cognitivas e a independência intelectual, ambos princípios originários da libertação 

econômica já alcançada anteriormente. 

 Ainda seguindo a linha de pensamento proposta por Inglehart, o autor afirma 

que o desenvolvimento econômico em uma sociedade que já experimentou a pós 

materialidade, pode chegar em um ponto de pouco avanço, e este fato não deve ser 

visto como ponto negativo dentro do contexto societário. Segundo o autor, graças ao 

avanço econômico, os membros de uma sociedade pó materialista, podem voltar 

sua atenção ao “fazer político” mais questionador e à busca e promoção de um bem-

estar subjetivo (RIBEIRO, 2007, p. 91).  

 Conforme análise apresentada nos tópicos acima, podemos definir a 

materialidade de uma sociedade quando encontramos na mesma, fatores que 

evidenciam a busca excessiva por uma segurança econômica, ou seja, existe 

materialidade quando o processo de desenvolvimento econômico ainda está sendo 

construído. Já em uma sociedade pós materialista, podemos defini-la quando 

enxergamos a busca pela segurança e desenvolvimento de fatores subjetivos, ou 

seja, a parte material da vida social já foi alcançada e, agora, pode-se pensar em 

desenvolver e aperfeiçoar as preferências individuais (idem, 2007, p. 92).  

 A proposta inicial do presente artigo, é comprovar que o nível de pós 

materialidade da sociedade canadense, permite que a mesma se projete no cenário 

internacional como pioneira no paradigma da segurança humana, dentro da sua 

política externa. Não obstante, unir o pós materialismo junto com a segurança 

humana, se faz necessário para o melhor entendimento das seções seguintes do 

presente artigo.  

 Pois bem, sabemos, conforme já exposto no início do trabalho, que segurança 

humana se resume à segurança do indivíduo e de suas capacidades físicas, mentais 

e cognitivas, dentro e para além do ambiente estatal. Entende-se aqui, que a 

segurança humana é a superação das preocupações cotidianas, permitindo que o 

indivíduo desenvolva seu bem-estar dentro da sociedade (OLIVEIRA, 2011, p. 74). 

Sabemos também que o pós materialismo pode ser entendido como o fenômeno 

que ocorre dentro das sociedades pós-industrializadas, onde a principal premissa é 

que através do desenvolvimento econômico, os valores culturais desta sociedade 
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são evoluídos. Desta forma, a materialidade, ou seja, a preocupação com a 

segurança econômica e seus derivados, dá lugar a pós materialidade, que seria o 

desenvolvimento das questões subjetivas da vida cotidiana (RIBEIRO, 2007). 

 Partindo do significado de ambos os paradigmas, a segurança humana e os 

valores pós materialistas, pode-se levantar as seguintes questões: Como estes dois 

fenômenos podem ser analisados de uma forma conjunta? Como o significado de 

um pode ser enxergado na definição do outro? Para se responder ambas perguntas, 

devemos partir do pressuposto de que a definição de segurança humana está 

diretamente ligada à de ideia de desenvolvimento, sendo ele humano ou econômico.  

 A ideia de desenvolvimento, principalmente econômico, está no cerne do 

pensamento pós materialista, e da mesma maneira, a ideia de desenvolvimento, no 

paradigma humanitário, está intrinsicamente ligada à segurança humana. Deste 

modo, pode-se enxergar uma ligação clara de um fenômeno em detrimento ao outro. 

Pensando na segurança humana e sua definição, vemos que para sua real 

efetividade, deve-se haver uma mudança de valores dentro da sociedade, ou seja, 

um distanciamento das questões materiais, como a segurança militar por exemplo, e 

uma aproximação, gradual, de questões subjetivas em relação a segurança do 

indivíduo. 

 Tendo como base o pensamento exposto acima, podemos entender que a 

criação de políticas públicas com viés da segurança humana, tende a ser melhor 

desenvolvida, dentro de uma sociedade praticante do pós materialismo. E tal 

pensamento se confirma, quando entendemos que o tratar da segurança humana, o 

indivíduo, é o principal objeto referente do pensamento pós materialista.  

 

 

POLÍTICA EXTERNA CANADENSE: SEGURANÇA HUMANA E VALORES PÓS 
MATERIALISTAS 

 

Nesta seção, faremos a junção do conceito de segurança humana, somado aos 

valores pós-materialistas, e a partir daí, analisaremos a política externa do Canadá 

no Pós-Guerra Fria, será dividido em quatro itens. O primeiro será “Breve Histórico 

da Política Externa Canadense no Pós-Guerra Fria” aonde será feita análise na 



 

21 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.3, n.1, set, 2018, p.3-30. ISSN: 2594-3839. 

 

mudança da política externa na nova conjuntura internacional do Pós-Guerra Fria, 

para o efetivo entendimento deste item, analisaremos os documentos oficiais do 

Ministério das Relações Exteriores do Canadá, juntamente com os discursos do 

então ministro das relações exteriores, Lloyd Axworthy, o qual foi o principal 

responsável pela inserção da segurança humana, na política externa canadense. 

Em sequência temos o item “Lloyd Axworthy e a Segurança Humana no Canadá e 

Rede de Segurança Humana e sua efetividade”, aonde será uma análise mais 

aprofundada do primeiro item. analisaremos as políticas públicas do estado 

canadense, voltada para segurança humana, em especial, a criação da Rede de 

Segurança Humana, a qual o Canadá é líder. Para análise, utilizaremos os 

documentos oficiais disponibilizados no site da Rede. Por fim, temos o item 

“Segurança Humana e os Valores Pós-Materialistas na Política Externa Canadense” 

será aonde a hipótese do presente artigo, será comprovada.   

 No Pós- Guerra Fria, o Canadá se caracterizava como uma potência média 

dentro do cenário internacional. Ocupando uma nova posição, dentro de uma nova 

conjuntura global, o governo canadense enxergou a necessidade de nortear sua 

política externa, no que tange a segurança, para além da concepção estratégico 

militar. Deste modo, o Canadá enxergou na segurança humana uma boa alternativa 

para reger a sua política externa, e consequentemente se destacando como 

principal operacionalizador da segurança humanitária dentro do cenário internacional 

(ALKIRE, 2003, p. 20).  

 As principais premissas da Política Externa do Canadá no pós-guerra fria, 

segundo Alkire (2003) eram: paz, segurança, desenvolvimento em suas variadas 

vertentes e a promulgação da cooperação internacional, nas palavras do próprio 

autor “The human security agenda has offered a way for Canada to contribute “a 

leading voice on the world stage.”  Segundo Oliveira (2011), o Canadá estabeleceu 

cinco parâmetros que iriam servir como um manual para as suas relações exteriores, 

vale dizer: 

 

1) Proteção de civis e redução do custo humano nos conflitos armados; 2) 
Suporte em operações de paz; 3) Prevenção de conflitos e reforço da 
comunidade internacional para prevenir e resolver os conflitos; 4) 
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Governabilidade e responsabilidade dos setores públicos e privados, de 
forma a estabelecer as normas de democracia e direitos humanos e 5) 
Segurança pública, responsável pela construção de capacidades e 
instrumentos internacionais para conter o crescimento das ameaças 
produzidas pelo crime organizado transnacional. (OLIVEIRA, 2011, p. 109).  

 

 

 Desde o fim da guerra fria, o Canadá se tornou um ator com forte atividade no 

que diz respeito aos assuntos de segurança internacional, principal nos assuntos 

que envolvem a segurança humana, tal processo se intensificou sobre a gestão do 

Ministro das Relações Exteriores, Lloyd Axworthy que definiu a segurança humana 

como “freedom from pervasive threats to people’s rights, safety or lives” (AMOUYEL, 

2006, p. 13). Além de ameaças à integridade física do indivíduo, o Canadá inclui, 

ainda, na sua definição de segurança humana, a proteção de valores como a 

qualidade de vida, garantia dos direitos humanos universais, igualdade social e 

desenvolvimento sustentável (PARIS, 2001, p. 05).  

 Lloyd Axworthy, ao assumir oficialmente o posto de Ministro das Relações 

Exteriores, em 25 de Janeiro de 1996, passou a promover uma gama de discursos 

aonde enfatizava a importância do enfoque na segurança humana como um fator 

norteador da política externa canadense (HATALEY; NOSSAL, 2004, p. 04). Neste 

campo, Axworthy foi inovador, pois, através de suas políticas publicas integrativas, 

mostrou para o sistema internacional a relevância da temática abordada pela 

segurança humana (idem, 2004, p. 04). Nas palavras do próprio ministro, vale dizer: 

 

Changing times have set us a new and broader agenda, which includes 
focussing on the security needs of the individual – in other words, 
sustainable human security. […] in the aftermath of the Cold War, we have 

re‐examined and redefined the dimensions of international security to 
embrace the concept of sustainable human security. There has been a 
recognition that human rights and fundamental freedoms, the right to live in 
dignity, with adequate food, shelter, health and education services, and 
under the rule of law and good governance, are as important to global peace 
as disarmament measures. (AXWORTHY, 1996). 

  

 Para exemplificar ações da política externa canadense sob o mandato de 

Axworthy, em 2004 o mesmo foi enviado a uma missão pacificadora na Etiópia na 

intenção de auxiliar um possível acordo de paz entre as regiões em conflito da África 

Oriental. Em 2008, foi membro da Comissão de Empoderamento Legal dos Pobres 
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do PNUD (WINNIPEG, 2000). As ações do ex-ministro foram consolidadas quando o 

mesmo, através da publicação do informativo “Freedom from fear: Canada's foreign 

policyfor human security‖”. O documento basicamente resume-se na ideia de que a 

maioria dos conflitos da nova conjuntura global, ocorrem no plano estatal, deste 

modo, quando se coloca o individuo como o objeto referente da situação, é possível 

enxergar os verdadeiros temores de um ser humano que não tem a segurança 

básica da sua sobrevivência (OLIVEIRA, 2011, p. 123).  

 Deste modo, o principal objetivo das políticas canadenses, tendo como base a 

promoção da segurança humana, segundo Oliveira (2011), é a busca pelo 

melhoramento nas condições de vida de indivíduos em situações de risco. Neste 

ponto, conforme já foi citado anteriormente, a questão da cooperação se faz 

relevante nesta pauta. Uma vez que, muitos dos conflitos atuais, transpassam as 

barreiras fronteiriças do Estado. Nas palavras da autora “...A política de segurança 

humana canadense se sujeitaria aos princípios e dimensões propostos pelo PNUD, 

contudo, ela possuiria uma especificidade que repousaria em dois pilares bem 

definidos: O uso do soft power e o peacebuilding...” (OLIVEIRA, 2011, p. 123). 

 Um dos tratados mais significativos da caminhada de Axworthy como Ministro 

das Relações Exteriores, foi o Tratado de Banimento de Minas Terrestres, o famoso 

Tratado de Ottawa. Com este tratado, Axworthy passou desenvolver mais projetos 

políticos nacionais e internacionais, sempre inserindo no seu discurso e no seu 

plano de ação a segurança humana. Com o resultado positivo do Tratado de Ottawa, 

o Canadá, juntamente com a Noruega, promove a criação da Rede de Segurança 

Humana. A rede foi um dos processos mais audaciosos e inovadores no tange a 

temática da segurança humanitária. O projeto foi estabelecido em 1999, inicialmente 

com os dois Estados já citados anteriormente, onde mais tarde, foram inseridos os 

seguintes países: Chile, Costa Rica, Jordânia, Áustria, Irlanda, Malí, Grécia, 

Eslovênia, Suíça, Tailândia, Holanda e a África do Sul como membro observador. A 

seguir explanaremos, de forma sucinta, a ideia central proposta pelo projeto 

(OLIVEIRA, 2011, p. 124). 

 A principal premissa da Rede de Segurança Humana, era promover um 

espaço para discussão do tema que dá nome ao projeto. Os ministros das relações 
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de exteriores de todos os países membros, se reúnem anualmente, para discussão, 

formulação de políticas internacionais, focadas na segurança humana, segundo 

Oliveira (2011), o intuito da rede um órgão de consulta de caráter internacional. É 

visível que o Canadá possui as características de uma sociedade praticante da pós 

materialidade, já apresentada e definida nas seções anteriores. O Canadá, dentro do 

palco internacional, pode ser reconhecido como uma potência média, desenvolvida e 

com sua economia já consolidada. Deste modo, as preocupações materiais 

passaram a ocupar um segundo plano. Não obstante, não podemos declarar a 

extinção da materialidade dentro da sociedade canadense, uma vez que o seu 

processo de evolução total de um nível material, para um nível pós-material, ainda 

está em andamento.   

Pode-se compreender que este nível de pós-materialidade já alcançado pelo 

Canadá, promoveu um melhor cenário para a adoção da segurança humana como 

norteadora de sua política externa. Ou seja, a sociedade canadense atingiu um 

ponto do desenvolvimento econômico, e aqui nos utilizamos do conceito proposto 

por Inglehart, que proporcionou à mesma a oportunidade de superar as 

preocupações objetivas e caminhar em direção ao desenvolvimento de uma cultura 

baseada nos valores subjetivos dos integrantes da sociedade civil. Segue abaixo, 

gráfico especificando o IDH do Canadá, para melhor entendimento da pós 

materialidade desta sociedade: 

 



 

25 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.3, n.1, set, 2018, p.3-30. ISSN: 2594-3839. 

 

Os mesmos valores pós materialistas, alcançados pelo Canadá, podem ser 

observados nos demais países integrantes da Rede de Segurança Humana, uma 

vez que a maioria dos países possuem uma ideia de desenvolvimento econômico 

consolidada, em menor ou maior grau. Salva guarda, para países como Grécia e 

África do Sul, pois o primeiro enfrenta uma terrível crise financeira que ainda se 

perpetua por um tempo considerado extenso, e não se prevê uma recuperação 

econômica rápida. Já a África do Sul, possui uma economia relativamente imatura e 

ainda sofre com algumas lacunas em aberto. 

Por fim, com a análise discorrida no presente artigo, comprova-se a hipótese 

colocada inicialmente, ou seja, o nível de pós-materialidade do Canadá, permitiu que 

este priorizasse a Segurança Humana na sua política externa, principalmente no 

Pós- Guerra Fria. Com isto, o Canadá se tornou pioneiro no assunto acarretando em 

uma projeção e reconhecimento dentro da sociedade internacional. Não obstante, a 

adoção da segurança humana na política externa, também promoveu reflexos 

positivos na política interna do país, uma vez que reforçou a ideia de uma sociedade 

pautada do progresso e evolução do cidadão integrante da sociedade civil.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O principal objetivo do presente artigo foi comprovar a pós-materialidade do 

Canadá, o uso do paradigma da segurança humana pelo mesmo, e o reflexo de 

ambos os fenômenos na política externa do Estado. Inicialmente, o trabalho optou 

por fornecer ao leitor, um breve histórico dos estudos de segurança com o fim do 

conflito bipolar. Neste ponto, pode-se constatar que houve uma evolução no 

conceito de segurança no Pós- Guerra Fria, proporcionando o surgimento de novas 

teorias com fortes questionamentos ao racionalismo clássico. Ainda nessa linha de 

pensamento, verificou-se a importância e contribuição da escola dinamarquesa para 

os estudo de segurança internacional.  

 Já no segundo momento do trabalho, optamos por definir e entender o que é 

segurança humana. Percorremos desde o conceito, em suas variadas formulações, 
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e finalizamos a seção, expondo a aplicabilidade do conceito. Neste ponto, a 

relevância estava concentrada na aplicabilidade do conceito e o seu real impacto à 

nível internacional. O principal documento analisado nesta seção, que serviu como 

pano de fundo para desenvolvimento e entendimento do conceito, foi o PNUD – 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (1994) – foi a partir do 

conteúdo apresentado neste documento, que foi possibilitado melhor compreensão 

do assunto abordado.  

 Na terceira seção, desenvolvemos, baseados na obra de Inglehart, a 

conceitualização de materialidade e pós materialidade de uma sociedade. Deste 

modo, a analise nos mostrou, que na materialidade, o que impera são as 

preocupações objetivas do indivíduo, ou seja, busca excessiva pela segurança 

econômica. Já na pós materialidade, o desenvolvimento econômico já foi alcançado, 

e agora, ocorre o desenvolvimento subjetivo do indivíduo e de suas capacidades 

cognitivas. A cultura e os valores são alterados de forma gradua e geracional, 

proporcionando à sociedade civil um desenvolvimento pautado na busca pelo bem-

estar, na produção intelectual e individual.  

 Por fim, na última seção, buscou-se comprovar a hipótese apresentada 

inicialmente, ou seja, o nível de pós-materialidade do Canadá, permitiu que este 

priorizasse a Segurança Humana na sua política externa, principalmente no Pós-

Guerra Fria. Tal comprovação se deu através da análise da política externa 

canadense, principalmente nos pós-guerra fria e como medidas adotadas pelo 

Canadá, fez do mesmo um pioneiro no que tange a segurança humana. Deste 

modo, tendo como base o pensamento exposto acima, podemos entender que a 

criação de políticas públicas com viés da segurança humana, tende a ser melhor 

desenvolvida, dentro de uma sociedade praticante do pós materialismo. E tal 

pensamento se confirma, quando entendemos que o tratar da segurança humana, o 

indivíduo, é o principal objeto referente do pensamento pós materialista. 
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