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O Boletim RI Up2Date 

 

O Boletim RI Up2Date é parte do projeto RI Up2Date da graduação em Relações Internacionais do UniBH, que 

visa a formar um corpo discente capacitado e apto a analisar questões atuais do ambiente internacional. 

Semestralmente, temas que vêm sendo objeto de atenção da mídia e cobrados em processos seletivos são 

selecionados pela equipe de docentes, por fim escolhidos pelo voto dos estudantes. As questões levantadas são 

discutidas em mesas redondas entre os alunos, estimulados pelos professores a construírem uma discussão 

informal e provocadora.  

 

Para enriquecer os debates, os corpos docente e discente do curso de Relações Internacionais e seus 

pesquisadores convidados enviam ao Boletim RI Up2Date textos próprios ou referências relevantes para o campo. 

A finalidade desse compêndio é levantar pontos mais polêmicos do tema sob apreciação, e proporcionar aos 

alunos base para a fundamentação de seus argumentos nas mesas-redondas, além de subsidiar o estudo das 

temáticas escolhidas para o semestre. Na edição deste semestre do projeto, se publicará um boletim para cada 

tema, iniciando neste com as discussões sobre O meio ambiente como uma questão internacional. Em maio a 

edição de número 14 será dedicada aos Desdobramentos da política estadunidense no sistema internacional, 

sendo estes dois os temas mais votados pelas alunos e alunos do Curso para integrarem os debates em 2017/1. 

 

 

Boa leitura! 
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A Questão Ambiental na Política Externa Brasileira1 
 

Prof. Daniela Secches 
 
 
A Política Externa Brasileira apresenta um discurso oscilante sobre a questão ambiental ao longo da 

história, mas é possível encontrar uma linha mestra. Um fio condutor perpassa o discurso diplomático 

brasileiro, fundando-se na busca pela autonomia, na universalização de seus relacionamentos e em uma 

postura pragmática em suas decisões. Esses fatores são a marca do chamado acervo diplomático 

brasileiro, e denotam uma continuidade no trato do país com a ordem internacional ambiental, a despeito 

de uma brusca ruptura na década de 1990, rumo a uma combinação mais sofisticada entre 

ambientalismo e desenvolvimentismo (SILVA, 1995).2 

 

Antes de 1990, o desenvolvimentismo e a defesa do preço ambiental a se pagar por ele faziam parte da 

busca por uma inserção brasileira autônoma, universalista e pragmática, que via a imposição de práticas 

zeristas como instrumento de dominação dos Estados do Norte da ordem internacional.3 Ao modificar 

seu discurso com a redemocratização, o mesmo acervo segue como justificativa: o Brasil defende um 

modelo de proteção ambiental que seja capaz de se conciliar com o desenvolvimento. Fazendo isso, o 

Itamaraty segue fugindo da imposição de modelos ambientais externos e de visões ideológicas 

estereotipadas, apesar de concretamente ainda não apresentar uma alternativa prática para os 

problemas dessa nova ordem ambiental. 

 

A chancelaria brasileira participou ativamente de outros debates ambientais que se seguiram à Rio 1992, 

momento marco da iniciativa de protagonismo brasileiro no tema (LAGO, 2006). Além da questão 

climática, participou-se da Conferência sobre Biodiversidade, da Declaração sobre Florestas, entre 

outros fóruns temático-específicos que se desenvolveram nos anos subsequentes. Internamente, o 

Itamaraty viu condições favoráveis para a mudança de uma retórica desenvolvimentista rumo ao discurso 

                                                 
1 Uma versão anterior dessa contribuição foi publicada em SECCHES, Daniela. A Política Externa Brasileira e a Construção 
da Nova Ordem Ambiental Internacional. In: MATA DIZ, Jamile (Org.). Nova Ordem Ambiental Internacional e 
Desenvolvimento Sustentável. Belo Horizonte: Arraes, 2014, v. 1, p. 48-63. 
2 Há momentos históricos em que a política externa brasileira distanciou-se desse padrão, mas justificada por contextos 
específicos. O primeiro período de alinhamento mais automático, no caso, em relação aos Estados Unidos da América (EUA), 
foi no imediato pós-Segunda Guerra, com o Governo Dutra. Por esperar recompensas pela atuação do Brasil no conflito ao 
lado dos aliados, Dutra apoiou incondicionalmente acordos não tão favoráveis aos interesses nacionais, postura modificada 
de meados de seu mandato em diante. O segundo marco foi o governo Castello Branco, que, no início da ditadura militar, 
entendeu como necessária a aproximação aos EUA para resguardar o regime autoritário. Especula-se que o Governo Temer 
seria um novo ponto de virada. Para mais informações, ver HIRST, M. As Relações Brasil-Estados Unidos desde uma 
perspectiva multidimensional. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-
Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais, Porto Alegre.  
3 Essa postura zerista teve coro, em grande medida, com os trabalhos do Clube de Roma. 
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em torno do desenvolvimento sustentável. Em uma realidade democrática, uma sociedade civil mais 

proativa cada vez mais se organizava em associações para a defesa ambiental e cobrava instrumentos 

adequados do Estado. Nessa linha, a opinião pública igualmente demonstrava preocupação crescente 

com as questões ecológicas em um contexto de economia mais estabilizada após a difícil década de 

1980. 

 

Ao longo dos anos que se seguiram, a principal bandeira defendida pelo Brasil seguiu repousando sobre 

o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e da busca pela criação e fortalecimento 

de fundos para financiamento e para transferência de tecnologias. Essa combinação reflete a orientação 

pela defesa da autonomia do país, que alega serem os fóruns universais o espaço mais apropriado para 

esse debate, como o Sistema da Organização das Nações Unidas (ONU). Defende-se, ainda, que a ONU 

seja institucionalmente reformada para mais bem adequar-se à tutela ecológica não só retoricamente, 

mas por meio de iniciativas práticas mais efetivas.  

 

O Itamaraty ainda conclama os Estados do Norte a participar mais ativamente das obrigações assumidas 

e da construção dos fundos. O discurso diplomático brasileiro procura fundamentar-se em exemplos 

concretos para sustentar sua argumentação, como na redução voluntária de suas emissões, na redução 

das queimadas – na região amazônica em especial – e na contribuição para os fundos e para projetos 

de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007). Toda essa 

instrumentalização rompe com a postura mais agressiva de defesa do desenvolvimentismo sem assumir 

obrigações ambientalistas da década de 1970, mas mantém coerência com o legado diplomático 

brasileiro. 

 

A adoção do discurso sobre desenvolvimento sustentável foi, igualmente, uma posição bastante 

pragmática da chancelaria brasileira. O uso da retórica em torno da proteção ambiental com vistas a 

alcançar a renovação de credenciais com o fim do regime ditatorial permitiu ao Brasil um importante 

ganho de imagem internacional (FONSECA JR, 2004). Essa escolha, em tese, não teve como objetivo 

alinhar automaticamente sua política externa com o Norte, mas, sim, ser usada como um instrumento de 

um projeto maior. Dentro desse planejamento, a defesa de um desenvolvimento com bases sustentáveis 

dava ao Itamaraty a possibilidade de defender as responsabilidades diferenciadas dos Estados em 

desenvolvimento como o Brasil, minimizando as perdas econômicas com os compromissos ambientais. 

 

Por fim, o universalismo entra como característica comum desses períodos quase que naturalmente. A 

busca pela autonomia e pela atitude pragmática em ambas as conferências fizeram da opção por 
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parcerias diversificadas uma escolha natural da chancelaria brasileira. Tanto em 1972, quanto em 1992, 

a China e a Índia colocam-se importantes aliados do Brasil no trato ambiental, apesar de o comércio e 

as relações políticas com esses Estados ainda não terem a dimensão profunda que alcançaram no novo 

milênio. Essa opção pelo eixo Sul tampouco fez com que o Brasil buscasse dialogar com os Estados do 

Norte, parceiros tradicionais que dentro do universalismo eram igualmente importantes à sua política 

externa. 

 

A continuidade do projeto de protagonismo ambiental segue nos anos 2000, quando a política externa 

brasileira renova a busca pela diversificação de suas parcerias, rumo a alinhamentos mais concisos com 

o eixo Sul, como, por exemplo, os encontros entre os BRICS, acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul. Esse processo permitiu-lhe o exercício de lideranças compartilhadas em foros como o 

G-20 comercial, o G-20 financeiro e o G-77, onde se tenta projetar o país como uma espécie de 

hegemonia regional nascente. Nesse contexto, o país demonstrou cumprir voluntariamente medidas 

comerciais restritivas com vistas à proteção ambiental, como no caso da emissão de gás carbônico, e 

participa ativamente das negociações para a renovação de Quioto.  

 

Mantendo as linhas mestras de seu acervo diplomático, o Brasil deverá superar a retórica e assumir 

compromissos práticos na seara ambiental, coerentes com a postura de liderança que almeja ter. Essa 

bandeira foi levantada pelo ex-chanceler José Serra na terceira das dez diretrizes lançadas pelo Governo 

Temer, em 2016 (SERRA, 2016). Contudo, até mesmo diante da chegada de Aloysio Nunes ao Itamaraty, 

a distância entre o discurso e a prática ainda é considerável. Em um contexto de crise econômica e 

financeira global, essa tarefa torna-se mais complexa, tendo em vista a dificuldade de compartilhar essa 

responsabilidade com atores do Norte, tradicionalmente mais abertos para o financiamento dos projetos 

verdes. Caberá, à nossa chancelaria, encontrar o equilíbrio a partir do qual a atual tendência de inserção 

na nova ordem ambiental internacional deverá ser mantida: a defesa do desenvolvimento sustentável 

fundado nas responsabilidades diferenciadas. 
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A IMPORTÂNCIA DAS DISCUSSÕES AMBIENTAIS: o regime internacional de 
mudanças climáticas e o exemplo atual de China e Estados Unidos 

 
Flávia Henriques Góes de Medeiros 

(Discente do Curso de Relações Internacionais do UniBH) 

 
 
O período pós-Guerra Fria, além de ser caracterizado por um esfriamento das tensões que cercavam as 

unidades políticas, trouxe consigo uma maior preocupação mundial com outros temas além da 

segurança, como o desenvolvimento social, econômico e questões ambientais. Sendo assim, observa-

se que, a partir de meados dos anos 80, as relações internacionais têm dado atenção aos problemas 

advindos de mudanças climáticas ocorridas nos últimos anos e discutido suas possíveis soluções.  

 

A preocupação relacionada ao meio ambiente e ao processo de mudanças climáticas não se iniciou 

devido a uma preferência política dos Estados per si. O assunto ganhou mais atenção, principalmente, 

devido a descobertas a partir de estudos técnicos realizados, que apontaram para os tomadores de 

decisão problemas que modificaram os objetivos dos Estados frente à questão. Além disso, houve um 

aumento na evidência de fenômenos climáticos extremos, com grande potencial de gerar conflitos, o que 

fez com que os Estados tomassem medidas para responder a isso (SIQUEIRA, 2011). 

 

A questão ambiental também tem se mostrado importante pois diz respeito aos bens comuns globais. O 

problema de mudanças climáticas pode ser entendido como algo compartilhado globalmente, de caráter 

transfronteiriço, uma vez que ultrapassa as fronteiras nacionais. Devido também a essa característica, 

há uma demanda de cooperação entre os Estados para o alcance de resultados positivos sobre esse 

assunto.  

 

A partir da década de 70 os problemas ambientais vêm sendo discutidos cada vez mais. Um marco 

importante é a Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972, que destacou a relação de preservação do 

meio ambiente ao desenvolvimento econômico e a preocupação com a limitação dos recursos naturais. 

Na década seguinte, a questão em torno das mudanças climáticas passa a ser parte das discussões 

ambientais, sendo tratada de forma mais específica. (BARROS-PLATIAU; SCHLEICHER; VARELLA, 

2004). 

 

Em 1992 ocorre a conferência (RIO 92) que dá início às negociações sobre essa questão e origina o 

Regime Internacional de Mudanças Climáticas (RIMC), que objetiva “promover a ação conjunta dos 

Estados no enfrentamento do aquecimento global, através de medidas de mitigação e adaptação às suas 
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consequências. ” (SIQUEIRA, 2011). Na RIO 92, houve a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

mudanças climáticas, sendo essa um passo para as negociações do regime.  

 

Krasner (2012, p. 93) define os regimes internacionais como “princípios, normas, regras e procedimentos 

de tomada de decisões de determinada área das relações internacionais em torno dos quais convergem 

as expectativas dos atores.” Compreendendo que a formação dos regimes se dá a partir da convergência 

de interesses dos Estados, o Regime Internacional de Mudanças Climáticas é criado porque eles 

entendem que é de interesse geral que o meio ambiente, enquanto bem comum, seja preservado.  

 

Outra fase importante do RIMC é quando, durante a terceira Conferência das Partes (COP-3) de 1997 

no Japão, o Protocolo de Quioto é apresentado. Nele foram estabelecidos regras e princípios que 

direcionam o Regime Internacional de Mudanças Climáticas. Discutiu-se a necessidade de redução da 

emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) por meio do estabelecimento de metas de reduções 

obrigatórias para alguns países, além de outras medidas para frear o aquecimento global. Anualmente, 

nas Conferências das Partes seguintes, os membros do regime buscam o seu aperfeiçoamento para 

alcançar os melhores resultados possíveis. 

 

Um recente avanço das discussões sobre o rumo do RIMC e ações para otimizar seus resultados foi a 

assinatura do Acordo de Paris em 2015, realizada na vigésima primeira Conferência das Partes (COP-

21) da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O acordo tem como ponto 

central a participação voluntária de todos os países membros da convenção no combate ao problema. 

Dentre outros objetivos, foi estabelecida a necessidade de manutenção de um baixo nível do 

aquecimento global, e foi pontuado o valor de financiamento das ações necessárias.  

 

É válido ressaltar o comprometimento de alguns países membros durante a COP-21. O Brasil assumiu 

metas ambiciosas dentro do acordo, comprometendo-se a reduzir a emissão de gases poluentes em 

37% até 2025 e em 43% até 2030, além de firmar o aumento da utilização de energia renovável, dentre 

outras medidas. Por sua vez, os EUA havia se empenhado a diminuir suas emissões, dentre as quais 

seriam 32% de CO2 até 2030. O comprometimento da China sobre a redução de emissão de poluentes 

e modificação dos tipos combustíveis, dentre outras ações, também foi um grande destaque do acordo. 

 

Mesmo tendo responsabilidade no cumprimento das metas dentro do regime devido aos seus grandes 

níveis de emissões de poluentes, alguns Estados se envolvem menos em questões ambientais, a 

depender dos interesses de seus governos vigentes. Isso pode ser explicado devido à necessidade de 
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implementação dos regimes, algo que depende de fatores domésticos de cada Estado. 

(HENRIQUE,2010).  Também, devido à ação autointeressada dos Estados e da noção de que os regimes 

não interferem na soberania das unidades políticas, pode haver certa dificuldade na cooperação. 

 

Um exemplo contemporâneo pode ser observado no posicionamento do atual presidente dos Estados 

Unidos a despeito do envolvimento histórico do país em torno do tema - o que o caracteriza como um 

dos atores mais importantes no combate ao problema. Donald Trump objetiva uma menor ênfase na 

implementação de ações em torno de energias renováveis e transição energética em seu mandato. 

Trump afirma que a política ambiental adotada no governo anterior não reflete suas prioridades, dizendo 

também que existem formas alternativas à redução de emissões de poluentes. O presidente também foi 

na contramão do RIMC ao definir o problema do aquecimento global como um “engodo” criado pelos 

chineses.  

 

Por sua vez, a China (maior emissor de gases de efeito estufa do mundo) tem se posicionado favorável 

a ações para a mitigação do problema de mudanças climáticas. Nos últimos três anos o país diminuiu 

seu consumo de carvão, chegando a reduzir 4,7% em 2016. O posicionamento chinês está relacionado 

a interesses domésticos e a promoção de desenvolvimento econômico nacional, porém também pode 

ser visto como resultado de pressões internacionais para um papel mais ativo do país. Essa mudança 

pode contribuir para que a China cresça enquanto um importante ator na implementação do Regime 

Internacional de Mudanças Climáticas. Além disso, a alteração da ênfase estadunidense pode permitir 

um maior protagonismo chinês no cenário internacional em relação ao combate do problema ambiental.  
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UM PANORAMA DAS “TEORIAS VERDES” EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Prof. Marina Scotelaro de Castro 

 

A temática ambiental é um dos temas contemporâneos centrais nos processos transnacionais e é 

fundamental para o entendimento as estruturas globais de poder internacionais. Os debates recentes 

sobre a historiografia do campo das Relações Internacionais (RI) reconhecem a essência multi-aspectual 

e transdisciplinar da disciplina, delegando a temas tradicionalmente marginalizados nos debates teóricos 

centrais um papel de preponderância nas agendas de pesquisas recentes. Assim, crescentemente as 

questões ambientais ocuparam um espaço nas preocupações políticas internacionais e correntemente 

vem transformando a forma como ocupavam as perspectivas teóricas das áreas da humanidade que a 

ela se referem. No campo das Relações Internacionais, as correntes “verdes” ou “ambientais” ou 

“ecológicas”4 apontam para compreensões distintas de possiblidade de apreensão deste objeto, 

diferenciando-se a partir de suas epistemologias racionalistas ou reflexivista.  

 

O meio ambiente se insere nas discussões do campo a partir dos debates sobre cooperação e regimes 

internacionais voltados para governança ambiental nos anos 19705. Crescentemente alcance destaque 

na arena da política internacional, importância tal que incitou a criação de diversos periódicos 

internacionais que tratam diretamente com as tendências do tema6. Há, contudo, um conjunto de críticas 

sobre a incapacidade destas abordagens em lidarem de forma completa com as especificidades dos 

princípios ecológicos que envolvendo dimensões materiais e imateriais na sociedade internacional 

globalizada (ECKERSLEY, 2013; LAFERRIÈRE, STOETT, 2004; O’NEILL, 2009; PATTERSON, 2000). 

Ainda que exista uma multiplicidade de classificações entre as formas como o meio ambiente possa ser 

dimensionado (FIGURA 1, p.8), forcar-se-á nos debates específicos e ainda marginalizados nas RI. A 

partir desta problematização, o objetivo central desta contribuição é fornecer um panorama geral sobre 

os debates teóricos sobre a temática ambiental dentro das Relações Internacionais, ressaltando a 

necessidade do estabelecimento dos marcos de uma Política Ambiental Global7. 

                                                 
4 Os termos serão aqui tratados de forma intercambiável. Cabe a diferenciação do termo ecologia: aqui, entendida de maneira mais ampla, 
tanto como um campo cientifico, filosófico, quando uma investigação normativa (LAFERRIÈRE, STOETT, 2004, p.14).  
5 Para uma sistematização da abordagem tradicional do tema, conf. BARROS-PLATIAU, VARELLA, SCHLEICHER, 2004 
6 Principais periódicos que tratam da governança e da política ambiental global: Global Environmental Politics, International Environmental 
Agreements, Environment, Environmental Politics Journal of Environment and Development, RECIEL (Review of European Community and 
International Environmental Law), Global Governance. 
7 Pode ser útil diferenciar o alcance e o escopo das teorias a partir do seguinte alcance analítico: a Política Ambiental Internacional 
(International Environment Politic, IEP): inclui os estudos que derivam das Teorias de Relações Internacionais; a Política Ambiental Global 
(Global Environment Politic - GEP), por sua vez, designa um campo mais interdisciplinar, que permite um conjunto amplo de abordagens 
teóricas e metodológicas que vão além das possibilidades oferecidas pelo mainstream de RI. (O’NEILL, 2009, p.1). 
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Contemporaneamente, o meio ambiente é tratado dentro do campo de Relações internacionais tanto 

empiricamente –como um objeto ou área de estudo–  quanto teoricamente –como uma abordagem 

teórica autônoma. A partir dos anos 1970, as mudanças climáticas alarmaram a sociedade internacional 

frente aos padrões de produção e consumo. O nível de degradação ambiental constatado e o previsto 

para as próximas décadas requeria um tratamento globalizado do tema. Entre perspectivas 

despolitizadas e racionalizadas, e outras que ofereciam um tratamento radical sobre as questões 

ecológicas, vêm à tona as “teorias políticas verdes”. Amplia-se a partir das sínteses destes movimentos 

interpretativos as possiblidades de entendimento da política internacional a partir de uma perspectiva 

normativa, que considere elementos de justiça social ancorada em um desenvolvimento sustentável e 

sustentado para as sociedades. Compreender o tema e suas possiblidades passa tanto pela clareza de 

suas dimensões materiais quanto do seu potencial analítico. 

 

A base empírica sob a qual a discussão ambiental se fundamenta apresenta as seguintes 

pressuposições: 1) O bem-estar do planeta foi posto em risco por causas antropogênicas que dificilmente 

serão revertidas; 2) Logo, as degradações ambientais tem um cunho político na medida em que o 

crescimento material e do poder do Estado implica em um controle sistemático de recursos e usos 

humanos e não-humanos na natureza; 3) Considerando as causas da degradação como políticas, por 

consequência as soluções devem ser constituídas de forma igualmente política (LAFERRIÈRE, STOETT, 

2004, pp.3-4). Partindo da validade destes processos, assume-se as implicações sociais das mudanças 

climáticas e abre terreno para o debate de sua dimensão política normativa. Somente compreendendo 

que a transformação da sociedade passa pelos avanços nesta dimensão será possível reinterpretar as 

abordagens anteriores em prol de uma leitura mais propositiva e assertiva sobre a questão. 

 

Se dimensionada desta forma, é possível afirmar que, em suas primeiras décadas, a temática ambiental 

foi recorrentemente despolitizada, tanto no seu tratamento enquanto foco de política pública quanto nas 

leituras teóricas que abordavam este objeto. Sua transformação em um ‘objeto apolítico’ não vem em 

decorrência do não tratamento da questão pelos Estados, mas por reduzi-lo à ação deste. O tema fica 

circunscrito às respostas dos Estados frente às pressões e aos dilemas impostos pelos atores (OING’s 

e movimentos sociais globais) e processos (fluxo de capital e estruturas de poder) transnacionais. A 

construção da “linguagem de cooperação a partir de ação coletiva” traz uma perspectiva tecnicista para 

questões que envolvem dimensões de poder e requerem uma dimensão normativa sobre as mudanças 

climáticas em curso. Há, portanto, uma valorização dos próprios perpetradores da degradação ambiental. 

Para desmitificar o tratamento dado à temática ambiental, os estudos sobre política internacional 

ambiental devem tratar de temas sobre (a) as motivações destas degradações; (b) os efeitos sobre 
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diferentes classes, nacionalidades, raças e gêneros; e (c) o que, de fato, possível ser feito (PATTERSON, 

2000, pp.2-3). 

 

Por esta multiaspectualidade, a abordagem desta problemática requer uma abordagem transdisciplinar, 

relacionando as perspectivas verdes e o pensamento político das Relações Internacionais. O nexo entre 

o Pensamento Ecológico e as RI se estabelece pela dimensão política da questão. O primeiro campo de 

conhecimento lida com as fontes políticas de deterioração ecológica e a situa dentro das estruturas 

políticas nacionais e internacionais. Já o segundo, debruça-se historicamente sobre teorizações que 

analisam e prescrevem comportamentos dos atores dentro da ordem internacional. O resultado prolífico 

–e ainda sub explorado– desta união em uma chamada Ecopolítica se dá  

 

[…] by looking at environmental problems as political problems, ecological thought is arguably 
well positioned to help IR theory refine its own understanding of order, peace, security, and 
power (its traditional explananda). In fact, ecological thought can play a role in reshaping both 
the normative commitments of IR theory (which are rarely articulated explicitly) and its 
conceptions of political process (Laferrière 1996). (LAFERRIÈRE, STOETT, 2004, p. 5)  

 

O pensar sistemático sobre os efeitos das mudanças climáticas emerge a partir de uma preocupação 

empírica que emerge nos anos 1960, dimensionando os efeitos colaterais causados pelo rápido 

crescimento econômico pós-II Guerra, o crescimento populacional e os desenvolvimentos tecnológicos. 

Na década seguinte, a “crise ecológica” incita vozes radicais que passaram a questionar também o 

próprio fenômeno de crescimento econômico e o processo de modernização nele ancorado. Ainda em 

1970, iniciou-se um período de conferências em torno da temática que desenhariam o quadro de 

cooperação internacional para governança climática8. Enquanto preocupação teórica, uma nova tradição 

de pesquisa é inaugurada apenas no final dos anos 1980. Questionava-se os custos ecológicos, sociais 

e psicológicos gerados pela industrialização e pela capacidade de desenvolvimento econômico 

estruturadas nos modos de produção capitalista e socialista. Para lidar com os problemas 

instrumentalizados pelo desejo de progresso, a perspectiva “Ecocêntrica” buscava repensar a forma de 

se organizar a vida social centralizando o papel reflexivo do indivíduo como fundamental sobre a proteção 

da humanidade e da natureza (ECKERSLEY, 2013, pp. 267-269). 

 

A preocupação filosófica que marca os primeiros momentos das “teorias verdes” gradativamente abre 

espaço para uma segunda onda analítica como resposta às crescentes complexidades do tema. A “teoria 

política verde” passa por um processo de transnacionalização e cosmopolitismo, não apenas no 

                                                 
8 Para mais informações sobre o papel das instituições internacionais na governança global, cf. JULIANO, 2011, 
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tratamento do tema, mas também no alcance do seu escopo conceitual. É neste momento em que ocorre 

a inserção da discussão ecológica para o âmbito normativo das Relações Internacionais. Neste contexto, 

questões relacionadas a direitos humanos, democracia cosmopolita e sociedade civil transnacional 

incitam debates sobre democracia ambiental, direitos ambientais, Estados verdes e justiça ambiental. 

Um dos desdobramentos parte da ideia de “justiça ambiental global”, que discute como as soluções para 

os custos ambientais, politicamente distribuídos no ambiente internacional, reificam a estrutura poder 

imputando responsabilidades da degradação de forma desproporcional entre as partes9 (ECKERSLEY, 

2013, p.271). Tal perspectiva incita uma questão muito cara ao campo a partir da Economia Política 

Internacional Crítica, que aborda as desigualdades econômicas decorrentes do capitalismo mundial que 

se reproduz nas relações entre o Norte e o Sul global. São estes os indícios da complexidade no 

tratamento da questão e a necessidade de uma compreensão mais totalizante do mesmo. 

 

Neste contexto, emerge também uma perspectiva que tenta alinhar o desenvolvimento capitalista com a 

proteção ambiental, uma espécie de “modernização ecológica”10. Ademais, a própria discussão de 

desenvolvimento sustentável acaba sendo alvo da crítica produzida a partir de uma visão ecológica 

alternativa. Os “economistas políticos verdes” entendem os mercados como mecanismos são 

insuficientes para garantir uma distribuição da riqueza correspondente às necessidades humanas; por 

extensão, não garantem a escala produtiva de acordo com as capacidades do ecossistema. Assim, 

estratégias voltadas para uma modernização ecológica não garante uma distribuição dos riscos entre 

diferentes classes e Estados. Um novo campo de “sociologia ambientalista” passa a refletir sobre não 

apenas os caminhos da modernização, mas também sobre os objetivos finais alcançados a partir do 

próprio progresso (ECKERSLEY, 2013, pp. 271-273). Ao propor uma reflexão em torno da intensificação 

da globalização econômica rumo a democracia ecologicamente informada, estabelece-se, por 

conseguinte, a conexão com os aspectos normativos dentro do campo das RI. 

 

Por sua vez, as “Teorias Verdes em RI” não apenas se inserem dentro da 1) veia normativa ou 

cosmopolita, mas também possuem uma 2) variação a partir da Economia Política Internacional. De 

modo geral, pode-se compreender ambas as possibilidades analíticas como sendo (a) críticas, (b) 

orientadas ao tratamento de problemas específicos, (c), interdisciplinares, e (d) não apologéticas. Suas 

                                                 
9  A “injustiça ambiental” acontece quando Estados e classes sociais privilegiadas se apropriam de uma parcela maior da natureza e do 
meio ambiente, e externalizam os custos para comunidades vulneráveis, geralmente localizadas no sul global. Lutar por uma “justiça 
ambiental” requererá, portanto, um reconhecimento dos riscos a que toda comunidade estaria exposta, uma participação mais generalizada 
nos processos de tomada de decisão sobre questões ambientais, envolvendo inclusive os cidadãos, uma distribuição justa dos riscos por 
um processo democrático e compensações para as partes que sofrem com efeitos dos problemas ecológicos. 
10 Perspectiva encabeçada pelas nações europeias ocidentais, dirigida pela OCDE com o intuito de promover a competitividade econômica 
nacionais a partir de padrões ambientais (ECKERSLEY, 2013, p. 272).  
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bases conceituais advêm das Teorias Críticas, tanto a partir da linhagem neogramsciana como da 

perspectiva habermasiana, o que as situam dentro das teorias construtivistas/críticas do campo11. 

 

In their quest to promote global environmental justice, green IR scholars seek to articulate the 
concerns of many voices traditionally at the margins of international relations, ranging from 
environmental nongovernment organizations, green consumers, ecological scientists, 
ecological economists, green political parties, indigenous peoples, and, broadly, all those 
seeking to transform patterns of global trade, aid, and debt to promote more sustainable 
patterns of development in the North and South. (ECKERSLEY, 2013, pp. 274). 

 

Ao questionar as abordagens racionalistas dominantes das RI, as críticas ambientalistas apontam para 

os propósitos normativos que estão implícitos em tais abordagens. Não endossar um pensamento 

reflexivo sobre a exploração ambiental, como os teóricos neorrealistas; ou mesmo presumir que os 

regimes internacionais voltados para governança ambiental sejam racionalmente capazes de lidar com 

os problemas de ação coletiva, como os autores neoliberais; ambas perspectivas excluem o papel de 

agentes transformadores das estruturas sociais ao mesmo tempo em que abandonam um ponto moral 

de referência e de análise das ações políticas. A crítica ao poder explicativo das teorias positivistas de 

RI sobre a temática ambiental passa pela limitação em tratar da dimensão normativa que o tema traz em 

sua essência. Contrapor-se ao estatocentrismo e valorizar os elementos desagregados da produção e 

do consumo globais são as principais contribuições das teorias de EPI Verde para o campo.  

 

Ademais, em suas análises, os teóricos verdes das RI tendem a identificar as estruturas e os agentes 

sociais que impedem as negociações para a formulação de regimes mais ecologicamente sustentados. 

A sobreposição de arenas na política internacional –o tradicional embate entre hard e soft politics– 

impede um tratamento eficiente às demandas impostas pela crise ecológica contemporânea. Por este 

impasse, as teorias verdes tendem a enfatizar o papel dos atores não governamentais que promovem 

formas de governança transnacionais. Como o próprio tema incita, é necessário visualizar a 

complexidade da coordenação e das ações nesta dimensão, reconhecendo os novos padrões de 

autoridade que correspondam às demandas postas. “In sum, green IR theory has self-consciously sought 

to transcend the state-centric framework of traditional IR theory and offer new analytical and normative 

insights into global environmental change.” (ECKERSLEY, 2013, pp. 277). 

 

Assumir a importância teórico-normativa da perspectiva ambientalista para as RI não apenas contribui 

para o debate teórico do campo, mas para uma consciência auto reflexiva sobre o que se trata a política 

                                                 
11 Para um panorama da discussão sobre os debates teóricos e epistemológicos do campo das RI, cf. DUNNE, KURKI, SMITH, 2013, 
capítulo 1. 
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internacional contemporânea e seus respectivos desafios empíricos.  A fim de não sobrevalorizar o 

impacto da temática sobre o campo, cabe dimensionar o impacto das transformações da temática 

ambiental e do seu tratamento teórico sobre o aparato interpretativo das Relações Internacionais. As 

proposições das “teorias verdes” não visam desqualificar as outras perspectivas teóricas do campo. A 

questão central é que este objeto, para além de suas caraterísticas específicas que devem ser 

devidamente dimensionadas em torno dos seus princípios ecológicos, tem o potencial de oferecer, ao 

mesmo tempo, uma visão diferenciada sobre os processos políticos globais. Espera-se com esta 

sistematização apontar a potencialidade que o tema ambiental contém ao apresentar, a partir de sua 

problematização particular, uma forma alternativa de compreender o próprio ‘internacional’. 
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FIGURA 1 - UNDERSTANDING OF GLOBAL ENVIRONMENTAL POLITICS  
 

 
Fonte: PATTERSON, 2000, p.4 

 

 
 

 

 

 


