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Resumo 

 

O presente estudo realiza uma análise da participação não estatal na 

governança global do clima e nos processos de negociação realizados nas 

Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, as COPs da UNFCCC. A pesquisa se dispõe a 

apresentar um caráter particular da participação não estatal nas COPs: a 

presença desses atores em delegações oficiais dos Estados partes da 

convenção, tendo como estudo de caso a comitiva brasileira durante os 

anos de 1997 a 2021 – do ano em que foram identificados os primeiros 

representantes não estatais na delegação do país até a última COP 

realizada até então, da COP 3 até a COP 26. Assim, o trabalho busca 

compreender como é possível o empreendimento de poder e influência por 

parte desses agentes não estatais nas discussões climáticas a partir da sua 

presença na comitiva brasileira. Para tanto, a obra de Pierre Bourdieu e a 

Sociologia Política Internacional servem como a base teórica para analisar 

o campo relacional das negociações sobre clima, as posições ocupadas 

por diferentes atores não estatais e os recursos que estes mobilizam para 

influenciar o “jogo climático” no contexto brasileiro.  

 

Palavras-chave  

atores não estatais – governança climática – Sociologia Política 

Internacional  – UNFCCC – Brasil 
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We want out leaders to save the day 

But we don’t get a say in what they trade away 

We dream with a brand new start 

But we dream in the dark for the most part 

Dark as a tomb where it happens 

I've got to be in the room…  

The room where it happens 

 

(Lin-Manuel Miranda) 
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Introdução 

O lugar onde acontece 
 

Imagine um centro de convenções, um ambiente com capacidade para 

receber representantes de quase 200 países. Neste espaço, ocorrem as principais 

negociações sobre os rumos da política climática global, em que são debatidos e 

elaborados acordos internacionais; um espaço com salas, reuniões a portas fechadas 

onde só delegados estatais e intergovernamentais têm autorização para participar 

das conversas. Isto é, representantes de companhias e empresas privadas, ativistas 

de movimentos sociais e organizações da sociedade civil, cientistas e acadêmicos e 

membros da mídia de todos os cantos do globo... Todas essas pessoas não têm 

acesso a essas salas: ao lugar onde são tomadas decisões fundamentais para 

responder ao avanço da crise climática do planeta.  

Agora imagine que você, representante de uma instituição da sociedade 

civil, por exemplo, integrante de uma organização não governamental (ONG) 

voltada para a causa ambiental e climática, consegue a autorização para estar 

presente nestas salas restritas. Sem ser servidor público de um Estado ou 

funcionário de uma organização internacional, você passa a ter amplo acesso aos 

principais debates interestatais sobre o combate às mudanças climáticas e contato 

direto com os posicionamentos de comissários oficiais de quase 200 países 

diferentes. Você tem acesso ao lugar onde as negociações acontecem. E como isso 

é possível? Você está listado como parte da delegação oficial do Estado brasileiro. 

Os parágrafos anteriores são uma descrição meramente ilustrativa do 

principal evento internacional sobre mudanças climáticas, a Conferência das Partes 

(COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 

(UNFCCC, sigla em inglês), e da prática do Ministério de Relações Exteriores 

(MRE) do Brasil de incluir atores não estatais na missão oficial do país para as 

COPs (BRASIL..., 2009; MCSWEENEY, 2021). Essas reuniões ocorrem 

anualmente, desde a primeira COP em 1995. E a partir de 1997, na COP 3, a missão 

oficial brasileira passou a contar com a presença de representantes de organizações 

não governamentais, da sociedade civil organizada e de movimentos sociais, do 

setor empresarial, da academia e de institutos de pesquisa... as entidades não estatais 

passaram a participar da delegação do Brasil para as COPs. 
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A presença e influência de atores não estatais na política mundial e nas 

negociações internacionais é uma questão estudada por décadas nas Relações 

Internacionais (WALKER, 1993; O’NEILL, 2009; KEOHANE & NYE, 2012). As 

relações internacionais não se dão somente pelas relações entre Estados, estas são 

apenas um dos mais variados tipos de trocas e conexões entre atores na arena 

internacional. De igual modo, a governança global climática também conta com o 

envolvimento de atores não estatais (OKEREKE; BUCKELEY & SCHROEDER, 

2009; OSTROM, 2014; INOUE, 2016; MATTOS, 2019). Mesmo que esses atores 

não possuam autoridade formal nas negociações internacionais sobre as mudanças 

do clima, como as COPs da UNFCCC – isto é, não têm poder decisório de 

aprovação ou veto no âmbito dessas negociações –, a sua participação nesses 

espaços de deliberação é autorizada (mas também restrita) pela UNFCCC, pela 

categoria de organizações observadoras, e a influência não estatal nos rumos das 

negociações e nos resultados das políticas climáticas é reconhecida, seja uma 

influência pela consultoria, pelo lobby, por formas de pressão social, moral e 

midiática etc.  

A participação não estatal nas conferências da UNFCCC não como 

entidades observadoras, mas como membros da delegação oficial de uma Parte da 

convenção (um Estado, nesse caso o Estado brasileiro), é um sinal da influência e 

da importância desses atores para a governança climática; caso contrário, não 

haveria motivo para eles participarem enquanto delegação de um país. Todavia, 

esse credenciamento de atores não estatais dentro das comitivas de um Estado 

também apresenta uma forma diferenciada de atuação, contato e influência nessas 

esferas de negociação que é importante ser compreendida e analisada com mais 

detalhe.  

Desse modo, a delegação oficial brasileira para as COPs da UNFCCC se 

apresenta como um interessante objeto de estudo para analisar essa participação não 

estatal nos fóruns internacionais sobre mudanças climáticas. Assim, a pergunta de 

pesquisa que guia o processo de elaboração deste trabalho é: como a presença de 

atores não estatais na delegação oficial brasileira influencia a participação não 

estatal nas negociações internacionais sobre as mudanças climáticas?  
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 Para tanto, será realizado um estudo de caso da delegação oficial do Estado 

brasileiro para as Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (ou, simplesmente, COPs da UNFCCC), com base 

na metodologia de “rastreamento de processos” ou “process tracing” 

(CARVALHO, 2010; CAMPOS, 2015), analisando a frequência da participação de 

atores não estatais na delegação brasileira ao longo dos anos de 1997 a 2021 – do 

primeiro ano que a comitiva brasileira contou com a presença não estatal até a 

última conferência a ser realizada até o momento de conclusão do estudo. Os atores 

não estatais foram divididos em três categorias: academia e instituições de 

pesquisa; organizações não governamentais e movimentos sociais; e setor 

empresarial, que inclui corporações financeiras, industriais e também empresas do 

agronegócio, além de conselhos, confederações, federações e associações do setor 

empresarial. Essa diferenciação se faz importante pois a participação não estatal 

não é homogênea, esses atores possuem interesses bem distintos nas negociações 

climáticas e eles se distinguem significativamente entre si (O’NEILL, 2009). 

Para identificar quais entidades não estatais estiveram presentes na 

delegação oficial brasileira para as COPs sobre clima e a frequência dessa 

participação, as listas oficiais de participação na conferência, disponibilizadas pela 

própria UNFCCC em seu website, serviram como a principal fonte de informação. 

Nessa lista, que é dividida entre as Partes (delegações dos Estados partes) e as não-

Parte (Estados observadores, organizações internacionais observadoras e 

organizações não governamentais observadoras etc.), constam o nome completo 

dos participantes da delegação e, na maior parte das vezes, a sua função e a que 

órgão ou entidade estão relacionados. A partir desses dados, separei os participantes 

não estatais entre as três categorias de distinção mencionadas no parágrafo anterior. 

O marco teórico que orienta esta pesquisa se divide em duas orientações que 

se complementam. Primeiro, este estudo se insere na Sociologia Política 

Internacional (ou IPS, do inglês International Political Sociology), que realiza 

análises transversais e transdisciplinares sobre a política mundial, a partir da 

mobilização de recursos analíticos das Ciências Sociais e outros campos de estudo 

para observar a interação dos atores não estatais na arena global, especificamente 

nas negociações climáticas, já que se reconhece a importância desses atores para a 
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construção da política mundial (tendo como as principais referências dessa pesquisa 

os trabalhos de BIGO & WALKER, 2007; BIGO, 2011 e 2013; ROCHA de 

SIQUEIRA, 2010 e 2019; ADLER-NISSEN, 2013; GUZZINI, 2013; POULIOT & 

MÉRAND, 2013; HUYSMANS & NOGUEIRA, 2016; HUGHES, 2017). Esta 

pesquisa também se apropria da teoria da prática de Pierre Bourdieu (1986, 1992, 

1996, 2004) e dos conceitos que o sociológico apresenta para compreender a 

característica relacional do poder, que, por conseguinte, é um dos fundamentos 

teóricos da IPS. Dessa forma, irei mobilizar ao longo deste estudo os conceitos de 

campo, poder e capital apresentados por Bourdieu para compreender como se dá o 

jogo de poder praticado por agentes não estatais no campo político das mudanças 

do clima. 

A hipótese de pesquisa é que a participação dos atores não estatais na 

delegação oficial de um país (neste caso, a brasileira) é influencia o envolvimento 

não governamental nas conferências internacionais sobre mudança do clima da 

seguinte maneira: com o credenciamento como delegação oficial de uma Parte da 

Convenção de Clima (um Estado), os atores não estatais possuem maior contato 

direto com as discussões climáticas e um acesso privilegiado às informações sobre 

o rumo dessas discussões e debates, de maneira que a presença desses atores nesses 

espaços de deliberação limitados às Partes da convenção – mesmo que apenas como 

observadores, já que não possuem autoridade formal e poder decisório de um 

negociador de um Estado parte – pode pressionar os tomadores de decisão e 

influenciar as decisões a serem acordadas, pois existem “olhos de fora” dentro 

dessas salas restritas. 

Uma limitação para a coleta de dados desta pesquisa é o fato de que, mesmo 

com a lista oficial disponibilizada pela UNFCCC, a convenção não divulga os 

nomes de todos os participantes que estiveram presentes no evento. Existe uma 

categoria chamada party overflow (ou delegation overflow) que foi introduzida na 

COP 3 (de 1997) e permite que as Partes da convenção possam levar indivíduos 

para o evento sem que seus nomes apareçam na lista oficial (MCSWEENEY, 2021; 

MÜLLER et al., 2021). É possível que as entidades não-estatais presentes na 

delegação brasileira possam ser alocadas para essa categoria de party overflow e, 

desse modo, não serem identificadas na coleta de dados. Um exemplo dessa 
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situação, que pôde ser confirmada a partir do arquivo pessoal de uma representante 

da sociedade civil que acompanha as COPs sobre mudanças climáticas, foi o 

período de 2015 a 2018, correspondentes às COPs 21 a 24: durante esses anos, não 

havia menção de atores não estatais na comitiva brasileira informada pela lista 

oficial da UNFCCC. Entretanto, essa representante da sociedade civil esteve 

presente nas COPs, como parte da delegação do Brasil, só que foi cadastrada como 

party overflow pelo país. 

O presente trabalho se estrutura da seguinte maneira: o primeiro capítulo irá 

apresentar a disposição do tabuleiro climático da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima a partir de quatro “caminhos” que nos levam às 

Conferências das Partes, eventos anuais de encontro e negociação da UNFCCC. A 

primeira caminhada é pelo trajeto histórico da Convenção de Mudança do Clima e 

as suas conferências, um resumo da sua história. Em seguida, será realizada uma 

introdução às formas de negociação nos espaços da UNFCCC e quem são os 

participantes convidados para essas reuniões internacionais sobre o clima, 

percorrendo o caminho pelo espaço físico dessas reuniões. Depois, apresentarei o 

caminho dos observadores das COPs, isto é, como se dá a participação de atores 

não estatais nessas conferências e quais são as particularidades desses atores. E, 

para finalizar o capítulo 1, irei trazer, de forma detalhada, o caminho trilhado pelo 

Estado brasileiro nas Conferências das Partes da UNFCCC, para compreender em 

que contexto nacional os atores não estatais passaram a ter permissão para participar 

da delegação oficial brasileira. 

O segundo capítulo trará a discussão teórica desta pesquisa em duas partes. 

A primeira parte apresentará uma revisão de literatura, de forma a retratar como a 

governança climática global vem sendo estudada pela área das Relações 

Internacionais (desde os anos 1970 até os dias de hoje), destacando as principais 

teorias que abriram as portas para os estudos ambientais e climáticos nessa 

disciplina. Já a segunda parte desenvolverá uma exposição do marco teórico em que 

este estudo se baseia, orientado pela Sociologia Política Internacional e pela 

apropriação dos conceitos de Pierre Bourdieu nas Relações Internacionais. 
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O terceiro capítulo irá expor com detalhes a presença de atores não estatais 

na delegação brasileira para as COPs da UNFCCC, ao apresentar os resultados 

encontrados por esta pesquisa a partir da coleta de dados, distinguindo o 

envolvimento de atores empresariais, atores da sociedade civil e membros de 

instituições de pesquisa. Esse capítulo também irá trazer uma análise dos recursos 

(capitais para Bourdieu) que definem o nível de participação não estatal na comitiva 

brasileira e como esses atores podem influenciar as negociações climáticas, mesmo 

que não possuam poder decisório nesses espaços. Por fim, as observações finais 

irão completar a discussão iniciada neste estudo sobre o envolvimento não estatal 

nas negociações internacionais sobre clima a partir do cenário brasileiro – não para 

colocar um ponto final no assunto, mas para levantar novos pontos de debate sobre 

a atuação de atores não estatais na governança do clima e nas relações 

internacionais como um todo. 
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1 

Todos os caminhos levam às COPs: As trajetórias 

para as Conferências das Partes sobre Clima 

Para analisar o papel e a influência da participação de atores não estatais na 

Conferência das Partes sobre mudanças climáticas na resposta internacional aos 

efeitos das mudanças do clima, primeiro é preciso compreender a história da 

UNFCCC e das suas COPs, além do contexto da política mundial em que a 

convenção e as conferências estão inseridas. Logo, existem vários caminhos que 

nos levam às COPs, diferentes estradas que nos trazem a esse evento internacional. 

Este capítulo busca apresentar esses diferentes caminhos, a partir de um resumo da 

história da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e 

das suas COPs, uma introdução às maneiras de negociação nesses espaços e a quem 

são os participantes dessas reuniões e, por fim, detalhar o caminho trilhado pelo 

Estado brasileiro nas Conferências das Partes. 

1.1 

O caminho da História: a linha do tempo das discussões 

internacionais sobre mudanças climáticas 

Como o apresenta didaticamente o mini manual Acordo de Paris – Um Guia 

para os Perplexos (2021): “Conferências do clima são como gibis da Marvel: você 

só entende o fascículo atual se conhecer a história dos anteriores” (LACLIMA & 

OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2021, p. 16).  Apesar do fato da primeira COP da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas ter sido 

realizada em 1995, a sua história data pelo menos de três anos antes. Em 1992, a 

cidade do Rio de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento – também conhecida como Eco-92 ou Rio-92. O 

encontro reuniu líderes mundiais e delegados de 179 países, além de pesquisadores 

e cientistas, organizações não-governamentais e profissionais da mídia de todos os 

cantos do mundo para discutir sobre os impactos das atividades socioeconômicas 

antrópicas sobre a Natureza. Em paralelo à conferência internacional a portas 

fechadas, o Rio de Janeiro também foi palco do Fórum Global, um evento aberto 
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para o público geral, que contou com a presença e mobilização de movimentos 

sociais e ativistas da sociedade civil em prol do meio ambiente1. 

Mas porque a história das Conferências das Partes sobre clima “começa” na 

Rio-92? Dentre os documentos assinados nesta conferência internacional, foram 

criadas, por meio de três tratados internacionais, as chamadas “Convenções do 

Rio”, três novas convenções das Nações Unidas para tratar sobre três temas 

socioambientais que demandam atenção mundial: a Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CBD, sigla em inglês), a Convenção de Combate à Desertificação 

(UNCCD, sigla em inglês) e a UNFCCC, a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas2. Desse modo, a preocupação global com os efeitos da 

atividade humana sobre o clima do planeta se materializou em uma convenção 

internacional dentro do sistema das Nações Unidas e em suas conferências anuais, 

as COPs. 

O tratado internacional criador da UNFCCC anuncia que a Convenção foi 

estabelecida para promover a cooperação internacional em prol do objetivo comum 

de limitar o aquecimento da temperatura do planeta e estabilizar as concentrações 

de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera que são resultantes das ações humanas, 

de modo a impedir que esses gases interfiram de forma prejudicial e permanente no 

sistema climático do planeta (UNFCCC, 1992). Ou seja, é uma convenção voltada 

para responder aos efeitos das mudanças climáticas3– termo abrangente para 

                                                
1 O Fórum Global de 1992 – e o documento que construiu, a Carta da Terra, declaração de 

princípios éticos fundamentais para a construção de uma sociedade global justa sustentável e 

pacífica – pode ser considerado uma grande inspiração e influência para a realização de outro 

importante encontro internacional da sociedade civil e do ativismo socioambiental e climático: a 

Cúpula dos Povos, um evento paralelo que acompanha várias conferências de meio ambiente, 

inclusive os encontros anuais das COPs de clima. 

2 É importante destacar que a assinatura do tratado internacional que instituiu a UNFCCC aconteceu 

quatro anos depois de ter sido estabelecido o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC), que também faz parte do sistema ONU. O IPCC é um painel composto por cientistas e 

pesquisadores do mundo todo, criado para informar e oferecer, para formadores de políticas públicas 

e tomadores de decisões, estudos e avaliações científicas sobre a mudança do clima, as suas 

implicações, os seus possíveis riscos e impactos políticos e econômicos, bem como propor respostas 

e estratégias para a crise climática planetária. Os trabalhos científicos do IPCC auxiliam nos acordos 

e nas decisões políticas das conferências da UNFCCC. 

3 O fenômeno das mudanças climáticas promove efeitos diversos como: o aquecimento das 

temperaturas dos oceanos; derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar; extinção de 

espécies de plantas e animais; e outros eventos climáticos extremos, como desastres naturais mais 

intensos e secas. Além disso, as mudanças climáticas também geram consequências econômicas e 
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“interferências da atividade humana no clima do planeta” – e controlar a crise 

climática.   

 
 

Figura 1: Linha do tempo com os principais marcos da negociação internacional sobre 

mudanças climáticas (elaboração própria, 2022).  

Dois anos após a criação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, em 1994 esta entrou em vigor e hoje conta com a 

participação de 197 signatários (196 países + União Europeia), as chamadas Partes 

da Convenção. Assim também entrou em vigor a Conferência das Partes, o órgão 

supremo de tomada de decisão da Convenção, que conta com representação de 

todas as Partes.  

O principal papel da COP é tomar decisões, incluindo arranjos 

procedimentais, administrativos e substantivos. A COP também 
analisa a implementação dos tratados e outros instrumentos 

jurídicos por ela adotados (MÜLLER et al., 2021, p. 6, tradução 

minha).  

A COP se reúne anualmente, com raras exceções4. A primeira COP ocorreu 

em 1995, na cidade de Berlim, na Alemanha. Os encontros da COP são em Bonn, 

sede da UNFCCC, a não ser que uma Parte se ofereça para sediar a reunião. Há uma 

                                                
sociopolíticas, como ameaça a segurança alimentar, devido às mudanças no meio ambiente que 

impactam o plantio, produção e colheita (IPCC, 2018). 

 
4 A COP 6 foi dividida em duas reuniões, por falta de consenso entre as Partes, ocorrendo nos anos 

de 2000 e 2001, e a COP 26, que aconteceria em 2020, foi adiada para 2021 devido à pandemia da 

COVID-19. 
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tendência nas COPs de fazer rotatividade nas sedes das reuniões entre as cinco 

regiões reconhecidas pela ONU – África; Ásia; América Latina e Caribe; Leste 

Europeu e Europa Central; Europa Ocidental e outros. Hoje, a COP da UNFCCC é 

a maior conferência do sistema das Nações Unidas, contando com uma média de 

25 mil participantes a cada encontro (UNFCCC, 2022a). 

 
Figura 2: Organograma da UNFCCC (GRID-Arendal, 2015). A estrutura da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é composta por: uma Conferência 

das Partes (COP, quadro verde), seu órgão supremo de governança; um Secretariado 

(quadro amarelo), que atua para facilitar as negociações e auxiliar a implementação das 

decisões tomadas na Convenção; dois órgãos subsidiários, o SBI – sigla em inglês para 

Órgão Subsidiário para Implementação – que, como o nome diz, auxilia a Convenção na 

avaliação e revisão da implementação da própria convenção e dos seus acordos 

provenientes, e o SBSTA – sigla em inglês para Órgão Subsidiário para Recomendações 

Científicas e Tecnológicas –, responsável por assistir a UNFCCC e as Partes em assuntos 

científicos e tecnológicos relacionados às mudanças climáticas; e vários “órgãos 

constitutivos” não representados na figura acima, que são de participação limitada e 

voltado para temáticas técnicas, como adaptação às mudanças do clima, o mecanismo de 

desenvolvimento limpo etc. Vale destacar que o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) não faz parte da UNFCCC, mas atua de maneira 

complementar à convenção, em especial ao SBSTA (UNFCCC, 1992; UNFCCC, 2022a). 

Nas Conferências das Partes sobre Mudanças Climáticas já foram assinados 

dois documentos internacionais juridicamente vinculantes: o Protocolo de Kyoto, 

de 1997, e o Acordo de Paris, de 2015. O Protocolo de Kyoto, resultado da COP 3, 

cria metas de redução de emissões de gases de efeito estufa para os chamados países 

desenvolvidos (identificados no Anexo I do protocolo), que possuem maior 

responsabilidade histórica sobre a crise climática, já que se industrializaram 

primeiro e contabilizam as maiores concentrações de emissões históricas dos GEE, 

especialmente pela queima de combustíveis fósseis (veja Figura 3). Desse modo, o 

Protocolo de Kyoto segue um dos principais princípios norteadores das discussões 
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climáticas, que inclusive está presente no tratado criador da UNFCCC, o princípio 

das Responsabilidades Comuns, Porém Diferenciadas, em conformidade com as 

suas Respectivas Capacidades (CBDR-RC, sigla em inglês para Common but 

Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities). As metas de redução 

de emissão estão definidas no texto do protocolo, portanto, o Protocolo de Kyoto é 

uma abordagem top-down (“de cima para baixo”) da ação climática (KEOHANE 

& VICTOR, 2015).  

Já o Acordo de Paris, criado na COP 21, amplia a obrigatoriedade da criação 

de metas de redução de emissões para todos os países que o ratificaram, tanto os 

desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento, a partir das chamadas 

Contribuições Nacionalmente Determinadas (ou NDCs, sigla em inglês), para 

cumprir o objetivo de limitar o aquecimento da temperatura global de 1.5ºC 

(idealmente) ao máximo de 2ºC até 2100. Ao contrário do Protocolo de Kyoto, essa 

é uma abordagem bottom-up (“de baixo para cima”), em que os próprios Estados 

definem suas metas específicas. Ao trazer o compromisso vinculante das Partes 

apresentarem as suas NDCs, o Acordo atenta para a contribuição de países em 

desenvolvimento que são grandes emissores – como a China, a Índia e o Brasil (veja 

Figuras 4 e 5) –, além de também reconhecer que todos os Estados têm como 

implementar medidas de redução de emissões, a partir das suas respectivas 

capacidades, para responder a essa crise. 

Para concretizar esses dois documentos que comandam o combate 

internacional às mudanças do clima foram necessárias longas negociações, 

realizadas durante as Conferências das Partes da UNFCCC. Dessa forma, é 

relevante compreender como são organizadas essas Conferências, como as 

negociações dentro desse espaço se desenrolam, quem pode estar presente e, mais 

importante, quem pode participar dessas conversas. 
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Figura 3: Emissão histórica de CO2 por região do mundo, 1750-2020 (Our World in Data, 

2020). As emissões contabilizadas são baseadas em emissões “territoriais”, ou seja, 

emissões realizadas na produção e não contam as realizadas a partir das atividades de 

comércio. O gráfico também só contabiliza as emissões por combustíveis fósseis e 

produção de cimento, não incluindo emissões por LUCF – sigla em inglês para uso da 

terra, mudança no uso da terra (como desmatamento) e silvicultura. A categoria EU-27 

refere-se aos 27 países-membros da União Europeia.  

 

 

Figura 4: Os 20 países com as maiores emissões acumuladas, 1850-2021 (Evans, 2021). 

Acima estão destacados os Estados que são os 20 maiores contribuintes nas emissões 

acumuladas de CO2 dentre o período de 1850-2021. Os números estão em bilhões de 

toneladas de CO2, divididas em combustíveis fósseis e cimento (em cinza) e uso da terra 

e silvicultura (em verde).  
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Figura 5: Emissão de GEE durante os últimos 20 anos, 1991-2018 (Climate Watch, 2022). 

O gráfico apresenta as emissões acumuladas de gases de efeito estufa durante os anos 

de 1991 a 2018, incluindo as emissões de origem LUCF (uso da terra, mudança no uso 

da terra e silvicultura). O gráfico também destaca os 10 países mais poluentes do período 

analisado: China (amarelo), Estados Unidos (roxo mais claro), Índia (laranja), Rússia (rosa 

claro), Indonésia (roxo mais escuro), Brasil (azul claro), Japão (rosa escuro), Irã (verde 

claro), Alemanha (azul escuro) e Canadá (lilás).  

1.2 

O caminho verde e azul: por dentro do espaço físico das COPs 

Em toda e qualquer Conferência das Partes da UNFCCC, não importa em 

que cidade seja sediada, o espaço das reuniões é dividido em duas zonas: a Zona 

Azul (Blue Zone) e a Zona Verde (Green Zone). A Zona Azul é destinada às pessoas 

registradas na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 

enquanto a Zona Verde é aberta ao público em geral. 

A Zona Verde é conhecida como o espaço dos eventos paralelos (side 

events) das COPs, que incluem atividades como workshops, exposições e 

instalações de artes, como também apresentações, seminários e demonstrações de 

tecnologia5. Países, empresas, instituições e organizações privadas e da sociedade 

                                                
5 Há uma forte crítica, em especial do ativismo ambiental, sobre os espaços oficiais da COP. Critica-

se que esses espaços, em especial a Zona Verde, de eventos paralelos, vêm adotando um caráter de 

“feira de negócios” (SANTOS & ALVES, 2021, n.p.). Dessa forma, os encontros das Cúpulas dos 

Povos – eventos paralelos às Conferências das Partes, que não são organizados pela UNFCCC, mas 

possuem grande vigor e articulação da sociedade civil – vêm se tornando referência no debate contra 

hegemônico sobre as mudanças climáticas ao expor as vozes “de fora” (e até excluídas) das COPs, 

as vozes dos povos originários, dos jovens e outras. 



25 
 

civil podem exibir nessa zona. Os eventos da Zona Verde são abertos para o público, 

mas os expositores precisam ser aprovados pela UNFCCC. 

Já a Zona Azul é o espaço onde ocorrem negociações formais da 

Conferência das Partes. Ou seja, tratando-se das decisões internacionais para lidar 

com as mudanças climáticas, a Zona Azul é o lugar onde acontece. Nos corredores 

lotados do centro de convenções em que as conversas e os documentos da 

conferência tomam forma, passam os negociadores técnicos e políticos de cada 

Parte, líderes mundiais e figuras políticas. Esses são os participantes identificados 

como delegação oficial das Partes da Convenção. Desse modo, a entrada é limitada 

e fechada para o público geral.  

Além das missões oficiais dos Estados partes, também são autorizados na 

Zona Azul os participantes Não-Partes (Non-Party Stakeholders), classificados pela 

UNFCCC como membros observadores. Os observadores podem ser delegados de 

países não-signatários da Convenção (Estados observadores), integrantes da mídia 

e da imprensa e representantes de organizações observadoras que têm o status 

concedido (UNFCCC Secretariat, 2020). Essas organizações observadoras, por 

conseguinte, são categorizadas em três tipos: o Sistema das Nações Unidas e suas 

agências especializadas; organizações intergovernamentais (IGOs, sigla em inglês) 

e organizações não governamentais (NGOs, sigla em inglês). 

 

Figura 6: Divisão entre as Zonas Azul e Verde das Conferências das Partes (UNFCCC 

Secretariat, 2016).  
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Todos os participantes de cada COP, das missões oficiais das Partes até às 

delegações de entidades observadoras, são mencionados na lista oficial da 

UNFCCC – que possui uma versão provisória, disponibilizada antes da realização 

da Conferência, e uma versão final, divulgada após o evento. E cada delegado é 

identificado a partir de um crachá colorido – a cor indica o seu status enquanto 

participante (veja Figura 7). É a partir dessas identificações coloridas que a entrada 

de pessoas na Blue Zone é permitida e controlada. 

 

Figura 7: Crachás de identificação dos participantes das COPs na Zona Azul (UNFCCC 

Secretariat, 2016). Os crachás das COPs da UNFCCC diferenciam o status dos 

participantes pela cor. A cor rosa identifica as Partes, isto é, os representantes estatais 

dos Estados signatários da UNFCCC. As categorias de organizações observadoras são 

representantes das Nações Unidas (UN), seus órgãos e agências especializadas, que 

possuem o crachá azul; organizações intergovernamentais/internacionais (IGOs) na cor 

verde; organizações não governamentais (NGOs), com a cor amarela; e Mídia e 

imprensa, com o crachá laranja.  

Todavia, apesar de os delegados observadores terem entrada autorizada na 

Zona Azul, seu movimento e participação nesse espaço são restritos, pois alguns 

dos processos são reservados apenas aos negociadores de crachá rosa, isto é, às 

Partes da Convenção (BENKENSTEIN et al., 2022). Os membros observadores 

possuem acesso às sessões plenárias e a algumas das deliberações em torno do 

rascunho do documento oficial da Conferência das Partes, porém não às reuniões 

informais entre as delegações dos países – conversas essas que ajudam a construir 

alianças e acordos para o texto do documento que encerra o evento. Com um crachá 

rosa, todas as portas da COP estão abertas, sem restrições. E são os Estados partes 

que detém mais acesso, mais informação, mais influência e mais poder nos 

resultados dessas conferências.   

Para o estudo realizado nesta pesquisa, entender as dinâmicas representadas 

por esses crachás é importante para se pensar nas limitações e possibilidades de 

influência de diversos atores nas negociações e decisões internacionais sobre o 
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combate às mudanças do clima. E se o foco do estudo é a participação de atores não 

estatais nas Conferências das Partes, o que resta para estudar acerca das suas 

movimentações nesses eventos?  

Mesmo com acesso restrito e participação limitada, isso não significa que a 

presença e a atuação das entidades observadoras, com atenção especial desta 

pesquisa para as não governamentais, são irrelevantes. Estar neste espaço fechado 

já representa uma carga de influência. Olhando para poder enquanto uma 

capacidade relativa (e não absoluta), há algum poder a ser exercido pelos atores não 

estatais nesses ambientes de negociação. A participação de agentes não estatais 

pode se dar por meio da consultoria, do lobby, da pressão social, moral e midiática 

e de muitas outras formas (O’NEILL, 2009). 

No entanto, também existe outro caminho para que atores não estatais 

estejam presentes nas COPs, sem ser por meio do crachá amarelo de organização 

não governamental observadora: eles podem estar dentro da delegação oficial dos 

Estados partes. Mas como entidades não estatais podem estar dentro da missão 

diplomática de um Estado? 

A escolha de quem será enviado para representar o país na Conferência das 

Partes fica a cargo de cada Estado. A UNFCCC define que “todas as pessoas que 

desempenhem funções políticas ou de negociação relacionadas com a conferência 

devem ser incluídas na delegação como representantes do país (...)” (UNFCCC 

Secretariat, 2020, p. 45, tradução minha) e informadas nas listas oficiais de 

participantes. Já os indivíduos que tiverem funções mais técnicas podem ser 

designados para a categoria de party overflow, ou delegation overflow, em que não 

precisam ser identificados na lista oficial  (MCSWEENEY, 2021; MÜLLER et al., 

2021). Segundo análise de Benito Müller et al. no relatório “Quo Vadis COP? ...” 

(2021), os participantes com crachá de party overflow representaram 27% da 

participação total das Partes na COP 23, em 2017. O que várias nações também 

fazem é incluir representantes de entidades não estatais nas suas delegações, 

identificáveis nessas listas ou como party overflow (MCSWEENEY, 2021). E o 

Brasil é um desses países – desde 1997, de acordo com coleta de dados própria nas 

listas oficiais da UNFCCC. 
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Dessa forma, mais portas são abertas para os atores não estatais que estão 

cadastrados nas delegações das Partes. Eles podem estar nas salas onde tudo 

acontece, onde as reuniões são a portas fechadas. A sua capacidade de acesso, de 

informação, de influência e de poder aumenta em comparação com os participantes 

observadores e, ainda mais, com as entidades que nem têm a oportunidade de estar 

presentes na Zona Azul. 

Para compreender melhor esse “novo” poder, primeiro é preciso apresentar 

como se dá a presença e a participação de entidades não estatais enquanto Não-

Partes observadoras da Convenção, para depois destrinchar como esta pode 

participar na COP dentro da delegação oficial de uma Parte – no caso, da delegação 

oficial do Estado brasileiro.  

1.3 

O caminho dos observadores: o status de observador das entidades 

não estatais nas Conferências das Partes 

A larga participação de grupos, instituições, fundações e empresas não 

estatais nas Conferências das Partes sobre Mudanças Climáticas remonta à intensa 

presença desses atores no Rio de Janeiro durante a Eco-92 (evento que deu origem 

à UNFCCC). Só que eles não estavam no Riocentro, local de encontro dos líderes 

políticos e representantes estatais, mas sim à 40 quilômetros de distância, no Aterro 

do Flamengo, onde a sociedade civil e os movimentos sociais se mobilizaram no 

Fórum Global de 1992. Ao contrário da conferência ambiental de 30 anos atrás, 

hoje as entidades não estatais podem e são incentivadas a dividir – com algumas 

restrições – o espaço oficial dos encontros nas COPs com os membros estatais 

negociadores, como visto na seção anterior. Os dados mais recentes da Convenção-

Quadro sobre Mudança do Clima demonstram que esta deu o status de observador 

para 3.047 organizações, em sua maioria organizações não governamentais: são 

2.902 ONGs autorizadas (UNFCCC, 2022c). 

As Não-Partes observadoras comparecem nas conferências de clima desde 

a primeira COP em 1995 e representam um número considerável do total de 

participantes, principalmente devido à participação de ONGs. E conforme a 

participação total nas COPs aumenta ao longo dos anos, o número de observadores 

acompanha esse crescimento (veja Figura 8). Na COP 15, em 2009, a quantidade 
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de entidades observadoras ultrapassou o número de delegados das Partes: foram 

10.583 participantes das Partes, 13.482 organizações observadoras, sendo 12.048 

ONGs. Ou seja, somente o número de observadores não governamentais foi maior 

que a quantidade de todos os membros das delegações oficias dos Estados partes. 

 

Figura 8: Total de participantes das Conferências das Partes sobre mudanças climáticas, 

COP 1/1995 – COP 25/2019 (McSweeney, 2021). Neste gráfico, os participantes estão 

divididos nas seguintes categorias: Partes; Estados observadores; observadores do 

Secretariado da ONU; observadores das agências especiais da ONU; organizações 

intergovernamentais observadoras; observadores não governamentais; mídia; overflow; 

Partes combinadas i.e. Estados partes e observadores (apenas COPs 2 & 5); e 

Observadores combinados i.e. todas as categorias observadoras da convenção menos 

Estados observadores, incluindo mídia (apenas COPs 2 & 5).  

Desse modo, a presença em peso das organizações não governamentais nas 

COPs traz uma perspectiva interessante sobre a participação de entidades não 

estatais nessas conferências e sua capacidade de influência nas discussões sobre as 

mudanças climáticas. Mesmo não possuindo poder decisório nas deliberações, o 

fato de membros da sociedade civil poderem estar dentro da Zona Azul já 

demonstra que, de alguma forma, a pressão de atores não estatais está presente 

(literalmente) nas negociações internacionais de clima.  

É necessário ressaltar, no entanto, que as organizações não governamentais 

observadoras da Convenção não são um bloco homogêneo e podem ter interesses 

bem distintos nessas negociações. Conforme as ONGs foram sendo admitidas com 
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o status de observador na UNFCCC, estas foram se agrupando a partir das suas 

diversas perspectivas e interesses, dando origem às chamadas constituencies. Todas 

essas constituencies possuem grupos focais para se reunirem, compartilharem 

opiniões e decidirem quais interesses e demandas irão levar ao Secretariado da 

UNFCCC e às COPs. A Convenção reconhece nove dessas, identificadas a partir 

dos seguintes termos (todos em inglês): 

• BINGO: empresas e indústrias; 

• ENGO: organizações ambientais; 

• Farmers: organizações de fazendeiros, produtores agrícolas etc.; 

• IPO: organizações de populações indígenas; 

• LGMA: governos locais e autoridades municipais;  

• RINGO: academia, pesquisadores e ONGs independentes;  

• TUNGO: organizações sindicais; 

• WGC: organizações voltadas às questões sobre mulheres e gênero; 

• YOUNGO: organizações da juventude. 

 

Figura 9: Organizações Não Governamentais admitidas pela UNFCCC, dividas pela sua 

afiliação com as constituencies (UNFCCC, 2022d). 

Além disso, desde 2016, a UNFCCC também reconhece as seguintes ONGs 

como grupos informais (mas não constituencies): FBO, organizações religiosas e 

espirituais; ECOS, partes interessadas em educação, comunicação e extensão; e 
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parlamentares (UNFCCC, 2021). Como pode ser observado na Figura 9, as 

constituencies com maior afiliação são ENGO (42.1%), RINGO (24.9%) e BINGO 

(12.4%), respectivamente as ONGs ambientalistas, as organizações da academia e 

de pesquisa científica e as associações de empresas e indústrias.  

Percebe-se, então, a diversidade de organizações não governamentais 

envolvidas nas conferências climáticas. Reconhecidas pela Convenção-Quadro de 

Mudanças do Clima e autorizadas a estarem presentes nos espaços de negociação – 

relembrando, com mobilidade restrita –, essas entidades possuem maior acesso às 

informações sobre as discussões, com possibilidade de encontrar, conversar e 

pressionar delegados negociadores e chefes de Estado, além de outras organizações 

não estatais. Mesmo sem capacidade decisória, as ONGs têm um poder relativo a 

ser exercido nas COPs. 

Se com uma participação limitada nas Conferências das Partes as entidades 

não estatais possuem um certo grau de poder nos debates climáticos, quando essas 

organizações ganham o acesso ao crachá rosa (das delegações dos Estados), suas 

condições de informação, contato e influência ampliam-se ainda mais. Mas por que 

certos Estados estão dispostos a se colocar em uma situação de maior propensão às 

pressões externas de atores não estatais e incorporá-los nas suas missões 

diplomáticas?  

Antes de discutir mais profundamente a inclusão de organizações não 

governamentais dentro das delegações oficiais para as COPs – a partir do estudo de 

caso da delegação do Brasil –, é necessário apresentar o histórico da participação 

do Estado brasileiro nas conferências de clima, compreendendo o contexto que 

propiciou a abertura da sua missão diplomática para atores não estatais. 
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1.4 

O caminho verde e amarelo: a estrada trilhada pelo Estado brasileiro 

nas discussões climáticas para as Conferências das Partes 

Analisar o papel que o Brasil ocupa nas Conferências das Partes da 

UNFCCC é interessante para entender as posições do país nesses eventos e os 

próprios resultados dessas negociações. O Estado brasileiro possui um alto 

engajamento nas COPs e se mostra como um central player nas discussões 

climáticas, com uma importância “histórica, simbólica e material” (BRATMAN, 

2015, p. 99). 

Antes de destrinchar os três tipos de relevância que caracterizam o Brasil 

enquanto um ator central no campo climático, considero necessário apresentar um 

dado sobre a participação do Estado brasileiro, em números, nas conferências de 

clima. O Brasil tende a levar a maior delegação para as conferências da UNFCCC, 

com uma média de 141 participantes (MCSWEENEY, 2021). A grande 

representação do país nesses eventos demonstra o interesse histórico do Estado 

brasileiro nos debates climáticos, tanto com a presença de negociadores técnicos e 

políticos, mas também de diversos funcionários, servidores e parlamentares com 

cargos federais, estaduais e até municipais. Entretanto, o tamanho da participação 

brasileira também é inflado devido ao costume do país de incluir atores não estatais 

na sua delegação, atores esses que, a partir de coleta de dados própria, representam 

uma média de aproximadamente 33% da delegação durante os anos de 1997 a 2021. 

É importante destacar que, mesmo com os posicionamentos “antiambientais” do 

atual governo brasileiro (PONTES, 2021; OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2022) e 

a polêmica conduta de excluir ONGs ambientais da missão oficial nas últimas duas 

COPs (DE ANDRADE, 2019), o número total de delegados brasileiros continua 

acima dos níveis de participação pré-anos 2000 (como pode ser observado na tabela 

abaixo) e a lista oficial da delegação brasileira nas COPs 25 e 26 ainda conta com 

a presença de entidades não estatais – a grande maioria do setor empresarial, um 

detalhe relevante. 
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Conferência das Partes 
Total de participantes na 

delegação brasileira 

COP 1 (1995) 9 

COP 2 (1996) 9 

COP 3 (1997) 14 

COP 4 (1998) 33 

COP 5 (1999) 30 

COP 6 (2000) 65 

COP 6 pt. 2 (2001) 46 

COP 7 (2001) 40 

COP 8 (2002) 30 

COP 9 (2003) 54 

COP 10 (2004) 207 

COP 11 (2005) 139 

COP 12 (2006) 116 

COP 13 (2007) 193 

COP 14 (2008) 162 

COP 15 (2009) 572 

COP 16 (2010) 436 

COP 17 (2011) 224 

COP 18 (2012) 119 

COP 19 (2013) 142 

COP 20 (2014) 288 

COP 21 (2015) 220 

COP 22 (2016) 101 

COP 23 (2017) 141 

COP 24 (2018) 98 

COP 25 (2019) 159 

COP 26 (2021) 296 

Tabela 1: Presença da delegação brasileira ao longo das COPs, 1995-2021 (elaboração 

própria, 2022). 

Agora sobre a relevância material do Brasil no campo climático – e na arena 

ambiental como um todo –, considera-se que a sua importância diz respeito à 

biodiversidade e riquezas naturais presentes no seu território, de forma que antes 

mesmo de o Estado Brasileiro adotar uma posição mais engajada nas conferências 

internacionais, este já era visto como um ator importante para as negociações 

internacionais de caráter ambiental (BARROS-PLATIAU, 2010; BRATMAN, 

2015). O território brasileiro possui dimensões continentais e engloba a maior 
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biodiversidade no planeta6, o que classifica o Brasil enquanto “um país sui generis 

e a sua participação em regimes ambientais está diretamente ligada a essa condição” 

(BARROS-PLATIAU, 2010, p. 74). Logo, o envolvimento do Estado brasileiro nas 

discussões internacionais sobre clima foi impulsionado pelas suas condições 

geográfica e ambiental.  

No entanto, a importância histórica do país para as negociações climáticas 

só começou a tomar forma (de maneira positiva) a partir dos anos 1990. Antes, no 

primeiro encontro internacional sobre meio ambiente – a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de 

Estocolmo (1972) –, o Brasil manifestou-se de modo combativo, sem abertura 

qualquer para o diálogo sobre os impactos do desenvolvimento econômico para a 

crise climática e ambiental planetária, sendo visto como um vilão ambiental, além 

também de ser conhecido como o “país do veto” (BARROS-PLATIAU, 2010, p. 

76).  

Vinte anos depois, passado o regime civil-militar no país e com a 

redemocratização a todo o vapor, o Estado brasileiro decidiu assumir uma posição 

mais proativa e engajada ao diálogo ambiental. Em 1992, o Brasil sediou a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (a Rio-

92), o evento que deu origem ao tratado criador da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas. Por receber a conferência em seu território e 

também por adotar uma posição mais aberta à cooperação, liderando o diálogo e 

trabalhando enquanto interlocutor dos países do Sul Global com o Norte, o Brasil 

conquistou uma relevância simbólica nas negociações sobre meio ambiente 

(CÔRREA DO LAGO, 2007; FRANÇA, 2010).  

Nos encontros seguintes sobre mudança do clima – as chamadas 

Conferências das Partes da UNFCCC –, foi sendo construída a importância 

histórica do Estado brasileiro na arena climática, ao se fortalecer enquanto figura 

facilitadora das negociações e interlocutora dos países em desenvolvimento, 

                                                
6 O Brasil abriga cerca de 20% da diversidade biológica mundial, que se divide entre os seis biomas 

presentes no seu território – incluindo a Floresta Amazônica, maior floresta tropical úmida do 

mundo, e o Pantanal, maior planície inundável – e a sua costa marinha de 3,5 milhões de km² (MMA, 

2022). Além disso, estima-se que 12% do total de água doce diretamente utilizável no mundo esteja 

no território brasileiro (BARROS-PLATIAU, 2011). 
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inclusive assumindo uma função de “país propositor” em algumas conferências, 

como foi o caso em Kyoto (1997), na COP 3 (BARROS-PLATIAU, 2010; 

KIESSLING, 2018). Nessa COP, a delegação brasileira apresentou uma proposta 

de fundo financeiro para o desenvolvimento limpo que, após algumas conversas, se 

tornou o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)7 do Protocolo de Kyoto.  

É importante salientar que a maior abertura para o diálogo e a consolidação 

da participação brasileira cada vez mais ativa nas conferências climáticas é 

consequência de dois movimentos que ocorreram no âmbito doméstico durante os 

anos 2000, discutidos por Christopher Kurt Kiessling (2018). O primeiro diz 

respeito às discussões políticas sobre mudança do clima e o segundo se refere à uma 

transformação na formação da equipe negociadora do Estado brasileiro para as 

Conferências das Partes. 

Até o final da década de 1990, havia uma grande divergência de pontos de 

vista entre o governo brasileiro e os atores não estatais sobre as mudanças 

climáticas: o Estado entendia a mudança do clima como uma questão de 

“desenvolvimento e uso de energia”, isto é, um tema mais técnico-científico; 

enquanto as entidades não estatais (em especial a sociedade civil) “apontavam que 

as mudanças climáticas eram claramente um problema ambiental”, com um viés 

mais político (KIESSLING, 2018, p. 399, tradução minha). O principal motivo para 

que o Brasil não assumisse o caráter ambiental da crise climática era o fato de a 

principal fonte de emissões de GEE do país ser o desmatamento, em especial o da 

Floresta Amazônica, e o país tinha uma posição ultranacionalista (herança da 

ditadura civil-militar) a respeito de sua soberania sobre o território amazônico, de 

forma que não queria a intromissão internacional (FRANÇA, 2010; KIESSLING, 

2018). Por essa discordância, a participação da sociedade civil no debate climático 

era “extremamente limitada” e os setores empresariais também estavam 

“praticamente ausentes, [...] com exceção de algumas iniciativas pontuais [...] de 

responsabilidade social corporativa” (KIESSLING, 2018, p. 399, tradução minha).  

                                                
7 O MDL é um mecanismo de mercado pelo qual os países desenvolvidos – que tinham 

compromissos quantificados de redução e limitação de emissões, estabelecidos no Protocolo – 

podiam abater parte das suas metas de redução de emissão a partir da aquisição de Reduções 

Certificadas de Emissão (RCEs) geradas pelos projetos do MDL em países em desenvolvimento 

(FRONDIZI, 2009). 
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Para Kiessling (2018), somente após a criação do Fórum Brasileiro de 

Mudança do Clima, em 2000, é que a sociedade civil brasileira começa a participar 

do debate climático doméstico e torna-se um ator social e político sobre o tema. 

Este fórum é um organismo científico do governo federal cujo objetivo é promover 

a articulação entre órgãos e entidades, públicas e privadas, e inclusive facilitar o 

diálogo sobre mudanças climáticas entre atores governamentais e a sociedade civil. 

A partir da minha pesquisa e coleta de dados acerca dos participantes da delegação 

brasileira informados na lista oficial da UNFCCC, é possível perceber que, no 

mesmo ano de 2000, há um aumento significativo na presença de atores não estatais 

cadastrados na sua missão oficial, que continua desde então. De uma média de 3 

participantes entre a COP 3 e a COP 5 (1997-1999), na COP 6 o Brasil conta com 

29 participantes da sociedade civil, da academia e do setor empresarial. 

O segundo movimento doméstico que promoveu uma transformação na 

postura brasileira para uma maior propensão ao diálogo internacional sobre clima 

foi decorrência de uma mudança na formação da equipe negociadora do Brasil para 

as Conferências das Partes. Antes de explicar qual transformação foi essa, é preciso 

destacar que os delegados (técnicos e políticos) enviados pelo Brasil para as 

negociações internacionais sobre temas relacionados a meio ambiente e clima vêm, 

principalmente de três ministérios: o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI).  

Os três são pontos focais de diferentes regimes internacionais, 

sendo o MRE ponto focal político, e os outros, técnico. O MRE 

é o principal responsável pelas políticas externas ambientais, 
com crescente participação do MMA nos últimos anos. O MCTI 

tem papel central no regime do clima e naqueles que trazem 

questões técnicas/tecnológicas, como a biotecnologia. As 
relações interministeriais são complexas, muitas vezes 

conflituosas, mas também necessárias (BARROS-PLATIAU, 

2011, p. 10). 

Kiessling (2018, p. 402) afirma que, até o ano de 2002, havia uma 

“hegemonia absoluta” do Ministério da Ciência na agenda de clima, já que este 

tinha um grupo técnico muito forte. Então, até esse ano, a delegação brasileira nas 

COPs era liderada pelo MRE, no comando das discussões políticas, enquanto as 

negociações mais técnicas ficavam sob ordem do MCTI. Porém, a partir de 2003, o 
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MMA iniciou uma inflexão que reverteu a hegemonia do MCTI: o Ministério do 

Meio Ambiente comandou a delegação técnica brasileira pela primeira vez na COP 

9. Por razão da mudança de governo – Luiz Inácio Lula da Silva iniciou o seu 

primeiro mandato presidencial e Marina Silva assumiu o Ministério do Meio 

Ambiente –, o ano de 2003 simbolizou uma transição na configuração 

interministerial nas negociações climáticas, com maior destaque para o MMA. 

Além disso, esse movimento doméstico também representou uma importante 

transformação no posicionamento do Estado brasileiro sobre as mudanças 

climáticas: se antes esta era vista como uma mera questão de desenvolvimento, 

agora, com a liderança do MMA nas discussões técnicas, as mudanças climáticas 

passam a ser entendidas também como um problema ambiental. Logo, isso também 

retrata uma maior aproximação do Estado com as organizações da sociedade civil, 

que já o alertavam sobre o caráter ambiental da crise climática. 

Embora o Brasil tenha modificado a sua compreensão sobre o caráter da 

crise climática e tenha adotado um comportamento mais aberto às negociações 

internacionais – até se tornou um ator relevante pelo seu papel de interlocução entre 

os países desenvolvidos e países em desenvolvimento –, as pesquisas de Eve 

Bratman (2015) e de Eduardo Viola e Matías Franchini (2013) reforçam que o país 

não é uma força progressista nas discussões sobre mudança do clima. Mesmo sendo 

um dos dez maiores emissores de gases de efeito estufa nos últimos vinte anos, o 

Estado brasileiro ainda assume uma postura conservadora ao se colocar enquanto 

um país em desenvolvimento e, por isso, ter menores capacidades socioeconômicas, 

financeiras e tecnológicas de assumir um compromisso maior na redução de suas 

emissões. Com esse posicionamento, costuma “passar o balde” para a 

responsabilidade histórica dos países desenvolvidos sobre a crise planetária. Este 

comportamento conservador do Brasil atrapalha as negociações para respostas mais 

ambiciosas e progressistas no combate ao aquecimento global. 

De igual modo, o conservadorismo do posicionamento brasileiro não apaga 

o seu papel central no campo climático; não apaga o seu nível de participação nas 

negociações sobre clima e da sua relevância histórica, simbólica e material na arena 

de discussões internacionais sobre clima. Além do mais, o Estado brasileiro também 

é considerado uma potência climática (VIOLA & FRANCHINI, 2013), ou seja, 
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possui uma posição relevante nas discussões sobre as mudanças do clima, com certo 

nível de influência sobre o resultado das negociações. Para Viola e Franchini 

(2013), existem três categorias de potências climáticas, dependendo do seu nível de 

agência: superpotências, grandes potências e potências médias. Os primeiros são os 

“agentes indispensáveis para que qualquer acordo global sobre clima tenha alguma 

perspectiva de eficiência” (Ibid., p. 44), sendo esses agentes as principais 

economias mundiais e também os maiores emissores de GEE atualmente (China, 

Estados Unidos e União Europeia). Nesse caso, para os autores, o Brasil “pertence 

à segunda categoria, de atores estatais que não possuem capacidade de veto sobre 

um eventual acordo, mas podem operar como catalisadores ou obstáculos ao 

processo” (Ibid., p. 44-45).  

Um exemplo bem claro da capacidade do Estado brasileiro enquanto 

catalizador de consensos internacionais é o caso do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo. Como visto, o MDL foi criado a partir de uma proposta 

apresentada pelo Brasil na COP 3 para criar um fundo de desenvolvimento limpo 

para os países em desenvolvimento, financiado pela cobrança de uma “multa” de 

16 dólares por tonelada métrica de carbono emitido além do limite de emissões com 

que as economias desenvolvidas se comprometeriam ao assinar o Protocolo 

(KIESSLING, 2018). Em uma reunião trilateral entre o Brasil, os Estados Unidos e 

o Japão, realizada na mesma COP, os países modificaram a ideia original brasileira, 

dando origem a um mecanismo de flexibilização das reduções de emissões de GEE: 

o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Por outro lado, um momento em que o Brasil representou um obstáculo a 

um acordo climático foi durante a COP 15 de Copenhague, em 2009. Essa 

conferência é vista como um fracasso das negociações internacionais (LACLIMA 

& OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2021), pela incapacidade dos países de 

produzirem em consenso algum documento oficial de combate às mudanças do 

clima. Um mês antes da COP 15 começar, o Brasil anunciou uma parceria com a 

França para atingir um acordo substancial na cúpula (VIOLA & FRANCHINI, 

2013), criticando as posturas conservadoras dos Estados Unidos e da China, que 

fizeram resistência a um novo acordo legalmente vinculante, como o Protocolo de 

Kyoto, mas com obrigações de redução de emissões para todos os países, 
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desenvolvidos e em desenvolvimento. Porém, durante a conferência em 

Copenhague, o governo brasileiro recuou em seu posicionamento, juntando-se à 

China, aos EUA e a outros países em “uma postura comum intransigente para as 

negociações” (Ibid., p. 63) que, por fim, deixaram a COP 15 terminar sem consenso 

algum.  

Ao longo desta seção, foram apresentados os principais motivos pelos quais 

o Brasil é considerado um ator central nas negociações internacionais sobre 

mudanças do clima – inclusive, o país pode até ser identificado como uma grande 

potência climática. Também foram analisados alguns movimentos domésticos que 

impactaram a posição oficial do país nas discussões sobre clima, como a maior 

abertura no início dos anos 2000 para a participação de atores não estatais no debate 

nacional sobre aquecimento global e mudanças climáticas – o que também 

aumentou a participação de entidades não estatais na delegação oficial brasileira 

para as COPs – e a mudança na formação da equipe de negociação técnica do Brasil, 

com maior destaque para o MMA e assim o reconhecimento da crise climática 

enquanto também um problema ambiental. Dessa forma, procurei demonstrar como 

o Estado brasileiro é intensamente engajado com as discussões sobre clima, em 

especial as Conferências das Partes da UNFCCC, e qual é a importância histórica, 

simbólica e material que o país possui na arena climática internacional. 

1.5 

Todos os caminhos levam às COPs 

Este capítulo trouxe os diferentes trajetos percorridos para chegar às 

Conferências das Partes sobre Mudança do Clima, de forma a apresentar o tabuleiro 

das negociações climáticas pela UNFCCC e como os atores (estatais e não estatais) 

se inserem nesse jogo. A contextualização desse ambiente de negociação sobre o 

clima é importante para compreender melhor o objeto de pesquisa – os atores não 

estatais presentes na delegação oficial do Brasil para as COPs.  

A COP da UNFCCC foi apresentada como ponto de partida desta pesquisa 

pois é, no âmbito global, o principal evento de discussão sobre as mudanças 

climáticas. É um ambiente onde representantes de quase 200 países se encontram 

anualmente e compartilham conversas, políticas e estratégias com outros Estados – 
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e corporações e empresas, cientistas e instituições de pesquisa, ambientalistas, 

ativistas e lideranças sociais – para lidar com a crise climática planetária. Desse 

modo, este capítulo mostrou os caminhos que levam às COPs: primeiro, a trajetória 

histórica, de um regime internacional que criou a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima. Depois, o caminho prático, de como as 

negociações são realizadas nas conferências anuais da UNFCCC, além de detalhar 

a via específica a ser percorrida por cada participante nesses encontros (de acordo 

com a cor do seu crachá). Enfim, foi exposta a estrada construída pelo Brasil na 

arena climática internacional ao longo das últimas décadas.  

Essa recapitulação foi importante para introduzir a discussão que virá no 

capítulo a seguir: a análise teórica sobre a governança climática, ou melhor, o 

campo climático, o que se entende por poder nas relações construídas nesse espaço 

e como os atores não estatais também exercem influência nesse campo.  
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2 

Teorizando o campo climático 

No capítulo anterior, apresentei o tabuleiro do “jogo” das negociações 

internacionais sobre clima no âmbito da UNFCCC, detalhando os “jogadores” do 

campo e discutindo como se dão as relações entre os participantes, ou melhor, quais 

são as “regras” do jogo na Convenção sobre mudança do clima. Agora, posso 

discutir mais a fundo sobre a origem dessas regras: a partir das teorias das Relações 

Internacionais, apresentar como foi decidido quem participa e como participa das 

negociações climáticas.  

Para tanto, será mobilizado o conceito de governança global do clima 

(discutido por OKEREKE; BUCKELEY & SCHROEDER, 2009; VIOLA & 

FRANCHINI, 2013; INOUE, 2016; MATTOS, 2019; entre outros). A Comissão 

sobre Governança Global define a governança global como  

[...] a soma das várias formas pelas quais indivíduos e 

instituições, públicas e privadas, administram seus assuntos 
comuns. É um processo contínuo através do qual interesses 

conflitantes ou diversos podem ser acomodados e ações 

cooperativas podem ser tomadas. [A governança global] inclui 

instituições e regimes formais que têm poder de impor 
compliance, bem como arranjos e acordos informais com os 

quais pessoas e instituições concordaram ou consideram ser de 

seu interesse (COMMISSION ON GLOBAL GOVERNANCE, 

1995, n.p., tradução minha). 

Em outras palavras, a governança global pode ser entendida como as estratégias e 

atividades empenhadas pela comunidade internacional para lidar com os seus 

problemas compartilhados. Desse modo, a governança global do clima (ou 

governança climática global) corresponde aos esforços da comunidade 

internacional para gerenciar e resolver o dilema específico das mudanças 

climáticas8. 

 Mas o que é a comunidade internacional? Quem a compõe? São só os 

Estados? Existem outros participantes? No capítulo anterior, foi feita uma 

apresentação detalhada sobre a presença e participação dos atores não estatais nas 

                                                
8 Essa é uma definição adaptada do que Kate O’Neill apresenta como o conceito de governança 

global ambiental: “esforços da comunidade internacional para gerenciar e resolver problemas 

ambientais compartilhados” (O’Neill, 2009, p. 3-4, tradução minha).  
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Conferências das Partes da UNFCCC, o principal evento internacional sobre as 

mudanças climáticas. Mesmo que as entidades não estatais não sejam consideradas 

Partes da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, elas ainda são reconhecidas 

como stakeholders, i.e., partes interessadas e envolvidas nos processos da 

conferência e da convenção. Este é apenas um exemplo da “... crescente visibilidade 

e influência de atores não-Estado-Nação na política climática global” (OKEREKE; 

BUCKELEY & SCHROEDER, 2009, p. 58, tradução minha). A comunidade 

internacional interessada no tema das mudanças climáticas não se resume apenas 

às entidades estatais, logo, a governança global do clima reúne tanto Estados quanto 

outros atores não estatais – atores que, “tecnicamente falando, ‘não são dotados de 

autoridade formal’” (Ibid., p. 60, tradução minha). Por exemplo, na UNFCCC os 

agentes não estatais não têm autoridade formal para aprovar ou vetar políticas e 

documentos internacionais, mas mesmo assim podem estar envolvidos nas 

discussões que originam essas estratégias. 

Geralmente estão incluídos nesse grupo as organizações 
internacionais, movimentos sociais globais, organizações não 

governamentais (ONGs), redes científicas transnacionais, 

organizações empresariais, corporações multinacionais e outras 

formas de autoridade privada (Ibid., p. 60, tradução minha).  

Essa é a comunidade internacional que a governança global do clima mobiliza no 

objetivo pelo gerenciamento e pela resolução do dilema das mudanças climáticas. 

A partir dessa perspectiva de governança, que inclui a presença e a 

participação não estatais, procuro conceituar as formas de agência e de poder no 

campo das mudanças climáticas. Dessa forma, este capítulo irá retratar como a 

governança climática global é apresentada na área das Relações Internacionais 

(desde os anos 1970 até a atualidade), para enfim apresentar e detalhar o marco 

teórico desta pesquisa, a partir de que lente teórica será apresentada a agência e o 

poder nas discussões internacionais sobre o clima.  

O marco teórico se divide em duas orientações, que se complementam. 

Primeiro, este estudo se insere na Sociologia Política Internacional (ou IPS, do 

inglês International Political Sociology), que realiza análises transversais e 

transdisciplinares sobre a política mundial, a partir da mobilização de recursos 

analíticos das Ciências Sociais e outros campos de estudo (BIGO & WALKER, 
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2007; BIGO, 2013; HUYSMANS & NOGUEIRA, 2016). Esta pesquisa também se 

apropria da teoria da prática de Pierre Bourdieu (1986, 1992, 1996, 2004) e dos 

conceitos que o sociológico apresenta para compreender a característica relacional 

do poder, que, por conseguinte, é um dos fundamentos teóricos da IPS.  

2.1 

Revisão de literatura: Relações menos “Internacionais” e mais 

“Globais” 

 Realizar uma pesquisa sobre agentes não estatais dentro da área de Relações 

Internacionais pode parecer questionável à primeira vista: se for considerar a 

definição de “internacional” – i.e. “relativo às relações entre as nações”, segundo o 

dicionário Michaelis (2015, n.p.) – não haveria espaço nesta disciplina para estudar 

outros atores senão os Estados. Porém, com as contribuições de diversos 

pesquisadores, como a Teoria da Interdependência Complexa de Robert Keohane e 

Joseph Nye e a virada crítica das Relações Internacionais a partir dos anos 1990, 

especialmente com a obra Inside/Outside: International Relations as Political 

Theory de R.B.J. Walker, as Relações Internacionais abriram seu leque de análise 

para além das relações entre Estados, ressaltando a fluidez das fronteiras e a 

dificuldade de promover uma clara divisão entre o doméstico e o internacional (o 

“dentro” e o “fora”), além de reconhecer a participação e influência de atores não 

estatais no jogo da política mundial.  

 Muitas transformações ocorreram nas Relações Internacionais desde que a 

primeira cadeira da disciplina foi instituída em 1919, na Universidade de Gales em 

Aberystwyth. Várias teorias foram criadas, das Realistas e Neorrealistas às 

Decoloniais, passando pelas Liberais e Neoliberais, Construtivistas, Feministas e 

Pós-Estruturais, para mencionar algumas. Diversos assuntos além da preocupação 

inicial das Relações Internacionais com a segurança em um sistema internacional 

anárquico foram incluídos como conteúdo de pesquisa e análise, acrescentando a 

essa anarquia, assim podemos dizer, várias outras problemáticas, como próprio 

tema de estudo deste trabalho: o meio ambiente e as mudanças climáticas. E a 

definição do que é internacional foi ampliada: a arena internacional não 

corresponde somente às relações entre Estados, os atores não estatais e as suas 

práticas e laços na política mundial também podem ser objeto de estudo da 



44 
 

disciplina – incorporando a análise de agentes empresariais, corporações, 

organizações não governamentais, movimentos sociais, centros de pesquisa e 

universidades etc. que constroem o campo das interações globais.  

 Esta pesquisa, que busca compreender o poder de atores não estatais nas 

negociações sobre mudanças climáticas – a partir de uma análise da participação 

desses atores na delegação oficial do Brasil para as Conferências das Partes da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima –, pode parecer 

muito distante das análises primordiais da área das Relações Internacionais, como 

os Vinte Anos de Crise (1919-1939) de E. H. Carr e a Política Entre as Nações de 

Hans Morgenthau, os primeiros realistas, que se dedicavam exclusivamente ao 

estudos de paz e guerra e o poder dos Estados-nação no ambiente internacional. 

Todavia, o presente estudo se mantém alinhado com a preocupação central e 

constante das teorias das Relações Internacionais, não importa de qual corrente seja: 

isto é, esse enfoque na questão do poder, o que é o poder e como este se transparece 

no campo da política mundial.  

É evidente que cada lente teórica possui um entendimento do que seria esse 

poder nas relações internacionais e apresenta as suas próprias ferramentas de 

análise. Desse modo, como já mencionado, esta pesquisa se fundamenta na área da 

Sociologia Política Internacional (em especial BIGO & WALKER, 2007; ROCHA 

de SIQUEIRA, 2010 e 2019; BIGO, 2011 e 2013; HUYSMANS & NOGUEIRA, 

2012 e 2016; ADLER-NISSEN, 2013; GUZZINI, 2013; POULIOT & MÉRAND, 

2013; HUGHES, 2017) para observar a interação dos atores não estatais na arena 

global, especificamente nas negociações climáticas, já que se reconhece a 

importância desses atores para a construção da política mundial. Além disso, a 

contribuição do sociólogo Pierre Bourdieu e os seus conceitos de campo, poder e 

capital são centrais para o presente estudo, de forma que esses conceitos são 

utilizados para compreender como se dá o jogo de poder praticado tanto por agentes 

estatais quanto não estatais no campo político das mudanças do clima. 

Mas antes de discutir mais à fundo o marco teórico desta pesquisa, primeiro 

irei realizar uma breve revisão de literatura, demonstrando como as discussões 

sobre meio ambiente (guarda-chuva que abarca o tema das mudanças climáticas) e 

sobre agência não estatal avançaram ao longo do tempo nas Relações 
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Internacionais. Essa não será uma recapitulação à exaustão de todas as teorias da 

disciplina, mas uma revisão de algumas obras das principais teorias e relacionando-

as à linha do tempo dos eventos internacionais mais importantes sobre meio 

ambiente e clima. 

2.1.1 

Conferência de Estocolmo: meio ambiente e high/low politics no 
Realismo e na Interdependência Complexa 

Durante a década de 1970 foram introduzidas duas discussões importantes 

na área de Relações Internacionais, discussões essas consideradas pioneiras para o 

próprio estudo realizado nesta pesquisa. Primeiro, a inclusão da temática ambiental 

na arena internacional, com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano que aconteceu em 1972 na cidade de Estocolmo (Suécia), que também é 

elemento fundador da governança ambiental global. Cinco anos após a realização 

da conferência, foi publicada a principal obra da Teoria da Interdependência 

Complexa – o livro Power and Interdependence: World Politics in Transition, 

escrito por Robert Keohane e Joseph Nye –, o que nos leva ao segundo 

acontecimento relevante da disciplina nos anos 1970 para este estudo: o início da 

teorização sobre a participação de atores não estatais na política mundial, além do 

destaque aos temas da chamada low politics no estudo das Relações Internacionais 

– inclusive assuntos ambientais. 

Antes de discorrer sobre as influências da Conferência de Estocolmo para a 

discussão ambiental e climática em nível global, uma breve explicação sobre o que 

são as high politics e low politics (“alta política” e “baixa política”) nas Relações 

Internacionais: Robert Keohane e Joseph Nye explicam no livro Power and 

Interdependence que essa diferenciação foi criada por conta de autores realistas que  

assumem uma hierarquia de questões na política mundial, 

encabeçadas por temas de segurança [em sua maioria tratadas por 
um viés militar]: a “alta política” segurança militar domina a 

“baixa política” dos assuntos econômicos e sociais (KEOHANE 

& NYE, 2012, p. 19, tradução minha, grifo meu). 

Para o Realismo, há uma hierarquia de “altos” e “baixos” temas e assuntos nas 

relações internacionais, sendo assim, os estudos da disciplina devem ser voltados à 

análise do tema considerado o mais importante (high politics), a segurança. Mesmo 
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com as variações da Escola Realista, do Realismo Clássico aos Neorrealismos, a 

teoria tem como premissas de análise em comum: (1) a centralidade do Estado nas 

relações internacionais (e, consequentemente, nas Relações Internacionais); (2) a 

sobrevivência enquanto objetivo principal dos Estados, em face ao perigo iminente 

de guerra; de modo que (3) o poder é o meio para se garantir a sobrevivência e 

segurança estatal; e, dependendo da corrente do Realismo, (4) esse poder pode ser 

traduzido como o grau de influência – influência aqui entendida principalmente 

pelo uso ou ameaça do uso da força – de um Estado sobre os demais a partir da 

“soma das [suas] capacidades [...] em termos políticos, militares, econômicos e 

tecnológicos” (NOGUEIRA & MESSARI, 2005, p. 28, grifo meu). Dessa forma, a 

Conferência de Estocolmo, as questões ambientais e os atores não estatais 

envolvidos nesse assunto não considerados relevantes para o estudo das Relações 

Internacionais na Escola teórica do Realismo. 

A Teoria da Interdependência Complexa, apresentada em 1977 por Keohane 

e Nye, foi elaborada justamente com o objetivo de romper com alguns dos 

paradigmas teóricos dos realistas (que “dominaram” os estudos da disciplina no 

pós-Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria), em especial essa hierarquia 

da high politics e low politics e o dogma de que os Estados são os únicos atores 

relevantes no sistema internacional. Assim, a Teoria da Interdependência Complexa 

introduziu um estudo que incorpora em sua análise a complexidade de questões e 

agentes que estão presentes nesse sistema, além de compreender como os processos 

transnacionais estavam mudando o caráter do sistema internacional:  

A característica mais nova dessa política mundial em 

‘transformação’ era a emergência de atores não estatais 

desempenhando papeis às vezes mais relevantes que os Estados 

em decisões sobre investimentos, tecnologia, mídia etc. Keohane 
e Nye acreditavam que não era mais possível estudar as relações 

internacionais olhando apenas para o comportamento dos 

Estados; era imprescindível incorporar os novos atores nos 

modelos de análise (NOGUEIRA & MESSARI, 2005, p. 81-82). 

Para Keohane e Nye, os atores presentes na política mundial possuem uma 

relação interdependente, em que a interdependência é compreendida como 

“dependência mútua com efeitos recíprocos sobre os atores envolvidos” 

(KEOHANE & NYE, 2012, p. 7, tradução minha). Mas essa interdependência 

também complexa: as relações interdependentes se dão de forma assimétrica, já que 
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existem múltiplos canais de interação, além da relação interestatal, como a interação 

transgovernamental (inclui-se atores subnacionais) e a transnacional (engloba entes 

não estatais), e também uma diversidade de assuntos e agendas presentes na política 

mundial, todos de igual relevância. Por isso, as relações internacionais são definidas 

como uma interdependência complexa, em que os atores possuem uma relação de 

interdependência, mas assimétrica. Essa assimetria é a razão para os conflitos nas 

relações globais, mas também é um recurso de poder no sistema internacional, um 

poder de barganha nas negociações (NOGUEIRA & MESSARI, 2005). Logo, a 

Teoria da Interdependência Complexa representa uma quebra dessa obsessão 

realista com as análises de guerra e segurança e uma abertura maior para a 

realização de estudos sobre outras temáticas nas Relações Internacionais, como os 

estudos sobre meio ambiente e mudanças climáticas.  

A mudança do clima é um dos assuntos de maior relevância internacional, 

em que as reuniões anuais sobre o tema sendo a maior conferência da Organização 

das Nações Unidas (UNFCCC, 2022a). Entretanto, somente há cinquenta anos atrás 

o meio ambiente passou a integrar a agenda internacional e, consequentemente, ser 

incluído como objeto de estudo das RI. O primeiro evento internacional sobre a 

problemática ambiental, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano (1972), contou com a representação de 113 Estados (GURSKI; 

GONZAGA & TENDOLINI, 2012). Para fins de comparação, a última COP da 

UNFCCC teve delegados oficiais de 195 Estados (MCSWEENEY, 2021).  

Em relação aos seus frutos, a Conferência de Estocolmo é celebrada mais 

pelo seu caráter simbólico, justamente por ser o marco da introdução do meio 

ambiente na política mundial, porém é muito criticada pela carência de acordos e 

outros resultados concretos para a resolução dos problemas ambientais comuns a 

todas as nações (CORRÊA DO LAGO, 2007; FRANÇA, 2010), além da baixa 

(quase nula) participação da sociedade civil – ainda que esta tenha sido a 

responsável, junto com a academia, pela conscientização ambiental a partir dos 

movimentos ambientalistas dos anos 1960, que levaram à realização da própria 

conferência. O evento foi marcado pela falta de consenso, devido aos diferentes 

objetivos políticos e interesses econômicos dos Estados e às divisões geopolíticas 

entre “Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo” ou entre países 
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desenvolvidos e países em desenvolvimento. Por exemplo, o principal embate na 

conferência foi em virtude da posição da maioria dos países em desenvolvimento 

(inclusive o Brasil) de repúdio a discussão ambiental e a sua incorporação na agenda 

global, considerando esta como uma tentativa de limitar o seu crescimento 

econômico e, consequentemente, o seu pleno desenvolvimento nacional. Em 

resumo, o embaixador André Corrêa do Lago (2007, p. 32-33) explica que: 

A Conferência de Estocolmo contribuiu significativamente para 
que o meio ambiente conquistasse a atenção da comunidade 

internacional, como desejavam os mais fervorosos 

ambientalistas. [...] De maneira geral, no entanto, a importância 
do tratamento diplomático do tema do meio ambiente, e os 

resultados obtidos graças às negociações internacionais, não são 

percebidos pelo grande público, pela imprensa e, muitas vezes, 

sequer por autores de influentes livros sobre a matéria. O 
processo negociador é visto muito mais sob um ângulo 

pessimista – como um triturador de ideias progressistas – do que 

de maneira positiva, como um mecanismo de introdução e 
fortalecimento de algumas ideias progressistas, de maneira 

imperfeita, mas consideravelmente democrática. 

Ao incorporar o meio ambiente na agenda da política mundial, o seu caráter 

global é reconhecido, tendo em vista que os problemas ambientais (como o 

aquecimento global, a poluição atmosférica, hídrica, do solo, radioativa... e muitas 

outras problemáticas) não estão circunscritos às fronteiras artificiais dos Estados, 

pelo contrário, ultrapassam essas demarcações territoriais. Desse modo, ao lidar 

com a problemática ambiental na arena internacional também torna o assunto (e a 

sua resolução) cada vez mais complexo (CORRÊA DO LAGO, 2007), pois acaba 

ampliando o escopo de atuação (para o campo global) e incorporando mais os atores 

nas discussões sobre o tema: os Estados, já envolvidos outras dinâmicas pré-

estabelecidas por confrontos de outra natureza (política, econômica, militar etc.); e 

entidades intergovernamentais e não estatais, como instituições internacionais, 

organizações e movimentos da sociedade civil, empresas e corporações, por 

exemplo. Logo, chegar ao consenso internacional não é tão simples. 

Usando a linguagem da teoria apresentada por Keohane e Nye, a temática 

ambiental é uma das formas nas quais a interdependência complexa se traduz nas 

relações internacionais: devido à condição intrinsicamente global do meio 

ambiente, os países possuem um vínculo de característica interdependente, em que 

um desastre nuclear na Ucrânia leva uma nuvem radioativa para pelo menos outros 
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doze países (O HORROR NUCLEAR..., 2013), como aconteceu com o acidente de 

Chernobyl em 1986. Por esse caráter global, a interdependência também é 

complexa porque se revela por múltiplos canais de interação. A agenda do meio 

ambiente no sistema internacional mobiliza uma relação interdependente dos 

Estados tanto com outros países quanto com atores não estatais. Para fins de 

exemplificação, vinte empresas produtoras de petróleo, gás natural e carvão foram 

responsáveis por mais de um terço das emissões de GEE em todo o mundo, desde 

1965, o que corresponde a 480,16 bilhões de toneladas de gases liberados na 

atmosfera (CORRÊA, 2019). Ao mesmo tempo, as ilhas insulares em 

desenvolvimento – países mais vulneráveis às mudanças do clima – contribuíram 

em menos de 1% para as emissões globais (ANTÍGUA E BARBUDA, 2021). 

Assim, é possível constatar a responsabilidade histórica não só dos países, mas 

também das corporações para a atual crise climática planetária e a importância da 

análise das empresas e de outros atores não estatais para o estudo das mudanças 

climáticas, do meio ambiente e das relações internacionais. 

Portanto, percebe-se como a Teoria da Interdependência Complexa abriu as 

portas para um estudo das Relações Internacionais menos aprisionado às amarras 

das relações entre Estados e à pesquisa sobre segurança militar e guerra, 

possibilitando análises sobre as conexões e trocas entre entidades estatais e não 

estatais presentes na arena global e a influência desses atores sobre as mais diversas 

temáticas, inclusive a de meio ambiente. Afinal, existem vários atores com agência 

mundial, múltiplos temas que são discutidos nesse campo e amplas esferas de 

atuação, de forma que a fronteira entre o doméstico e o internacional se torna mais 

difusa e é cada vez mais difícil de apresentar uma clara divisão entre o “dentro” e o 

“fora”, ainda mais separar o que é assunto voltado para dentro da esfera estatal e 

para fora. A contribuição da interdependência complexa de Keohane e Nye permitiu 

que as relações internacionais pudessem ser analisadas à luz da sua pluralidade, ou 

melhor, da sua complexidade.  
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2.1.2 

Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima: construção da 
governança climática global por meio de regimes complexos  

Vinte anos após a realização da Conferência de Estocolmo, em 1992 foi 

assinado o tratado criador da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, UNFCCC, que foi institucionalizada para lidar especificamente 

com a crise climática planetária. Os encontros anuais dessa convenção, as chamadas 

Conferências das Partes, são o principal evento internacional sobre as mudanças 

climáticas e a maior conferência de todo o sistema das Nações Unidas (UNFCCC, 

2022a). Assim, ampliaram os esforços globais para lidar com os problemas 

compartilhados da mudança do clima e a governança global climática foi sendo 

construída. Enquanto isso, nas Relações Internacionais, os estudos das mudanças 

do clima também foram avançando: a corrente neoliberal institucionalista se somou 

aos esforços, tratando do tema a partir da ótica das instituições e regimes que 

constituem a governança climática (KEOHANE & VICTOR, 2010).  

A Teoria da Interdependência Complexa, discutida mais à fundo na 

subseção anterior, apresentou a complexidade das relações internacionais – 

múltiplos atores, múltiplos canais de interação e múltiplas agendas em uma 

conjuntura de interdependência –, mas também trouxe de volta para a disciplina o 

debate sobre o papel das instituições e regimes internacionais para o controle das 

tensões e resolução de conflitos, como caminho para lidar com os efeitos negativos 

dessa interdependência complexa (KEOHANE & NYE, 2012). Todavia, ao longo 

das décadas de 1980 e 1990, a revisão institucionalista nas Relações Internacionais 

concentrou-se nos estudos das interações interestatais em um sistema internacional 

anárquico e o papel dos regimes para essas relações, um retorno ao viés 

estadocêntrico da disciplina (NOGUEIRA & MESSARI, 2005; KRASNER, 2012).  

Mas o que são os regimes internacionais? Stephen Krasner explica que  

Os regimes internacionais são definidos 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. Como um ponto de 
partida, os regimes têm sido conceituados como variáveis 

intervenientes entre os fatores causais básicos, de um lado, e 

resultados e comportamentos, de outro (KRASNER, 2012, p. 
93).   
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Por “variáveis intervenientes”, entende-se que os regimes servem como um meio 

para que os países mobilizam o seu poder (ou seja, os “fatores causais básicos”) 

para resolver seus conflitos e cheguem a um acordo com maior facilidade (os 

“resultados” mencionados por Krasner). Em outras palavras, os regimes 

internacionais criam um ambiente de maior transparência na relação interestatal, 

geram uma expectativa sobre o comportamento dos Estados e enfraquecem os 

efeitos negativos da anarquia do sistema internacional, isto é, reduzem os riscos da 

não-cooperação, da guerra e aumentam a segurança nacional e a internacional como 

um todo (NOGUEIRA & MESSARI, 2005; O’NEILL, 2009). 

 No contexto das mudanças climáticas, em que este é um problema de escala 

planetária, um regime global do clima é fundamental para coordenar as respostas 

internacionais à crise climática e verificar se os Estados (mas também outros atores 

participantes) estão cumprindo com as suas responsabilidades para solucionar a 

crise (KEOHANE & VICTOR, 2011). 

Para os teóricos da tradição institucionalista neoliberal, a 
anarquia é um problema na medida em que a ausência de uma 

autoridade soberana torna fácil – e desejável – que os Estados 

trapaceiem em acordos mútuos. Assim, um único estado pode 
aproveitar um acordo internacional e receber os benefícios dele 

sem pagar nenhum custo de ajuste. Nesse cenário, nenhum estado 

coopera, esperando, em vez disso, pegar carona nas ações de 
outros. Portanto, os institucionalistas neoliberais buscam formas 

de mitigar esses problemas. Eles compreendem que uma 

cooperação internacional é bem-sucedida quando os Estados 

podem trabalhar juntos para obter ganhos compartilhados e 
quando são criadas instituições [os regimes internacionais] que 

podem monitorar o cumprimento, aumentar a transparência, 

reduzir os custos de transação da cooperação e evitar a maioria, 
se não todas, as trapaças (O’NEILL, 2009, p. 10, tradução 

minha). 

Entretanto, a construção de um regime global forte, integrado e bem 

estruturado não é tão simples. Tratando-se da governança climática na arena 

internacional em particular, os autores Robert Keohane e David Victor (2011) 

partem da interpretação de que essa governança se materializou como um regime 

complexo (ou complexo de regimes). Para compreender o que é um regime 

complexo, é preciso imaginar um continuum, em que um extremo estão as 

“instituições internacionais completamente integradas que impõem regulação por 

meio de regras abrangentes e hierárquicas” e no outro se encontram “coleções de 
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instituições altamente fragmentadas, com ligações fracas ou inexistentes entre si” 

(KEOHANE & VICTOR, 2011, p. 3, tradução minha). O regime complexo situa-

se entre esses dois extremos, em uma posição intermediária. 

No meio há uma ampla gama que inclui regimes alinhados (semi-

hierárquicos), com núcleos identificáveis e sistemas de 
instituições não hierárquicos, mas ligados de maneira fraca. O 

que estamos chamando de “complexos de regimes” são arranjos 

variados, fracamente conectados, localizados em algum lugar no 
meio desse continuum: existem conexões entre os regimes 

específicos, mas nenhuma arquitetura geral que estruture todo o 

conjunto (Ibid., p. 4, tradução minha). 

Desse modo, para Keohane e Victor, a temática do clima nas relações internacionais 

é governada pelo “complexo de regimes para gestão das mudanças climáticas”; um 

sistema de instituições complementares, porém conectadas de maneira fraca, em 

que não há um núcleo nítido ou uma clara hierarquia entre os elementos que 

constituem este regime. “Os elementos desse complexo de regimes estão mais ou 

menos ligados uns aos outros, às vezes em conflito, às vezes reforçando-se 

mutuamente” (Ibid., p. 2, tradução minha). 

 Portanto, a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima é apenas um 

elemento dos vários que compõem o regime complexo sobre clima. Isso não quer 

dizer que a complexidade do regime exclui a grande relevância que a UNFCCC e 

os seus instrumentos jurídicos (o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris) têm nas 

negociações internacionais, mas destaca que a Convenção não é a única ferramenta 

para regular a resposta mundial às mudanças climáticas. Além disso, as decisões 

tomadas no âmbito da UNFCCC podem ser influenciadas por outros arranjos e 

instituições internacionais (KEOHANE & VICTOR, 2011; KEOHANE, 2015). Até 

porque a problemática do clima possui um caráter multissetorial, transpassa e se 

conecta com diversos outros temas – como economia, desenvolvimento, política e 

segurança (O’NEILL, 2009; UNEP, 2022). Dessa forma, o regime internacional do 

clima é composto por diversos arranjos e instituições, inclusive os que não foram 

criados inicialmente para lidar com as mudanças climáticas (veja Figura 10). 
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Figura 10: O complexo de regimes sobre mudança do clima apresentado por Robert 

Keohane e David Victor (Miranda Dias, 2018). Para Keohane & Victor (2011), assim é o 

complexo de regimes para gestão das mudanças climáticas. Os quadros mostram os 

principais elementos institucionais e iniciativas que compõem o regime complexo. Os 

elementos dentro do círculo representam os fóruns onde ocorreu a criação de regras 

substanciais para gerenciar as mudanças climáticas; os quais incluem o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC); o Protocolo de Montreal (para a 

proteção da camada de ozônio); agências especializadas da ONU (como a FAO, para 

alimentação e agricultura, UNEP, de meio ambiente, UNDP, de desenvolvimento etc.); e 

bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Mundial. Os arranjos fora do 

círculo são os relacionados ao tema de mudanças climáticas, mas sem regras essenciais 

sobre o assunto, como a Organização Mundial do Comércio e os mecanismos de 

regulação do mercado financeiro. 

 

Apesar dos regimes complexos apresentarem uma análise ampliada sobre a 

questão das mudanças climáticas nas Relações Internacionais, essa perspectiva 

possui um viés muito estadocêntrico sobre o assunto, focado nas regras e 

instituições intergovernamentais que regem o tema no âmbito internacional. Os 

críticos dessa abordagem afirmam que o regime complexo da mudança do clima 

não proporciona um estudo sobre outros atores (para além dos Estados) que 

possuem uma carga de responsabilidade sobre a crise climática ou que ajudaram a 

abrir a discussão sobre o tema em escala global e que também participam (positiva 

e negativamente) das respostas e soluções aos problemas do aquecimento global e 

da mudança do clima (INOUE, 2016). Desse modo, na próxima subseção, será 

apresentada outra abordagem, uma que direciona o olhar para a grande variedade 

de atores não estatais envolvidos na temática do clima: a governança policêntrica 

do clima (OSTROM, 2010; JORDAN et al., 2018). 
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2.1.3 

COP 21 e Acordo de Paris: a governança policêntrica do clima 

Observar a governança climática global pelas lentes do policentrismo 

possibilita uma visão mais clara sobre “emaranhado de atores e processos” 

(MATTOS, 2019, p. 5) que a constituem: a variedade de atores (estatais, 

subnacionais e não estatais), de relações, de atividades e de níveis de atuação que 

promovem ações climáticas e constroem a governança do clima (BÄCKSTRAND 

et al., 2017; KUYPER; LINNÉR & SCHROEDER, 2018, KOINOVA, 2021). 

Dessa forma, para representar melhor a complexidade da governança global, surge 

um novo conceito: a governança policêntrica do clima. 

Mas antes discorrer mais detalhadamente sobre o que é a governança 

climática policêntrica e como essa discussão se insere nas Relações Internacionais, 

é preciso realizar uma breve revisão sobre os documentos internacionais 

vinculantes elaborados no âmbito da Convenção-Quadro de Mudança do Clima. Ao 

longo dos trinta anos desde criação da UNFCCC, a convenção já deu origem a dois 

tratados internacionais: o Protocolo de Kyoto (1997) e o Acordo de Paris (2015). 

Esses documentos se concentram no desenvolvimento de metas obrigatórias para 

que os Estados reduzam suas emissões de gases de efeito estufa, cada um com sua 

abordagem específica – Kyoto com metas definidas de maneira top-down e Paris, 

com as NDCs, com um tratamento bottom-up.  

Todavia, o Protocolo de Kyoto é considerado um “fracasso” para a 

governança climática (HELM, 2012; BRAND, 2015; KEOHANE & VICTOR, 

2015), sofrendo duras críticas por conta dos seus baixo impacto na redução do 

aquecimento global, já que a emissão de GEE não reduziu, pelo contrário, continua 

crescendo (IPCC 2021; IPCC 2022a; IPCC, 2022b). Espera-se que o Acordo de 

Paris, substituto de Kyoto, não repita a mesma história do seu predecessor, mas o 

documento de 2015 já tem a seu favor o fato de adotar uma outra abordagem sobre 

políticas e metas de combate às mudanças do clima – a bottom-up – e também de 

incentivar o engajamento de diferentes atores e de diversas escalas de atuação – do 

local ao global – para a ação climática (HALE, 2016; MATTOS, 2019).   
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O Acordo de Paris, apesar de conter compromissos vinculantes somente 

para Estados, reconhece o papel dos atores não estatais no combate aos efeitos 

adversos da mudança do clima e incentiva a contribuição destes no financiamento, 

na implementação e no monitoramento das NDCs das suas Partes (UNFCCC, 

2015). O alcance das metas do tratado “... mostra-se, portanto, condicionado ao 

comprometimento não apenas dos Estados signatários, como também dos non-party 

stakeholders9 pertencentes aos mais variados níveis...” (MATTOS, 2019, p. 9), 

incluindo a sociedade civil, o setor empresarial, instituições financeiras, autoridades 

subnacionais, comunidades locais e povos indígenas (UNFCCC, 2016). 

Por exemplo, no artigo 6 do Acordo de Paris, que se refere aos 

mecanismos de mercado e não mercado, estão previstas nos 

parágrafos 4.b e 8.b iniciativas com a participação do setor 
privado voltadas à mitigação de gases de efeito estufa e à 

implementação das NDCs, respectivamente. Além disso, na 

decisão da COP 21 (CP.21), os non-party stakeholders são 

citados em onze partes do texto, sendo o Capítulo V inteiramente 
dedicado à contribuição desses atores. Os documentos oficiais 

da UNFCCC parecem, assim, corroborar com a percepção de 

que os atores não estatais vêm se mostrando cada vez mais 

relevantes em meio à governança do clima (MATTOS, 2019, 

p. 9, grifo meu). 

O autor Thomas Hale (2016) enxerga mais além o marco do Acordo, concluindo 

que este representa uma transformação radical da governança do clima, pois “o 

regime climático pós-Paris” vê os atores subnacionais e não estatais não como uma 

alternativa ao processo negociador da UNFCCC, ou apenas como uma adição útil, 

mas os observa enquanto elemento central para o combate às mudanças do clima. 

Além disso, o Acordo de Paris também é visto um estímulo ao caráter policêntrico 

da governança climática (INOGOV, 2018). 

Tratando-se da discussão teórica sobre a governança climática nas Relações 

Internacionais e outras áreas de estudo, com o marco de Paris torna-se importante 

a adoção de um novo conceito que supere a limitação estadocêntrica dos “regimes 

internacionais” e “regimes complexos” (INOUE, 2016, p. 97), além de ser capaz de 

abarcar a participação dos atores não estatais e de incluir a complexidade dos 

processos que constroem a governança global do clima. Assim, surgiram novas 

definições sobre a governança global do clima, uns apresentando-a enquanto um 

                                                
9 O termo surgiu a pedido da constituency subnacional da UNFCCC, pois alegava que o termo “ator 

não estatal” não refletia com precisão seu papel (HALE, 2016). 
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“multilateralismo híbrido” (BÄCKSTRAND et al., 2017; KUYPER; LINNÉR & 

SCHROEDER, 2018), outros chamando-a de “governança policêntrica do clima” 

(OSTROM, 2010; JORDAN et al., 2018; INOUE, 2016), para explicar esse 

“emaranhado” de atores e processos, independentes e interligados, que compõem a 

ação climática. Particularmente, a literatura do policentrismo vêm realizando 

análises pertinentes sobre a complexidade da governança do clima. 

A abordagem policêntrica sobre a governança climática foi introduzida pela 

Nobel da Economia Elinor Ostrom (2010), que caracteriza os sistemas policêntricos 

como:  

[...] múltiplas autoridades governantes em diferentes escalas, 

ao invés de uma unidade monocêntrica. Cada unidade dentro 

do sistema policêntrico exerce independência considerável para 
fazer normas e regras dentro de seu domínio (como família, 

firma, governo local, rede de governos locais, um estado, 

província, região, governo nacional ou regime internacional). Os 

participantes num sistema policêntrico têm a vantagem de usar o 
conhecimento local e de aprender com outros que estão também 

num processo de aprendizado de tentativa e de erro. [...] Nenhum 

sistema de governança é perfeito, mas os sistemas policêntricos 
apresentam vantagens consideráveis dados os mecanismos de 

monitoramento mútuo, aprendizado e adaptação a melhores 

estratégias no decorrer do tempo (OSTROM, 2010, p. 552, 

tradução minha, grifo meu). 

Dessa forma, a governança policêntrica é composta por um “emaranhado” de atores 

e processos, mas não é um sistema desorganizado, ineficiente e fragmentado. É um 

fluxo composto por vários atores e níveis de atuação, independentes, porém, 

também conectados. 

Isso demonstra que, falando especificamente sobre a governança 

policêntrica das mudanças climáticas, a lente do policentrismo permite perceber 

que esta não é composta apenas pelas negociações internacionais que se dão no 

âmbito da UNFCCC e não é centralizada nas ações promovidas pelos Estados, por 

exemplo. Como detalhado por Cintia Miranda Dias (2018, p. 47-48), 

Ela é multinível, ou seja, apresenta múltiplas unidades de 

governança: local, municipal, nacional, regional e global. Ela é 

multi-tipo, ou seja, apresenta jurisdições agregadas e 
especializadas assim como unidades politicas transjurisdicionais. 

Ela é multissetorial por incluir tipos híbridos de organizações 

como públicas, privadas, voluntarias e comunitárias. E, 

finalmente, ela e multifuncional por incorporar unidades para a 
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provisão, produção e coprodução de bens e serviços, formas de 

financiamento, de coordenação, de monitoramento, de sanção e 

de resolução de conflitos. 

Não existe um ator dominante no policentrismo. Não existe uma hierarquia de 

níveis de atuação na governança policêntrica. Os debates e as políticas no combate 

à crise climática são realizados tanto em escala global, quanto nas escalas locais, 

nacionais e regionais, que envolvem múltiplos atores – diplomatas e políticos, 

corporações e empresas, organizações da sociedade civil, pesquisadores, cientistas 

e acadêmicos, para citar alguns (OSTROM, 2014; INOUE, 2016; MIRANDA 

DIAS, 2018). Isso não quer dizer que a governança policêntrica é um substituto 

para a diplomacia internacional, mas sim que “[...] as várias jurisdições e níveis de 

governança, organizadas em um padrão policêntrico, têm o potencial de serem 

altamente complementares” (JORDAN et al., 2018, p. 5, tradução minha, grifo 

meu). 

 Sobre o potencial do policentrismo para as Relações Internacionais como 

um todo, além dos estudos sobre clima, a abordagem teórica “facilita explorações 

interparadigmáticas mais criativas” (KOINOVA, 2021, p. 1991), de modo que uma 

análise policêntrica proporciona um entendimento melhor sobre a “ordem do caos” 

que conduz as relações internacionais contemporâneas – “caos” povoado por 

diferentes atores, de diferentes esferas de atuação e que não se restringem pela 

noção tradicional do limite entre o espaço “doméstico” e o “internacional”. O 

policentrismo não é uma peculiaridade da governança global do clima somente, na 

verdade, pode ser considerado como a principal característica das relações 

internacionais contemporâneas, dessa conjuntura de “fluidez espaço-temporal” – 

como discute Walker (1993). Podemos chamar de relações policêntricas, ao invés 

de internacionais? Mas isso é discussão para outra pesquisa. 

 Esta seção realizou uma revisão de literatura, buscando retomar como o 

tema das mudanças climáticas foi discutido pelas teorias das Relações 

Internacionais e também como esta área de estudo apresentou a agência não estatal 

no âmbito mundial (inclusive nas negociações e arranjos sobre mudança do clima). 

Para tanto, mobilizei a Teoria da Interdependência Complexa (KEOHANE & NYE, 

2012), o regime complexo da mudança do clima (KEOHANE & VICTOR, 2011) e 

a governança policêntrica do clima (OSTROM, 2010; JORDAN et al., 2018; 
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KOINOVA, 2021) à luz dos acontecimentos mais relevantes para a construção da 

governança climática global – a Conferência de Estocolmo, primeiro encontro 

ambiental em escala internacional; a criação da UNFCCC, a convenção para lidar 

com a mudança do clima em nível global; e os únicos dois tratados internacionais 

sobre clima, Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris.  

 O trabalho dessas teorias, e dos seus teóricos nas Relações Internacionais, 

trilhou o caminho para que outras abordagens sobre atores, poder e relações 

internacionais possam ser empenhadas nos estudos das Relações Internacionais. Por 

exemplo, a possibilidade de realizar um estudo sobre a presença de atores não 

estatais na delegação oficial de um Estado para as conferências da Convenção-

Quadro sobre Mudança do Clima, baseado na obra do sociólogo Pierre Bourdieu e 

na Sociologia Política Internacional, como o presente trabalho. Desse modo, a 

próxima seção irá explicar o marco teórico adotado, a IPS e a teoria da prática de 

Pierre Bourdieu, e como essas abordagens podem ser mobilizadas em uma análise 

sobre a governança global do clima. 

2.2 

Teorizando o campo climático: olhando para as mudanças climáticas 

a partir das contribuições de Pierre Bourdieu e da Sociologia Política 

Internacional 

Ao longo da revisão de literatura, foram apresentadas diversas teorias que 

incluem em seu ponto de vista a análise dos diferentes atores das relações 

internacionais e a temática ambiental. Essas teorias auxiliam a perceber que o 

internacional não é definido apenas pelos Estados e as suas relações; na verdade, as 

relações e práticas realizadas na esfera global são compostas por intensas trocas 

entre diferentes agentes estatais e não estatais – como entidades subnacionais, a 

sociedade civil e movimentos sociais, comunidades locais, corporações e empresas, 

instituições financeiras, pesquisadores e cientistas... Todos ocupam a arena 

internacional e fazem parte da política mundial.  

Todavia, nesta pesquisa busco compreender melhor o caráter relacional do 

poder na política mundial na construção de políticas e consensos internacionais 

sobre as mudanças do clima, em especial o poder e a influência dos atores não 

estatais, e as estratégias, práticas e recursos empreendidos por esses atores para 
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alcançar esse poder – a partir do caso brasileiro de incluir atores não estatais na sua 

delegação oficial. As teorias mencionadas na revisão de literatura, apesar de 

abrirem o caminho para o reconhecimento da presença de entidades não estatais nas 

relações internacionais e a sua participação na governança climática global, não 

explicam de maneira satisfatória o poder relacional desses atores nas discussões 

sobre mudanças climáticas.  

Portanto, o marco teórico desta pesquisa se divide em duas orientações, que 

trabalham em conjunto. Primeiro, este estudo se insere na corrente de pensamento 

da Sociologia Política Internacional, que emprega a transversalidade no estudo da 

política mundial, a partir da “... mobilização de um conjunto transdisciplinar de 

recursos analíticos das ciências sociais” (HUYSMANS & NOGUEIRA, 2016, p. 

300, tradução minha) para as Relações Internacionais, incluindo recursos da 

Sociologia, da Ciência Política, da Geografia Humana, entre outros. E, 

segundamente, esta pesquisa se apropria da teoria da prática de Pierre Bourdieu 

(1986, 1992, 1996, 2004) e dos conceitos que o sociológico apresenta para 

compreender o aspecto relacional do poder.  

2.2.1 

A transversalidade da Sociologia Política Internacional 

Ao dizer que esta pesquisa se encontra dentro do marco da Sociologia 

Política Internacional (IPS), é preciso deixar claro que a IPS não é uma teoria das 

Relações Internacionais: é mais uma corrente de pensamento transversal e 

transdisciplinar, que dialoga com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas 

de diversas áreas das Ciências Sociais a partir do espaço criado pela linhagem 

crítica na área de Relações Internacionais (HUYSMANS & NOGUEIRA, 2016; 

REDE IPS BRASIL, 2022).   

A Sociologia Política Internacional é uma corrente de 
pensamento que tem reunido um número crescente de 

acadêmicos das Relações Internacionais, sociologia da 

globalização e movimentos sociais transnacionais, antropologia 

política, teoria política, geografia e criminologia crítica, com o 

objetivo de debater algumas das insuficiências nos ditos 

pressupostos fundamentais de suas respectivas disciplinas ou 

subdisciplinas (BIGO, 2013, p. 173, grifo meu). 
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As relações internacionais (e as Relações Internacionais, enquanto 

disciplina) costumeiramente são expressadas enquanto um “mundo político 

dividido por fronteiras, sejam fronteiras físicas ou limites de jurisdição” (BIGO & 

WALKER, 2007, p. 730, tradução minha). Mas esses limites estão se tornando 

obsoletos (Ibid.). Desse modo, as “insuficiências nos ditos pressupostos 

fundamentais” das Relações Internacionais que a Sociologia Política Internacional 

critica, debate e procura superar dizem respeito: primeiro, ao viés estadocêntrico 

das principais teorias da área (ASHLEY, 1984; BIGO, 2011); segundo, ao 

pensamento político moderno limitado em dicotomias como dentro/fora, 

doméstico/internacional, Estado/Sistema Internacional (WALKER, 1993; BIGO & 

WALKER, 2007; BIGO & MADSEN, 2011); e, terceiro, à incapacidade de explicar 

de maneira satisfatória as transformações contemporâneas nas relações 

internacionais de ordem social, política e global (SENDING, 2017; 

INTERNATIONAL POLITICAL SOCIOLOGY, 2022) – como a participação e o 

poder de atores não estatais na política mundial e na governança global, por 

exemplo.  

Assim, a IPS se apresenta como uma corrente crítica que propõe a 

possibilidade da construção de análises transversais sobre a política mundial, sobre 

poder na política mundial, buscando superar esses limites teóricos das Relações 

Internacionais (e das Ciências Sociais). Para tanto, a Sociologia Política 

Internacional reconhece a crescente complexidade do estudo do internacional, 

problematiza a existência de fronteiras e limites – como nacional/internacional – e 

promove o engajamento com uma série de visões críticas, como a descentralização 

do poder do Estado, as formas de agência e a distribuição de poder entre diferentes 

atores (estatais e não estatais) na governança global e o papel dos atores não estatais 

na governança global (HUYSMANS & NOGUEIRA, 2016). 

Didier Bigo e R.B.J. Walker (2007), dois importantes nomes da teoria crítica 

nas Relações Internacionais e os primeiros editores-chefes da revista International 

Political Sociology, afirmam que a IPS se apresenta como um estudo topológico 

do internacional e da política mundial. Isto é, um estudo do lugar ou das posições 

que os agentes ocupam no “campo” das relações internacionais, na política mundial. 
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Só que essas posições não estão restritas às fronteiras excludentes do “dentro” e do 

“fora”, do nacional (dentro do Estado) e do internacional (como fora do Estado).  

Na verdade, a topologia do internacional é exemplificada pelos autores 

como uma fita de Möbius (veja a Figura 11). Enquanto as “teorias modernas das 

Relações Internacionais” podem ser expressadas como um círculo, que possui uma 

topologia excludente e separativa, com “... uma linha separando o dentro e o fora” 

(BIGO & WALKER, 2007, p. 734, tradução minha), 

é impossível numa fita de Möbius definir de uma vez por todas o 

que está dentro e o que está fora [...], isso desafia a afirmação de 
que existe uma clara linha diferenciando [...] o Estado do outro 

Estado, ou o Estado do sistema internacional (Ibid., p. 736, 

tradução minha). 

A analogia da fita de Möbius permite chegar a alguns entendimentos sobre 

as relações internacionais. Antes de tudo, as dimensões doméstica e internacional 

não possuem uma fronteira nítida. E por não existir uma clara separação, um 

“dentro” e um “fora”, é possível chegar a outras duas conclusões: a primeira é que 

não existe uma restrição ou uma barreira que limite a presença e a participação de 

determinados atores na política mundial (representado pela fita), de forma que esse 

espaço não é restrito apenas aos Estados; atores estatais e não estatais podem ocupar 

e se movimentar por esse campo. A partir do que é representado na figura, as 

formigas (os atores) podem estar em posições diferentes, tudo depende da 

perspectiva de quem observa. Isso leva à segunda conclusão: os atores presentes 

nesse espaço, nesse campo da política mundial, não ocupam uma posição fixa, eles 

estão sempre em movimento.  

 

Figura 11: Fita de Möbius representada por Maurits Cornelis Escher (FEITOZA, 2014). 

Disponível em: <https://revistacontinente.com.br/edicoes/157/o-artista-livre-do-reur-na-

arte-contemporanea>. Acesso em: 3 jun. 2022. 

https://revistacontinente.com.br/edicoes/157/o-artista-livre-do-reur-na-arte-contemporanea
https://revistacontinente.com.br/edicoes/157/o-artista-livre-do-reur-na-arte-contemporanea
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Com essa característica da mobilidade espacial, como compreender, 

identificar e distinguir os agentes envolvidos nas relações internacionais? Como 

identificar um poder que não é fixo, mas sim difuso? Como estudar a política 

mundial, então? Para Didier Bigo (2013, p. 187-88), a solução da Sociologia 

Política Internacional é oferecer uma abordagem que “... privilegia uma análise das 

cadeias de interdependências entre os atores, dando prioridade às suas relações, 

processos e trajetórias históricas ao invés de presentas identidades fixas”. Portanto, 

o estudo das relações internacionais é simplesmente o estudo das relações, das 

relações de poder – e isso envolve as posições dos atores no campo, o seu poder, 

as suas práticas e as suas trajetórias nesse espaço. 

Dessa forma, a Sociologia Política Internacional apresenta uma abordagem 

relacional nas análises sobre política mundial e relações internacionais, que também 

se traduz em um estudo das práticas, de “... observar as práticas [...] e refletir sobre 

elas [...] chegar a uma compreensão mais profunda de como o mundo funciona nas 

e através das práticas” (BUEGER & GADINGER, 2018, p. 4, tradução minha). O 

caráter relacional da realidade, a análise das práticas, o entendimento da política 

mundial enquanto um campo organizado por relações de poder... esses são 

caminhos de análise que a IPS pegou emprestado da Sociologia, em especial do 

sociólogo Pierre Bourdieu. Assim, na próxima seção irei retratar com mais detalhe 

os conceitos de Bourdieu incorporados nas Relações Internacionais a partir da IPS. 

2.2.2 

Os conceitos de Pierre Bourdieu incorporados nas Relações 
Internacionais 

A Sociologia Política Internacional possibilita uma maior transversalidade 

entre as Relações Internacionais e uma sociologia política crítica (dentre outras 

áreas), inclusive pela mobilização de conceitos da Sociologia nos estudos sobre a 

política mundial. Um dos sociólogos mobilizados nas Relações Internacionais pela 

IPS é o francês Pierre Bourdieu, com o objetivo de “... revisitar e enriquecer os 

debates teóricos nas Relações Internacionais a partir de uma perspectiva 

bourdieuniana” (POULIOT & MÉRAND, 2013, p. 24, tradução minha). Desse 

modo, se faz necessário expor com mais detalhe a teoria da prática de Bourdieu e 

os seus conceitos apropriados pela Sociologia Política Internacional. 
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Como as pesquisas de Bourdieu foram mais concentradas no domínio 

nacional10– isto é, na arena doméstica – e o presente estudo busca mobilizar as suas 

ferramentas teóricas nas Relações Internacionais – ou seja, incorporá-las também 

na análise do internacional, na esfera global –, os conceitos de Pierre Bourdieu serão 

apresentados não somente a partir das definições do sociólogo, mas também à luz 

dos entendimentos de alguns autores inseridos na IPS (LEANDER, 2006; ROCHA 

DE SIQUEIRA, 2010 e 2019; BIGO, 2011 e 2013; ADLER-NISSEN, 2013; 

GUZZINI, 2013; POULIOT & MÉRAND, 2013), para capturar como essas ideias 

podem ser integradas aos estudos das relações internacionais.  

Antes de começar a destrinchar o “inventário de conceitos” de Pierre 

Bourdieu, é importante mencionar que uma das principais contribuições de uma 

perspectiva bourdieuniana nas Relações Internacionais é a sua teoria da prática, que 

permite realizar importantes questionamentos e formas de pesquisar sobre o poder 

(GUZZINI, 2013), ao oferecer “... a possibilidade de estudar instâncias difusas e 

sutis de poder” (ROCHA DE SIQUEIRA, 2019, p. 96), a partir de um estudo das 

relações e das práticas. Práticas são as “ações materializadas, significativas e com 

significado socialmente compartilhado, além de dependentes de certo 

conhecimento implícito” (Ibid., p. 98) ou simplesmente performances em um 

espaço social. 

A teoria da prática de Bourdieu conta com uma abordagem relacional: para 

o sociólogo, “o real é o relacional: o que existe no mundo social são relações” 

(BOURDIEU & WACQUANT, 1992, p. 97, tradução minha). Ou seja, qualquer 

pesquisa com uma abordagem bourdieuniana terá como foco de análise as relações 

que constroem a realidade, logo, será uma pesquisa “relacional” (POULIOT & 

MÉRAND, 2013). Dessa forma, o primeiro conceito de Bourdieu a ser detalhado 

aqui é o campo, o conceito organizador central da sua obra (BOURDIEU & 

WACQUANT, 1992). O campo é o espaço social em que as relações são concebidas 

e praticadas. Parafraseando Bourdieu, “pensar em campo é pensar nas relações” 

(Ibid., p. 96). 

                                                
10 Mencionado por Vicent Pouliot & Frédéric Mérand (2013) no capítulo Bourdieu’s concepts do 

livro Bourdieu in International Relations: Rethinking Key Concepts in IR, editado por Rebecca 

Adler-Nissen.  
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Ao descrever de maneira mais analítica o que é o campo, Pierre Bourdieu 

afirma que este “... pode ser definido como uma rede, ou uma configuração, de 

relações objetivas entre posições” ocupadas por atores (Ibid., p. 97, tradução 

minha), de modo que é uma rede que segue a sua própria lógica e possui leis e regras 

particulares (LEANDER, 2006). O campo também pode ser visto como um “campo 

magnético”, em que os atores são atraídos por questões específicas e se mantém na 

“órbita” desse espaço social (BOURDIEU & WACQUANT, 1992; BIGO, 2013). 

E como em qualquer campo magnético, também há força de repulsão: apesar do 

campo ser esse espaço com as suas próprias regras, ele não é livre de conflitos; na 

verdade, é um ambiente hierarquizado e de constante disputa (repulsão), de luta por 

poder e “controle” do espaço social. 

A ideia de campo apresentada por Bourdieu se assemelha um pouco com a 

noção de regime utilizada nas Relações Internacionais (mencionada na revisão de 

literatura deste capítulo, a partir das obras de KEOHANE & VICTOR, 2011 e 

KRASNER, 2012), já que são ambientes que possuem regras próprias e promovem 

relações entre diferentes atores. Todavia, a grande diferença entre o regime e o 

campo é que o primeiro é o conjunto de princípios, regras, procedimentos, 

instituições etc. que funcionam como “variáveis intervenientes” (KRASNER, 

2012), um instrumento criado deliberadamente pelos atores participantes (os 

Estados, particularmente) para mobilizar o seu poder e facilitar as relações, a 

criação de decisões conjuntas e de resoluções de conflitos sem recorrer à violência 

armada. Já o campo “... não é o produto de uma criação deliberada” (BOURDIEU 

& WACQUANT, 1992, p. 98, tradução minha), é uma conceituação (ou 

representação) da realidade: é um espaço social constituído historicamente por 

constantes disputas e conflitos entre os atores que participam dessa rede; o campo 

não é fruto de uma criação deliberada para a resolução de conflitos, mas é a 

representação teórica e metodológica do ambiente de luta (por poder) em que se 

dão as relações dos atores (BOURDIEU & WACQUANT, 1992; LEANDER, 

2006). Na perspectiva bourdieuniana, “o campo não é uma instituição, mas é o que 

cria instituições” (BIGO, 2011, p. 248, tradução minha). Logo, ao utilizar o 

conceito de campo nos estudos das Relações Internacionais, a perspectiva 

bourdieuniana se preocupa em entender como determinados temas (não regimes) 
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são discutidos, mobilizados e “povoados” por atores e práticas em uma esfera global 

(BIGO, 2011 e 2013). 

Pierre Bourdieu, junto com Loïc Wacquant no livro An Invitation to 

Reflexive Sociology (1992), também usa a analogia do campo enquanto um jogo 

para explicar como os atores se relacionam em lutas constantes para conquistar e 

garantir seu poder nesse espaço. Assim como um jogo, os campos possuem 

propriedades universais, como: cada campo tem participantes (jogadores) em busca 

de um objetivo, que se utilizam de práticas, estratégias, para alcançar o que é do seu 

interesse, mas também existem regras (do jogo) a serem seguidas etc. Desse modo, 

Bourdieu também apresenta as propriedades universais que constituem o campo, 

que são os outros conceitos do “inventário” de Pierre Bourdieu que irei detalhar 

nesta subseção. É importante apresentar essas propriedades do campo porque os 

conceitos de Bourdieu só podem ser definidos “dentro do sistema teórico que 

constituem, não isoladamente” (BOURDIEU & WACQUANT, 1992, p. 96, 

tradução minha). Assim, os conceitos que completam o inventário de Bourdieu 

aplicado nesta pesquisa são: o capital, o habitus, a doxa e a illusio (BOURDIEU, 

1986; BOURDIEU & WACQUANT, 1992; THIRY-CHERQUES, 2006).  

O capital, ou melhor, os capitais são importantes para a análise do campo 

pois “o que configura” e, portanto, delimita “um campo são as posições, as lutas 

concorrenciais” (LIMA, 2010, p. 15) e os atores se posicionam e se relacionam 

nesse espaço a partir dos capitais que possuem. Os capitais são compreendidos 

como os recursos dos atores no campo, que os permitem obter influência e poder 

nesse espaço, já que o “... poder está relacionado ao controle dos recursos” 

(GUZZINI, 2013, p. 80, tradução minha). O acúmulo de capitais também permite a 

organização dos atores do campo, que leva à construção de hierarquias nesse 

espaço, de formas de dominação (LEANDER, 2006; ROCHA DE SIQUEIRA, 

2010). E as posições dos agentes nessas hierarquias – ou seja, o seu poder – 

dependem de quais capitais possuem (o seu capital acumulado), o quanto esses 

capitais são valorizados no campo e quais capitais são mais prestigiados. Logo, para 

Bourdieu (1986), poder é capital e capital é poder.  

Porém, o poder não é percebido apenas pelo acúmulo de capitais. Durante 

esta pesquisa, irei seguir o caminho que algumas pesquisas da abordagem 
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bourdieuniana na Sociologia Política Internacional – como as análises de Christian 

Büger e Trine Villumsen (2007) e Isabel Rocha de Siqueira (2010) – já 

apresentaram sobre a relevância de também direcionar o olhar para a mobilização e 

aplicação dos capitais nas lutas presentes no campo e observar como esses recursos 

são empregados na disputa pelo controle do espaço social. Isto é, identificar que 

práticas e formas de agência são realizadas através da mobilização de capital ou 

recursos, em como “os recursos são colocados em prática” (BÜGER & 

VILLUMSEN, 2007, p. 428, tradução minha). Essa também é uma maneira de 

identificar como a autoridade (o poder) se transparece no campo e, mais 

especificamente, os tipos de capitais mobilizados para gerar poder.  

Sobre os tipos de capitais, Pierre Bourdieu (1986, p. 242) define que estes 

podem se apresentar “sob três formas fundamentais”: como capital econômico, 

capital cultural e capital social. Contudo, essas não são as únicas conceituações 

apresentadas pelo sociólogo; ele também apresenta em suas obras o capital 

simbólico e o capital científico, dentre outros (BOURDIEU, 1986; BOURDIEU & 

WACQUANT, 1992; BOURDIEU, 2004). Ademais, é importante ressaltar que essa 

divisão dos tipos de capitais realizada por Bourdieu não significa que esses capitais 

são dissociados ou claramente demarcados e separados. Pelo contrário, há uma forte 

relação entre os diferentes tipos de capitais, que até se misturam e se confundem 

entre si (ROCHA DE SIQUEIRA, 2010).  

Ao descrever os tipos de capitais, Pierre Bourdieu os apresenta a partir do 

nível individual, isto é, da pessoa ou de um grupo de pessoas. Por isso, além de 

trazer as definições dos capitais nos próximos parágrafos, também irei apresentar 

como esses capitais são incorporados aos estudos das Relações Internacionais a 

partir da Sociologia Política Internacional, com as interpretações de autores do 

campo de estudo da IPS. 

O primeiro tipo fundamental (sem ordem de importância) é o capital 

econômico, que corresponde ao dinheiro, aos bens e às riquezas materiais 

(BOURDIEU, 1986; SETTON, 2010). Todavia, como já discutido sobre a 

aplicação dos capitais no campo, o capital econômico pode ser identificado não só 

pelo acúmulo de riqueza, mas também em como esta riqueza é mobilizada pelo ator 

nas suas relações e práticas no campo (BÜGER & VILLUMSEN, 2007; ROCHA 
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DE SIQUEIRA, 2010). Esse tipo de capital também pode realizar uma “... 

transubstanciação pela qual os tipos mais materiais do capital [...] podem se 

apresentar na forma imaterial de capital cultural ou capital social e vice-versa”, que 

são as outras duas formas fundamentais do capital mencionadas pelo sociólogo 

(BOURDIEU, 1986, p. 242, tradução minha). 

A segunda maneira que o capital pode se apresentar é como capital 

cultural, que Bourdieu atenta que até poderia ser chamado de “... capital 

informacional para dar noção toda a sua generalidade” (BOURDIEU & 

WACQUANT, 1992, p. 119, tradução minha), pois corresponde às informações, 

saberes e conhecimentos adquiridos e também divulgados por um ator. O capital 

cultural pode ser reconhecido, dentre outras formas, a partir de uma qualificação 

educacional ou científica, o que invoca uma autoridade do saber. Assim, o capital 

cultural se assemelha e até pode se confundir com o capital científico – uma outra 

conceitualização de capital apresentada por Bourdieu (2004) –, que se refere a um 

conhecimento muito específico (i.e. científico) sobre um assunto. O capital 

científico é entendido como 

um conjunto de propriedades que são produto de atos de 

conhecimento e reconhecimento realizados por agentes 
engajados no campo científico e, portanto, dotados de categorias 

específicas de percepção que lhes permitem fazer as distinções 

pertinentes (BOURDIEU, 2004, p. 55, tradução minha). 

Ou seja, o capital cultural e o capital científico se relacionam a uma noção de 

autoridade do conhecimento, em que o último se refere à autoridade científica, a 

partir do conhecimento científico. 

 E a terceira forma fundamental de capital é o capital social, que se refere às 

“obrigações” ou relações sociais, às redes de contato, às conexões sociais de um 

determinado ator (BOURDIEU, 1986). Pierre Bourdieu define analiticamente o 

capital social como “... a soma de recursos, reais ou virtuais, que se acumulam para 

um indivíduo ou um grupo em virtude de possuir uma rede durável de relações mais 

ou menos institucionalizadas de mútuo reconhecimento” (BOURDIEU & 

WACQUANT, 1992, p. 119, tradução minha). Logo, esse tipo de capital é 

associado aos contatos de um “jogador”, aos atores com quem se relaciona, mas 

também está vinculado a uma ideia de representação, de falar em nome de um grupo 
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(ROCHA DE SIQUEIRA, 2010). É o capital social “... que um agente acumula, 

isso é, a sua capacidade de se inserir no mundo das relações [...] que o permite 

adentrar e permanecer no campo, ser um agente desse campo e ter voz” (Ibid., p. 

80). 

Também é importante falar do capital simbólico, pois 

O capital nunca está apenas no próprio recurso material ou 

ideacional, mas [...] no reconhecimento que encontra nos 

agentes. [...] Assim, para Bourdieu, o capital simbólico pode ser 
vinculado a todas as formas de capital (GUZZINI, 2013, p. 81, 

tradução minha). 

O capital simbólico é compreendido como a forma que qualquer capital assumirá 

se for reconhecido, ou melhor, prestigiado e valorizado no campo (SETTON, 2010). 

Como enfatiza Stefano Guzzini (2013), esse é mais um componente relacional da 

análise de Bourdieu, pois o capital simbólico depende do seu reconhecimento no 

campo, da sua valorização a partir das relações entre atores. De fato, o capital 

simbólico é a “principal base da dominação” em um campo, pois “carrega consigo 

o poder de legitimação” a partir do seu reconhecimento e valorização (BUEGER & 

GANDIGER, 2018, p. 38, tradução minha). Já esse reconhecimento do capital 

simbólico prevê a intervenção do habitus, outro conceito introduzido por Bourdieu 

que será debatido a seguir. 

 Voltando à analogia do campo enquanto um jogo, Bourdieu afirma que 

... as estratégias de um ‘jogador’ e tudo o que define o seu ‘jogo’ 
são função não só do volume e estrutura de seu capital [...], mas 

também da evolução ao longo do tempo [...] desse capital, isto é, 

de sua trajetória social e das disposições (habitus) constituídas 
na relação prolongada [entre os atores no campo] (BOURDIEU 

& WACQUANT, 1992, p. 99, tradução minha, grifo meu). 

Ou seja, há outro fator para ser levado em consideração na análise do campo, que é 

o habitus. O habitus é um sistema de disposições de cultura (ou um sistema de 

percepção) que guiam as práticas dos atores no campo, “... é a estrutura objetiva do 

campo e sua história coletiva inculcados nos agentes, de maneira a formar suas 

disposições, ou seja, suas práticas e seu modo de perceber as práticas” (ROCHA 

DE SIQUEIRA, 2010, p. 45). É como se o habitus fosse uma “memória adquirida” 

do campo, internalizado pelos atores que ocupam posições nesse espaço social, que 
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recebem essa a partir da sua história, da sua trajetória nesse campo. E a “memória 

adquirida” orienta a tomada de decisão dos agentes, a sua prática no campo. Dessa 

forma, o habitus também contribui para reproduzir o campo e garantir a sua 

continuidade, garantir essa memória do campo (BOURDIEU & WACQUANT, 

1992; ROCHA DE SIQUEIRA, 2010; POULIOT & MÉRAND, 2013). 

Uma observação importante: o habitus não deve ser confundido com a doxa, 

que é “... o conjunto de ideias, normas e outros tipos de conhecimento que são 

geralmente aceitos como axiomáticos dentro de uma dada situação social [i.e., um 

campo]” (POULIOT & MÉRAND, 2013, p. 30, tradução minha). A doxa é uma “fé 

prática” no campo (ABC DE BOURDIEU, 2016, n.p.), um axioma, é 

inquestionável, é o que está acordado entre os atores/participantes/jogadores que 

participam das lutas do campo (THIRY-CHERQUES, 2006). A doxa guia os 

participantes do jogo, mas também é definida por esses participantes, já que é 

acordada entre eles. O habitus também é comum a todos os jogadores e guia as suas 

práticas no jogo, de modo a garantir a conformidade e constância das práticas; logo, 

é responsável pela forma como o agente irá se mover no campo (LEANDER, 2006). 

Porém, o habitus não é incorporado pelos agentes à sua livre escolha; mesmo não 

sendo constritivo, isto é, não é uma condição determinista para as práticas presentes 

no campo, o habitus é uma condição inerente desse espaço social, que é incorporado 

a todos participantes, estes querendo ou não. Tanto as estratégias e práticas adotadas 

para perpetuar quanto as empreendidas para subverter as regras do jogo passam pela 

mediação do habitus, dessa “memória adquirida” (BOURDIEU & WACQUANT, 

1992; POULIOT & MÉRAND, 2013; ROCHA DE SIQUEIRA, 2010). 

 Para exemplificar melhor como os diferentes conceitos de Pierre Bourdieu 

apresentados até agora se relacionam na sua análise, existe a seguinte equação 

(MATON, 2010, p. 51): [(Habitus) + (Capital)] + Campo = Prática. A prática resulta 

da relação entre as disposições internas (habitus) e o capital acumulado, 

reconhecido e valorizado no campo (o capital simbólico), com a posição o agente 

que ocupa no espaço social (campo). Desse modo, compreende-se porque Bourdieu 

faz tanta questão dos seus conceitos serem definidos e adotados de forma relacional 

e não isoladamente, pois essas noções estão muito interligadas (BOURDIEU & 

WACQUANT, 1992). 
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 Agora, lembrando que o habitus não é uma condição determinista da 

agência do jogador no campo – das suas práticas –, é preciso discutir sobre o que 

motiva os atores a participarem do jogo (do campo). E o que encoraja a sua 

participação é a illusio. Illusio é o investimento que um ator tem no jogo social, é o 

seu interesse em “estar em”, participar do campo (BOURDIEU, 1996). Esse 

conceito da illusio é parecido com o que nas teorias das Relações Internacionais 

(especialmente nas correntes realistas) apresentamos como interesse, que é o que 

motiva e influencia a tomada de decisão dos Estados, é a sua razão para estar no 

“jogo” do sistema internacional (NOGUEIRA & MESSARI, 2005). Em termos 

“bourdieunianos”, é o interesse do Estado que o motiva a participar do jogo e 

assumir práticas no campo. E o interesse é uma característica individual de cada 

participante. 

 Portanto, tanto o “Habitus e [a] illusio colocam o campo em constante 

movimento” (ROCHA DE SIQUEIRA, 2010, p. 47). O primeiro orienta as práticas 

dos agentes no campo e permite a continuidade do espaço social onde ocorrem as 

relações entre os atores e as suas práticas, enquanto a illusio incentiva a tomada de 

posição desses atores e a sua permanência no campo, já que corresponde ao 

interesse (individual) do ator para continuar envolvido nas disputas do jogo. Sem a 

illusio, sem ter o interesse, por que os atores continuariam no campo? 

 Ao longo desta subseção, foram apresentados os principais conceitos da 

teoria da prática de Pierre Bourdieu, as suas definições e interpretações tanto pelo 

sociólogo quanto por autores ligados à Sociologia Política Internacional. Os 

conceitos teóricos e metodológicos de Bourdieu – como o campo, os capitais, o 

habitus e a illusio, que se relacionam e desta relação surgem as práticas – possuem 

uma condição de interconexão, já que o sociólogo observa o mundo (e os objetos 

de estudo) a partir do seu caráter relacional, das relações (BOURDIEU & 

WACQUANT, 1992; POULIOT & MÉRAND, 2013). Desse modo, seguindo o que 

Stefano Guzzini (2013, p. 90, tradução minha) comenta sobre ter a teoria de 

Bourdieu como “... um ponto de partida; não uma religião”, a presente pesquisa se 

utiliza dessa teoria e das suas contribuições (os seus conceitos teóricos-

metodológicos) como um ponto de partida para analisar as relações que se dão nas 

discussões internacionais sobre mudança do clima, as disputas presentes nesse 
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campo e como o poder se traduz nesses espaços. Entendendo isso, posso seguir 

finalmente para a análise deste trabalho, um estudo da presença de atores não 

estatais na delegação brasileira nas conferências da UNFCCC a partir das 

contribuições de Pierre Bourdieu e da Sociologia Política Internacional. 

2.2.3 

Teorizando o campo climático  

Teorizar sobre o campo climático com base na obra de Pierre Bourdieu e na 

Sociologia Política Internacional é compreender a governança global do clima a 

partir das posições ocupadas pelos diferentes atores (Estatais e não estatais) 

envolvidos nessa governança, a partir das disputas de poder em que estes engajam 

e a partir dos instrumentos que os atores mobilizam ao longo dessas disputas. Dessa 

forma, pensar na governança climática como um campo climático é pensar nas 

relações que a constituem, é apresentar o tabuleiro do jogo político, social, 

econômico e científico que representa a governança climática global. 

 “A virada sociológica nos estudos sobre meio ambiente nas Relações 

Internacionais” (HUGHES, 2017, p. 136), em particular a abordagem de Pierre 

Bourdieu, pode oferecer ferramentas importantes para compreender as relações de 

poder envolvidas na política internacional ambiental e climática, evitando “... 

fronteiras simplistas entre as arenas doméstica e internacional e [explorando] as 

trajetórias históricas dos campos de poder no âmbito global” (BUEGER & 

GADINGER, 2018, p. 42, tradução minha) de diferentes atores, tanto estatais 

quanto não estatais. Ao observar a governança global do clima a partir da 

abordagem relacional de Bourdieu e dos seus referenciais conceituais (como 

campo, capitais e habitus), é possível alcançar uma análise mais completa sobre 

como o poder se difunde na governança global do clima, nesse “emaranhado de 

atores e processos” (MATTOS, 2019, p. 5), e como isso influencia a tomada de 

decisão e criação de respostas para o combate à crise climática planetária, além de 

também poder explicar a inação climática e falta de eficiência dos regime sobre 

clima (criticadas por HELM, 2012; BRAND, 2015; KEOHANE & VICTOR, 

2015). 
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Se pensar em campo é pensar em um espaço social constituído por relações 

de disputa de poder entre os “jogadores” que participam desse ambiente 

(BOURDIEU & WACQUANT, 1992; LEANDER, 2006), então, o campo 

climático pode ser entendido como o espaço de luta entre uma variedade de atores 

(estatais e não estatais) que participam dessa arena e competem pelo poder de maior 

influência sobre a resposta política global às mudanças climáticas. Assim, as 

“formas de capital qualificam um ator para entrar no campo da política climática 

determinam sua posição relativa e poder simbólico na luta pelo significado político 

das mudanças climáticas” (HUGHES, 2017, p. 141, tradução minha) e como esses 

recursos são reconhecidos e valorizados depende do próprio campo social, ou 

melhor, campo climático: depende principalmente da doxa, o conjunto de ideias, 

normas e tipos de conhecimento que são aceitos pelos participantes como um 

axioma, especificamente para esse campo, e do habitus, ligado à cultura e 

socialização no campo, a “memória adquirida” a partir da participação no campo 

(POULIOT & MÉRAND, 2013; HUGHES, 2017). 

Neste estudo entendo a governança climática como uma “boneca russa”, 

como um campo construído por outros subcampos: como o subcampo da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (a principal 

convenção para tratar do assunto das mudanças climáticas em escala global) e os 

subcampos da arena político-climática estatal, representados pelo estudo de caso 

desta pesquisa, que é a delegação do Estado brasileiro para as COPs da UNFCCC. 

O Estado não ser o único ator envolvido nas relações internacionais e nas discussões 

globais sobre mudança do clima, já que existem diversos atores não estatais que 

ocupam esta arena (Ibid.; KEOHANE & NYE, 2012; OSTROM, 2014; INOUE, 

2016; MIRANDA DIAS, 2018). Ademais, o Estado não é apenas um ator, ele 

também é um espaço de disputa entre diferentes agentes (estatais e não estatais).  

Essencialmente, o Estado não pode ser considerado apenas um 

ator; é em primeiro lugar um espaço de posições, em que 

diferentes grupos de atores estão na luta para impor seus 

princípios e interesses. O Estado, portanto, é a principal aposta 
do jogo, mais do que uma instituição. [...] A sociologia de 

Bourdieu permite abrir a proverbial ‘caixa preta’ do Estado e 

enfatiza a sua dimensão política. (POULIOT & MÉRAND, 2013, 

p. 36-37, tradução minha, grifo meu). 
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Logo, ao definir como objeto de estudo a participação de entidades não 

estatais – da sociedade civil, da academia e do setor empresarial etc. – na delegação 

oficial brasileira para as COPs da UNFCCC, esta pesquisa realiza uma análise do 

subcampo climático estatal, buscando compreender como diferentes atores não 

estatais se posicionam nesse espaço, o seu poder relativo e as disputas que estão 

presentes dentro da missão oficial do Estado brasileiro. Mesmo assim, este ainda é 

um trabalho sobre o campo climático, sobre a governança global do clima, pois as 

relações e disputas presentes entre atores estatais e não estatais na comitiva 

brasileira para as COPs são um exemplo das várias formas de envolvimento das 

entidades não estatais nas discussões internacionais sobre clima.  

Ao longo deste capítulo, foi realizada uma revisão sobre como os estudos 

das mudanças climáticas e da participação dos atores não estatais na política 

mundial foram e continuam sendo abordados pelas teorias das Relações 

Internacionais, a partir dos regimes complexos de Keohane e Victor (2011), da 

governança policêntrica do clima (OSTROM, 2010; INOUE, 2016; JORDAN et 

al., 2018; KOINOVA, 2021), e de uma abordagem bourdieuniana nas Relações 

Internacionais, principalmente pela obra de Pierre Bourdieu (1986, 1992, 1996, 

2004) e pelas contribuições da Sociologia Política Internacional (BIGO & 

WALKER, 2007; ROCHA de SIQUEIRA, 2010; BIGO, 2011 e 2013; GUZZINI, 

2013; POULIOT & MÉRAND, 2013; HUGHES, 2017; entre outros). Com base 

nessa perspectiva bourdieuniana, é possível teorizar sobre a governança do clima 

enquanto um campo climático e também compreender como as disputas sobre a 

política climática não existem apenas na esfera internacional, mas podem se 

traduzir também em subcampos.  

A delegação oficial do Brasil para as Conferências das Partes da UNFCCC 

é um exemplo de um subcampo climático, ocupado por diferentes agentes – estatais 

e não estatais – que buscam influenciar os rumos do debate sobre as mudanças do 

clima. Portanto, o próximo capítulo irá apresentar de que forma ocorreu a 

participação não estatal na comitiva brasileira para as COPs no período de 1997 a 

2021, detalhando a frequência dessas entidades na delegação do país e também 

promovendo uma análise sobre os capitais que os atores não estatais mobilizaram 

nessa disputa por poder e influência sobre as negociações sobre clima. 
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3 

O lugar onde acontece: a presença de atores não 

estatais na delegação brasileira para as Conferências 

das Partes da UNFCCC 

 

Nos capítulos anteriores, o presente trabalho realizou uma exposição da 

governança global do clima à luz da obra de Pierre Bourdieu e dos trabalhos da 

Sociologia Política Internacional, compreendendo essa governança como um 

campo climático na política mundial, disputado tanto pelos Estados, quanto por 

atores não estatais – da sociedade civil, do setor empresarial e da comunidade 

epistêmica, i.e., da academia e de centros de pesquisa. A cada seção foi sendo 

montado o “tabuleiro” das Conferências das Partes da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, apresentando os jogadores envolvidos no 

jogo (atores estatais e não estatais), as regras que orientam o campo (caráter 

universal da crise climática, mas o poder decisório nas negociações internacionais 

é restrito aos Estados) e também as interpretações teóricas sobre as possibilidades 

de engajamento e participação nesse “jogo climático”.  

Mas como Bourdieu (1988, p. 774-774, tradução minha) enfatiza, “a teoria 

sem pesquisa empírica é vazia, a pesquisa empírica sem teoria é cega”. Se a 

governança global do clima pode ser compreendida como um campo e a delegação 

brasileira para as conferências internacionais sobre mudança do clima como um 

subcampo, é preciso demonstrar pela prática, pela empiria, como ocorrem as 

disputas por poder nesses espaços. Desse modo, neste capítulo irei desenvolver a 

metodologia, os resultados encontrados e a análise da pesquisa empírica realizada 

por este estudo, com o objetivo de compreender as possibilidades de agência não 

estatal nas negociações sobre clima a partir de um estudo de caso sobre a comitiva 

oficial do Brasil para as COPs da UNFCCC, de 1997 a 2021.  

Para tanto, os atores estatais serão divididos em três categorias – setor 

empresarial, sociedade civil e academia –, de forma a facilitar a exposição e análise 

sobre o envolvimento não governamental nos espaços de negociação climática. 

Também irei apresentar quais foram as seis entidades mais frequentes na delegação 

brasileira, passando pelos três tipos de entidades não governamentais. A análise da 
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participação não estatal na delegação brasileira será orientada pela obra de Pierre 

Bourdieu, para observar quais capitais são mobilizados pelos diferentes atores não 

estatais e como são postos em prática para garantir a sua posição no “jogo” das 

negociações internacionais sobre mudança do clima. 

3.1 

Evolução da participação não estatal na delegação brasileira das 

COPs da UNFCCC 

Para compreender as formas de atuação e de poder dos atores não estatais 

na governança global do clima, este trabalho realiza um estudo de caso da delegação 

oficial do Estado brasileiro para as Conferências das Partes da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (ou, simplesmente, COPs da 

UNFCCC), com base na metodologia de “rastreamento de processos” ou “process 

tracing” (CAMPOS, 2015; CARVALHO, 2010), analisando a frequência da 

participação de atores não estatais na delegação brasileira (ao longo dos anos de 

1997 a 2021). Desse modo, a pergunta que norteia a pesquisa é: como a presença 

de atores não estatais na delegação oficial brasileira influencia a participação não 

estatal nas negociações internacionais sobre as mudanças climáticas? 

Apesar dos atores não estatais não possuírem autoridade formal nos espaços 

de discussão das COPs da UNFCCC, isto é, não possuem poder decisório no marco 

da convenção sobre clima – nem como entidades observadoras, nem mesmo como 

parte da delegação oficial de um país, já que não os negociadores da delegação –, 

existe agência não estatal na governança climática e esses atores ainda podem 

exercer alguma forma de poder nas conferências sobre mudanças climáticas, tendo 

a capacidade de “explorar vários canais de acesso ao processo de negociação da 

política internacional” climática (O’NEILL, 2009, p. 90, tradução minha). Esse 

poder pode ser a influência pelo lobby, pela conscientização, pela observação, 

acompanhamento das discussões e compartilhamento das informações etc.  

O estudo parte do entendimento de que a presença de entidades não estatais 

em uma delegação oficial (o que não é proibido pela UNFCCC) já é um sinal da 

influência e da importância desses atores para a governança climática; caso 

contrário, não haveria motivo para elas participarem enquanto delegação de um 

país, podendo acompanhar as conferências internacionais sobre clima com o crachá 
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amarelo de organizações observadoras autorizadas pela UNFCCC. Logo, a hipótese 

de pesquisa sobre a participação dos atores não estatais na delegação oficial 

brasileira e a sua influência no envolvimento não estatal nas discussões 

internacionais como um todo é a seguinte: com o credenciamento como delegação 

oficial de uma Parte da Convenção de Clima (i.e., um Estado), os atores não estatais 

possuem maior contato direto com as discussões climáticas e um acesso 

privilegiado às informações sobre o rumo dessas discussões e debates, de maneira 

que a presença desses atores nesses espaços de deliberação limitados às Partes da 

convenção – mesmo que apenas como observadores, já que não possuem autoridade 

formal e poder decisório de um negociador de um Estado parte – pode pressionar 

os tomadores de decisão e influenciar as decisões a serem tomadas, pois existem 

“olhos de fora” dentro dessas salas restritas. 

Escolhi analisar a delegação oficial do Brasil para as COPs da UNFCCC 

para discutir a participação não estatal na governança global climática por dois 

motivos. O primeiro é que esse é o maior evento internacional sobre mudanças 

climáticas, reunindo em média 25 mil pessoas, incluídos nesse número tanto 

delegados estatais quanto cientistas, ativistas ambientais, representantes de 

corporações, empresas e indústrias, entre outros participantes não estatais 

(UNFCCC, 2022a). Mas além disso, a delegação do Brasil para os eventos anuais 

das COPs apresenta uma questão interessante para análise, que é a inclusão de 

atores não estatais: ou seja, representantes de universidades, instituições de 

pesquisa, organizações não governamentais, movimentos sociais, empresas e 

federações de indústrias e do agronegócio, conseguem o direito ao crachá rosa da 

UNFCCC por serem credenciados como membros da comitiva oficial brasileira. 

Com isso, esses atores não estatais têm acesso às salas e aos outros espaços que são 

restritos às Partes da convenção de clima. Importante ressaltar também que a 

inclusão de participantes não estatais na sua delegação oficial não representa 

qualquer custo financeiro para o Estado brasileiro, os representantes de entidades 

não estatais que arcam suas próprias despesas da viagem para o evento (NOVA..., 

2019). 

Dessa forma, irei apresentar com maior detalhe sobre como foi realizada a 

coleta de dados da participação de atores não estatais na delegação oficial do Brasil 
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para as Conferências das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas 

a partir das listas oficiais disponibilizadas pela UNFCCC. 

3.1.1 

O que as listas da UNFCCC nos informam sobre a participação não 

estatal? 

 Para identificar quais entidades não estatais participaram da delegação 

oficial brasileira para as COPs sobre clima e qual a sua frequência, essas 

informações foram retiradas das listas oficiais de participação na conferência, 

disponibilizadas pela UNFCCC no seu website11 pelo menos um mês após a 

realização do evento. Essas listas apresentam as comitivas das Partes (delegações 

dos Estados partes) e não-Parte (Estados observadores, organizações internacionais 

observadoras e organizações não governamentais observadoras etc.) autorizadas 

pela convenção, sendo possível encontrar o nome completo dos participantes das 

delegações e, em sua maioria, também informações sobre a função e a que órgão 

ou entidade o participante está relacionado. Quando o nome de uma pessoa consta 

nessa lista,  significa que ela foi autorizada pela UNFCCC para entrar na Zona Azul 

da Conferência das Partes, isto é, no espaço oficial das reuniões formais sobre 

mudanças do clima, e esteve presente pelo menos em um dia do evento (ao contrário 

da lista provisional da UNFCCC, que é publicada antes da realização da sua 

respectiva COP e apenas indica as pessoas que foram autorizadas a entrar na Zona 

Azul). 

 Todavia, é importante mencionar que mesmo com a lista oficial, a UNFCCC 

não divulga os nomes de todos os participantes que estiveram presentes no evento. 

Em primeiro lugar, os membros da mídia que realizam a cobertura da conferência 

não constam nessa listagem, apesar destes serem contabilizados no número total de 

participantes do evento. E, a questão de maior impacto para a coleta de dados desta 

pesquisa, existe a categoria de party overflow (ou delegation overflow): introduzida 

na COP 3, de 1997, essa categoria permite que as Partes da convenção possam levar 

                                                
11 O website da UNFCCC, onde a lista oficial de participantes das Conferências as Partes e outros 

documentos da Convenção estão disponíveis para todo o público, é: https://unfccc.int. A lista oficial 

se difere da lista provisional de participantes das COPs (também publicada no site da UNFCCC), 

pois a provisional é divulgada antes da realização das conferências, de modo que informa apenas as 

pessoas que foram autorizadas a estarem presentes na COPs, enquanto a lista oficial divulga quais 

participantes autorizados estiveram no evento.  

https://unfccc.int/
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indivíduos para o evento sem que seus nomes apareçam na lista oficial 

(MCSWEENEY, 2021; MÜLLER et al., 2021).  

Enquanto a UNFCCC define que “todas as pessoas que desempenhem 

funções políticas ou de negociação relacionadas com a conferência devem ser 

incluídas na delegação como representantes do país (...)” (UNFCCC Secretariat, 

2020, p. 45, tradução minha) e informadas nas listas oficiais de participantes, os 

indivíduos que tiverem funções mais técnicas podem ser designados para a 

categoria de party overflow, em que não precisam ser destacados nessas listas de 

participantes. Desse modo, os Estados partes também podem incluir representantes 

de entidades não estatais nas suas delegações como party overflow 

(MCSWEENEY, 2021), não precisando expor esses nomes na lista oficial da 

UNFCCC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Crachás de participação 

autorizada pela UNFCCC para delegação 

da Parte brasileira (SANTOS, 2022, arquivo 

pessoal). Os crachás destacados com o 

círculo amarelo são os que identificam a 

participante como party overflow (2015-

2017).  

Infelizmente, o party overflow e a falta de transparência de informação e até 

carência de estudos sobre essa categoria impedem esta pesquisa de saber com 

certeza se os representantes da delegação brasileira informados na lista de 

participantes da UNFCCC são realmente todos os indivíduos presentes na missão 

oficial ou se há algum “transbordamento” da delegação. Por exemplo, durante as 

COPs 21 a 24 (de 2015 a 2018), nenhum participante não estatal é identificado nas 
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listas de participantes da comitiva brasileira da UNFCCC; entretanto, a partir de 

uma fonte, o arquivo pessoal da professora Maureen Santos (veja a Figura 12), é 

possível perceber que haviam sim atores não estatais na delegação durante esses 

anos, só que estes foram categorizados como party overflow, portanto, não 

mencionados na lista da UNFCCC. 

 Feito esses adendos, posso começar a explicar como foi definido quem é 

considerado ator não estatal na delegação brasileira nesta pesquisa e quem não é. 

Os atores não estatais foram divididos em três categorias: (1) setor empresarial, 

que inclui corporações financeiras, industriais e também empresas do agronegócio, 

além de conselhos, confederações e federações que reúnem entidades desse setor; 

(2) organizações não governamentais e movimentos sociais, também 

apresentados como sociedade civil; e (3) academia e instituições de pesquisa, 

também chamadas nesta pesquisa de instituições científicas. A separação dos 

participantes não estatais da comitiva brasileira entre essas categorias foi orientada 

a partir do seu vínculo com instituições, organizações, associações, corporações 

etc., informação que consta na própria lista oficial da UNFCCC (veja exemplo na 

Figura 13). Porém, ao longo da coleta de dados, não foi incomum encontrar apenas 

nomes de membros da comitiva brasileira, sem qualquer informação sobre a sua 

função na delegação e a sua relação com algum órgão estatal ou até entidade não 

governamental. Portanto, também foi necessário realizar uma busca desses nomes 

no Google e no Linkedin para descobrir informações sobre o participante, se este 

estava vinculado a alguma instituição governamental ou entidade não estatal no 

período em que ocorreu a COP e, caso fosse um representante não estatal, designá-

lo a uma das três categorias apresentadas acima.  

 

Figura 13: Informação do participante na lista oficial da UNFCCC (UNFCCC, 2014). O 

exemplo, retirado da lista oficial da COP 20 (2014), divulga o nome da participante 

(Maureen Cristina Martins dos Santos) da delegação brasileira, a sua função 

(Coordenadora do Programa de Justiça Ambiental) e a qual instituição ela está vinculada 

(Grupo Carta de Belém, rede de articulação da sociedade civil). 
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É importante destacar também que, nesta pesquisa, não foram considerados 

como atores não estatais os participantes vinculados às entidades subnacionais 

(como secretarias ou fundações dos governos estaduais e municipais do Brasil) ou 

com cargos políticos (vereadores, deputados, senadores...); os delegados 

relacionados às empresas de economia mista (com acionistas públicos e privados), 

como a Petrobrás, por entender que ainda são entidades estatais; e os com função 

informada no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (como secretário executivo, 

conselheiro, assessor etc.), pois apesar de contar com a participação de atores não 

governamentais e da sociedade civil, esse fórum é um organismo científico do 

governo federal, portanto, um organismo estatal. Desse modo, a evolução da 

participação não estatal na delegação brasileira para as COPs da UNFCCC pode ser 

observada a seguir, na Figura 13 e na Tabela 2. 

    
Figura 14: Evolução da participação não estatal na delegação oficial brasileira para as 

Conferências das Partes (COPs) sobre Mudanças Climáticas, durante os anos de 1995 a 

2021 (elaboração própria, 2022). O azul representa a quantidade total de participantes da 

delegação brasileira; o amarelo, a quantidade de participantes de entidades não estatais 

presentes na delegação; e o vermelho, a quantidade de entidades não estatais. 

 

A primeira vez que atores não estatais estiveram presentes na delegação 

brasileira foi no ano de 1997, durante a COP 3 em Kyoto (Japão), com dois 

representantes apenas. Um participante representava a Vitae Civilis – Instituto para 

o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz, uma organização não governamental, e 

o outro a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A partir de então, o Estado 

brasileiro continuou abrindo a sua missão oficial para entidades não estatais, 

incluindo-as como parte da delegação ou party overflow. 
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Total de 
participantes 

na 
delegação 
do Brasil 

Entidades 
não 

estatais 
na 

delegação  

Participantes 
de entidades 
não estatais 
registrados 

na 
delegação  

% de 
participantes 
não estatais 

na 
delegação 

(aprox.) 

Categoria(s) 
da maioria 

dos 
participantes 
não estatais  

COP 1 
(1995) 
Berlim 

9 0 0 0 
Não 

identificável 

COP 2 
(1996) 

Genebra 
9 0 0 0 

Não 
identificável 

COP 3 
(1997) 
Kyoto 

14 2 2 22% 

Setor 
Empresarial e 

Sociedade 
Civil 

COP 4 
(1998) 

Buenos 
Aires 

33 3 10 30% 
Setor 

Empresarial  

COP 5 
(1999) 
Bonn 

30 4 11 37% 
Setor 

Empresarial 

COP 6 
(2000) 
Haia 

65 29 34 52% 
Setor 

Empresarial 

COP 6 pt. 2 
(2001) Bonn 

46 13 22 48% 
Instituições 
Científicas 

COP 7 
(2001) 

Marrakesh 
40 6 14 35% 

Instituições 
Científicas 

COP 8 
(2002) 

Nova Délhi 
30 7 9 30% 

Setor 
Empresarial 

COP 9 
(2003) 
Milão 

55 14 20 36% 

Setor 
Empresarial e 

Instituições 
Científicas 

COP 10 
(2004) 

Buenos 
Aires 

207 56 91 44% 
Setor 

Empresarial 

COP 11 
(2005) 

Montreal 
139 30 56 40% 

Setor 
Empresarial 

COP 12 
(2006) 

Nairóbi 
116 28 45 39% 

Setor 
Empresarial 

COP 13 
(2007) 
Bali 

193 42 82 42% 
Setor 

Empresarial 
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COP 14 
(2008) 

Poznan 
162 53 79 49% 

Setor 
Empresarial 

COP 15 
(2009) 

Copenhague 
572 78 160 28% 

Setor 
Empresarial 

COP 16 
(2010) 

Cancun 
436 129 244 56% 

Setor 
Empresarial 

COP 17 
(2011) 

Durban 
224 88 122 54% 

Setor 
Empresarial 

COP 18 
(2012) 
Doha 

119 36 60 50% 
Setor 

Empresarial 

COP 19 
(2013) 

Varsóvia 
142 48 78 55% 

Setor 
Empresarial 

COP 20 
(2014) 
Lima 

288 66 150 52% 
Sociedade 

Civil 

COP 21 
(2015) 
Paris 

220 0 0 0 
Não 

identificável 

COP 22 
(2016) 

Marrakesh 
101 0 0 0 

Não 
identificável 

COP 23 
(2017) 
Bonn 

141 0 0 0 
Não 

identificável 

COP 24 
(2018) 

Katowice 
98 0 0 0 

Não 
identificável 

COP 25 
(2019) 
Madri 

159 4 5 3% 
Setor 

Empresarial 

COP 26 
(2021) 

Glasgow 
296 27 43 14% 

Setor 
Empresarial 

Tabela 2: Número de participantes da delegação brasileira ao longo das COPs (1995-

2021), contando com o número de entidades não estatais e participantes dessas entidades 

identificados (elaboração própria, 2022). Informações sobre a participação retiradas das 

listas oficiais de participantes da UNFCCC. 
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O Estado brasileiro possui uma das maiores delegações das conferências da 

UNFCCC, com uma média de 141 participantes (MCSWEENEY, 2021). O país 

tem o costume de levar muitos negociadores técnicos e políticos, funcionários e 

servidores ministeriais, parlamentares nacionais e subnacionais, mas o tamanho da 

comitiva brasileira também é inflado devido à prática do país de incluir atores não 

estatais. Ao longo desses vinte e seis anos de realização das Conferências das Partes 

da UNFCCC e dos quase vinte e cinco anos desde que o Brasil permitiu a 

participação de atores não estatais na sua delegação, esses atores representaram 

aproximadamente 33% da comitiva brasileira para o evento. Em algumas COPs, o 

número de participantes não estatais até ultrapassou a metade da delegação do país, 

como ocorreu na COP 6 (2000) e durante o período 2010-2014, da COP 16 até a 

COP 20 (veja a Tabela 2).  

A Tabela 2 também informa que o setor empresarial levou o maior número 

de representantes não estatais ao longo de dezesseis COPs, representando a 

categoria não estatal majoritária na delegação brasileira. Cheguei a esse dado a 

partir do material informado nas listas oficiais publicadas pela UNFCCC, de modo 

que, após separar os atores não estatais brasileiros entre sociedade civil, setor 

empresarial e instituições científicas, conferi a quantidade de participantes de cada 

categoria e identifiquei qual setor correspondia à maioria desses participantes. 

Logo, a categoria que representa a maioria da participação não estatal na comitiva 

do Estado brasileiro não foi definida pela quantidade de entidades não estatais que 

foram cadastradas como parte da delegação brasileira, mas pela quantidade de 

participantes de cada entidade não governamental. Por exemplo, na COP 6 parte 2 

(2001), o número de organizações da sociedade civil e do setor empresarial foi igual 

– 4 cada, com 3 entidades da academia e de instituições de pesquisa –, mas as 

instituições científicas foram a categoria que levou o maior número de participantes 

na comitiva do Brasil, portanto, essa é a categoria majoritária da participação não 

estatal na COP 6 parte 2. 

A conferência que contou com a maior presença de atores não estatais na 

comitiva brasileira foi COP 16, em Cancun, no ano de 2010, contando com 244 

representantes de 129 entidades não estatais. Nessa lista, incluem-se 25 

representantes da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
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(maior delegação não estatal no ano), membros do Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), da CNI, da mineradora Vale, da 

multinacional Coca-Cola, dos bancos Itaú e Santander, professores e pesquisadores 

de universidades como a Fundação Getúlio Vargas (FGV), Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP), Universidade do 

Paraná (UFPR), Universidade de Brasília (UNB) e a Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e participantes de organizações não governamentais como o Fórum 

Brasileiro de Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS), FASE, WFF Brasil, Amigos da 

Terra, SOS Mata Atlântica, ActionAid, a central sindical da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e muitos outros. 

 Porém, como é possível perceber na Tabela 2, durante as COPs 21 a 24 (de 

2015 a 2018), a participação de atores não estatais na delegação brasileira não é 

possível de ser identificada na lista oficial da UNFCCC. Isso não significa que esses 

atores não estiveram presentes na comitiva do Estado brasileiro nesses três anos: 

conforme mencionado anteriormente, a partir do arquivo pessoal de uma 

representante da sociedade civil que acompanha as conferências internacionais 

sobre clima (Figura 12) é possível comprovar que entidades não estatais 

continuaram a ir para esses eventos credenciadas como parte da delegação brasileira 

ao longo dos anos de 2015 a 2018, só que foram categorizadas como party overflow, 

de modo que não foram mencionadas nas listas publicadas pela convenção. 

 Também é necessário salientar que, mesmo com a posição adotada pelo 

Estado brasileiro no ano de 2019 (primeiro ano da presidência de Jair Bolsonaro) 

de não permitir mais a participação de atores não estatais na sua delegação para as 

Conferências das Partes sobre clima, “... incluindo em sua delegação oficial apenas 

representantes do poder público” (de ANDRADE, 2019, n.p.), a partir da coleta de 

dados nas listas oficiais da UNFCCC é possível comprovar que esses atores 

continuaram presentes na missão oficial brasileira durante as últimas duas COPs 

(COP 25 e COP 26) – em menor número, longe dos tempos em que a participação 

não estatal chegava perto ou ultrapassava da metade da delegação do país, mas 

ainda presentes. Quem foi verdadeiramente excluído da delegação oficial brasileira 

foram as organizações não governamentais e membros da academia e de outras 
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instituições de pesquisa: não houve qualquer participação de entidades das duas 

categorias na comitiva do Brasil para COP 25; e na COP 26, apenas um 

representante da Universidade Federal de Minas Gerais e um da ONG The Nature 

Conservancy conseguiu credenciamento na delegação brasileira, o restante do total 

de 43 participantes não estatais correspondia ao setor empresarial. Ademais, atores 

empresariais como a CNI, a CNA, a Sociedade Rural Brasileira (SRB), a empresa 

de alimentos JBS e a Biofílica (empresa de investimentos financeiros) continuaram 

sendo credenciados como parte da missão oficial do Estado brasileiro nas duas 

últimas COPs, sem qualquer restrição. 

 Assim, para analisar como ocorreu o envolvimento não estatal na delegação 

oficial do Brasil para as COPs UNFCCC no período de 1997 a 2021 é preciso 

examinar mais profundamente a frequência das diferentes entidades, instituições, 

associações que constituem os “atores não estatais”. Ou seja,  dividir esses atores 

em categorias distintas – setor empresarial (empresas, indústrias e corporações), 

sociedade civil (organizações não governamentais e movimentos sociais) e 

academia e instituições de pesquisa – para compreender melhor as suas 

particularidades em relação a sua frequência e participação na comitiva brasileira 

para essas conferências. Portanto, nas próximas subseções apresentarei os seis 

participantes mais frequentes de cada um dos três grupos não estatais, 

destrinchando o nível da sua presença ao longo dos anos, de modo a comparar a 

participação dessas três categorias dentro da delegação do Estado brasileiro e nos 

espaços de discussão das Conferências das Partes. 

3.1.2 

 O setor empresarial na delegação brasileira 

O envolvimento direto dos atores empresariais nas negociações ambientais 

internacionais como um todo (pela sua presença nesses eventos) é um fenômeno 

relativamente recente, considerando os 50 anos da governança ambiental global 

desde a realização da Conferência de Estocolmo e a postura defensiva e crítica do 

setor às questões ambientais no início da construção dessa governança (O’NEILL, 

2009). Todavia, ao verificar o envolvimento do setor empresarial global na 

governança climática, em especial nas Conferências das Partes da UNFCCC, é 

possível perceber a presença de atores desse setor desde a primeira conferência, em 
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1995, designados como organizações observadoras (UNFCCC, 1996). Na 

delegação oficial do Estado brasileiro, o setor empresarial esteve presente pela 

primeira vez na 3ª Conferência das Partes, que ocorreu no ano de 1997, e foi a 

maioria da participação não estatal na delegação ao longo de dezesseis COPs. 

Mesmo desempenhando “...um papel direto limitado nas arenas 

internacionais quando se trata de negociar o desenho do regime climático” 

(ANDRADE & PUPPIM DE OLIVEIRA, 2015, p. 376, tradução minha), por não 

possuírem poder decisório no âmbito da UNFCCC (assim como qualquer ator não 

estatal), isso não quer dizer que os atores empresariais são observadores passivos 

nas instâncias de negociação climática. Pelo contrário, eles têm capacidade para 

influenciar os rumos das discussões e políticas climáticas acordadas, permanecendo 

ativos “... no lobby e nas negociações dos bastidores, bem como influentes em 

regimes nacionais e subnacionais” (Ibid., p. 376, tradução minha). Essa participação 

ativa existe, “para o bem ou para o mal”: isto é, como as políticas e estratégias para 

o combate às mudanças climáticas estão relacionadas a mudanças nos modos de 

produção e consumo – já que a crise climática é resultado da atividade antrópica –, 

o setor empresarial pode auxiliar na construção de projetos e acordos mais 

ambiciosos, compreendendo-os como oportunidade de mercado e de uma nova 

“economia verde”; ou pode se opor à criação de regras e regulações internacionais 

climáticas, podendo dificultar a implementação dos compromissos, além de 

pressionar para que pouca ou nenhuma mudança seja feita nos modelos altamente 

poluentes de produção (O’NEILL, 2009; ANDRADE & PUPPIM DE OLIVEIRA, 

2015).  

Agora, seguindo o objetivo desta pesquisa e analisando especificamente a 

participação de entidades do setor empresarial na delegação oficial brasileira para 

as COPs sobre mudança do clima, esta é a categoria que possui maior frequência: 

atores do setor empresarial estiveram presentes na comitiva brasileira desde a COP 

3 de Kyoto, em 1997 – o primeiro ano que o país assumiu a prática de incluir atores 

não estatais na sua delegação –, até o evento mais recente, a COP 26 em Glasgow, 

2021. 
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Tabela 3: Os seis atores do setor empresarial com maior frequência na delegação oficial 

brasileira, 1997-2021 (elaboração própria, 2022). As COPs com asterisco (COP 25 e COP 

26) indicam os eventos que ocorreram após o Estado brasileiro ter declarado que não iria 

mais incluir atores não estatais na sua delegação. As COPs 21 a 24 (2015 a 2018) não 

estão presentes na tabela pois nas listas oficiais da UNFCCC não foram informados 

participantes não estatais na comitiva brasileira. 

 

  

Confederação 
da Agricultura 
e Pecuária do 
Brasil (CNA) 

Confederação 
Nacional da 

Indústria (CNI) 

Conselho 
Empresarial 

Brasileiro para o 
Desenvolvimento 

Sustentável 
(CEBDS) 

Federação 
das 

Indústrias 
do Estado 

de São 
Paulo 

(FIESP) 

União da 
Indústria de 

Cana-de-
Açúcar 
(UNICA) 

Vale S.A 
(antiga 

Companhia 
Vale do Rio 

Doce) 

COP 3 
(1997) 

Não Sim Não Não Não Não 

COP 4 
(1998) 

Não Não Sim Não Não Não 

COP 5 
(1999) 

Não Não Sim Não Não Não 

COP 6 
(2000) 

Não Não Sim Não Não Sim 

COP 6 pt. 2 
(2001) 

Não Não Sim Não Não Não 

COP 7 
(2001) 

Não Não Sim Não Não Não 

COP 8 
(2002) 

Não Não Sim Não Não Sim 

COP 9 
(2003) 

Não Não Sim Não Sim Não 

COP 10 
(2004) 

Não Sim Sim Não Sim Sim 

COP 11 
(2005) 

Não Não Não Não Não Não 

COP 12 
(2006) 

Não Não Não Não Sim Sim 

COP 13 
(2007) 

Não Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 14 
(2008) 

Não Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 15 
(2009) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 16 
(2010) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 17 
(2011) 

Não Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 18 
(2012) 

Não Sim Sim Sim Não Não 

COP 19 
(2013) 

Sim Sim Sim Sim Não Não 

COP 20 
(2014) 

Sim Sim Sim Sim Não Sim 

COP 25 
(2019)* 

Sim Sim Não Não Não Não 

COP 26 
(2021)* 

Sim Sim Não Não Não Não 
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Mesmo com a declaração do governo brasileiro de ter descontinuado essa 

prática em 2019 (AMARAL, 2021; de ANDRADE, 2019; NOVA..., 2019), ela 

persistiu tanto em 2019 quanto em 2021, com o setor empresarial como o único 

grupo não estatal presente na COP 25 e como larga maioria dos participantes não 

governamentais na COP 26. Entretanto, é importante destacar que o CEBDS – ator 

empresarial com maior frequência na delegação brasileira, tendo participado em 

dezesseis conferências – não esteve presente na delegação do Brasil nas duas 

últimas COPs. 

Ao discutir a participação de atores do setor empresarial na governança 

ambiental global como um todo (que inclui a governança climática), a professora 

Kate O’Neill (2009, p. 62, tradução minha) apresenta que as 

corporações raramente gostam de se envolver diretamente no 
processo político individualmente. Assim, organizações 

representativas, como associações do comércio e da indústria, 

fornecem um veículo para a ação política coletiva dos atores 

corporativos. 

Como é possível de perceber na Tabela 3, dos seis atores empresariais com maior 

frequência na comitiva oficial do Brasil para as conferências do clima, cinco são 

“organizações representativas”: a CNA, a CNI, o CEBDS, a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e União da Indústria de Cana-de-Açúcar 

(UNICA), que são relacionadas ao agronegócio, à indústria e ao setor empresarial 

no geral.  

Não obstante, isso não significa que as empresas e corporações privadas não 

possam enviar seus próprios representantes pela delegação brasileira; por exemplo, 

a Vale S.A contou com representantes na comitiva oficial do país ao longo de dez 

Conferências das Partes, sendo um dos atores empresariais mais presentes desde o 

início da prática de abertura da delegação para atores não estatais. Mas a 

participação do setor empresarial nas COPs da UNFCCC é mais comum e mais 

fácil de ser permitida por meio dessas organizações representativas; primeiro 

porque o Secretariado da UNFCCC só reconhece e cadastra atores empresariais 

como observadores da convenção pelas organizações representativas mencionadas 

por O’Neill, ou seja, confederações, federações ou associações empresarias, 

industriais e agropecuárias (que entram na BINGO, constituency de organizações 
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não governamentais de empresas e indústrias, discutidas no primeiro capítulo). Isso 

está definido no artigo 7, parágrafo 6 da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (1992). Consequentemente, devido a essa regra de 

reconhecimento de observadores não governamentais pela UNFCCC, se 

convencionou a presença do setor empresarial nas discussões climáticas a partir das 

organizações representativas, o que explica a grande participação coletiva de atores 

empresariais (por meio das confederações e associações) em relação a uma menor, 

mas existente, participação individual das empresas, indústrias e corporações – que 

só podem estar presentes nos espaços oficiais do evento se estiverem associadas a 

uma organização observadora ou a uma delegação de uma Parte da convenção.  

É possível compreender que essa condição da UNFCCC acerca dos 

observadores não governamentais autorizados influencia a frequência da presença 

privada na delegação brasileira de duas maneiras. Primeiro, há uma participação 

majoritária de organizações representativas do setor empresarial na comitiva 

brasileira, já que essas associações se envolveram por mais tempo com as 

discussões climáticas ou até foram criadas pelo setor para lidar especificamente 

com as questões ambientais e climáticas (o CEBDS, por exemplo). Além disso, as 

organizações representativas são um espaço de contato e troca de informações entre 

as diferentes empresas associadas, de forma que pode promover um alinhamento de 

interesses desses atores empresariais (ANDRADE & PUPPIM DE OLIVERA, 

2015), a criação de um consenso que pode promover uma pressão mais organizada 

sobre o posicionamento do Estado brasileiro nas COPs e também sobre os rumos 

das decisões da conferência num geral. Todavia, a abertura da comitiva do Estado 

brasileiro para atores não estatais também representa uma oportunidade para que 

empresas, indústrias e corporações levem membros para as COPs sem que essas 

precisem se associar a alguma organização representativa (o que é necessário para 

entrar como observador cadastrado pela UNFCCC), de maneira que esses atores 

podem realizar uma participação individual no evento, caso seja o seu interesse. 

3.1.3 

A sociedade civil na delegação brasileira 

O ativismo da sociedade civil e das organizações não governamentais 

desempenha um importante papel na política climática global – inclusive nas 
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Conferências das Partes sobre clima –, uma função que pode ser percebida desde 

os primeiros passos para a construção do que hoje se entende como a governança 

ambiental global (REID et al. 2012; CANIGLIA, BRULLE & SZASZ, 2015). Com 

a internacionalização dos movimentos ambientalistas e o surgimento de ONGs 

como o Greenpeace e a WWF pela causa ambiental ao longo das décadas de 1960 

e 1970, essas mobilizações conscientizaram a comunidade internacional sobre 

problemas ambientais do planeta e pressionaram por uma ação global coordenada 

que deu origem aos eventos internacionais – Conferência de Estocolmo e Rio-92 –

“fundadores” da governança ambiental global (CORRÊA DO LAGO, 2007; 

O’NEILL, 2009) – e, consequentemente, também promoveu a criação da 

governança climática global.  

Das três categorias utilizadas neste trabalho para diferenciar os atores não 

estatais, a sociedade civil é a mais abrangente, já que “... consiste em associações e 

movimentos voluntários – religiosos, ativistas e outros grupos coletivos aos quais 

os indivíduos escolhem se juntar” (O’NEILL, 2009, p. 57-58, tradução minha), 

correspondendo a uma relação contínua, voluntária, não comercial e desvinculada 

de Estados e governos. Ativistas ambientais, associações de povos indígenas e 

comunidades tradicionais, sindicatos trabalhistas, organizações de movimentos 

sociais... esses são alguns dos grupos comumente referidos como agentes da 

sociedade civil. 

Mas como a sociedade civil pode ocupar um papel tão importante na 

governança global do clima se esta não possui poder decisório nas principais 

negociações internacionais, já que não é um ator estatal? Como ela pode influenciar 

“direta ou indiretamente” (Ibid., p. 57, tradução minha) o curso da política climática 

mundial? Kate O’Neill, ao destacar três formas de participação de organizações não 

governamentais e de representantes da sociedade civil nas negociações ambientais 

internacionais, também responde a essas duas perguntas:  

Primeiro, as ONGs desempenharam papeis-chave na definição 

da agenda – trazendo problemas à atenção da comunidade 

internacional e pressionando por soluções específicas. [...]  Em 

segundo lugar, as ONGs têm servido como “guardiões da 

consciência” da comunidade internacional – destacando não 

apenas os imperativos morais e éticos para resolver os problemas 

ambientais globais, mas também pressionando constantemente 
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por uma participação mais ampla nessas deliberações, lembrando 

os organizadores das negociações e participantes de seu público 

mais amplo. Também fornecem uma importante conexão entre 

as comunidades locais e a governança global, onde os interesses 

dessas comunidades podem não ser representados por seus 

próprios governos. Terceiro, [a sociedade civil] traz muita 

expertise para lidar com os problemas ambientais globais e seus 

impactos. Ao fornecer informações e ideias aos negociadores, [as 

ONGs] ajudam a intermediar acordos sobre questões difíceis 

e iluminam a compreensão global de problemas específicos. De 

fato, as ONGs são conhecidas por desempenhar um papel crítico 

na redução dos custos das transações e no aumento da 

transparência das negociações internacionais (O’NEILL, 2009, 

p. 91-92, tradução minha, grifos meus). 

Ou seja, as organizações da sociedade civil cumprem diversas funções na 

governança global ambiental e climática, desde a pressão pela inclusão de assuntos 

na agenda climática global até o auxílio na criação de acordos e consensos 

internacionais. As organizações não governamentais possuem um papel 

fundamental para a construção contínua da governança global do clima e para guiar 

as políticas e estratégias de combate à crise climática planetária. 

 Se como agentes observadores, sem autoridade formal, na Conferência das 

Partes da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (o maior evento 

internacional sobre o clima), a sociedade civil já desempenha diversas funções na 

governança climática e é reconhecida como um importante ator nesse campo, o que 

muda quando essas organizações não governamentais recebem a oportunidade de 

participar das COPs como membros da delegação oficial de uma Parte (um país)? 

Essa é a experiência que começou para a sociedade civil na comitiva do Estado 

brasileiro a partir do ano de 1997 – e que foi perdida, ou reduzida drasticamente, a 

partir de 2019 (de ANDRADE, 2019; AMARAL, 2021).  

Seja com o crachá amarelo (organização observadora) ou com o crachá rosa 

(Estado parte), a sociedade civil continua designada à posição de participante 

observador do “jogo” climático nas COPs da UNFCCC. Isso porque, mesmo 

presente na delegação de um Estado parte da convenção, as organizações não 

governamentais ainda não possuem poder decisório nas negociações climáticas, 

essa autoridade continua sendo apenas dos delegados (com função técnica e 

política) dos Estados partes. Mas ao estar presente na delegação de uma Parte e 



92 
 

portar o crachá rosa, a sociedade civil consegue acesso a salas restritas apenas para 

representantes estatais, o que garante um acesso direto a outros espaços de 

discussões sobre o clima. 

 Analisando a participação da sociedade civil na missão oficial brasileira 

para as COPs, as organizações não governamentais e os movimentos sociais 

aproveitaram essa oportunidade sempre quando lhe foi permitida: a sociedade civil 

esteve presente desde a primeira conferência em que a delegação brasileira foi 

aberta para atores não estatais, que foi a COP 3, em Kyoto (1997). Mas, acerca da 

frequência de participação, somente durante meados dos anos 2000 é que ela se 

tornou mais intensa. A partir de 1997, a única COP que não contou com a menção 

de ONGs na lista oficial (além do período de 2015 a 2018, em que os atores não 

estatais foram cadastrados como party overflow) da UNFCCC foi a COP 25, em 

2019, que corresponde ao ano em que o Estado brasileiro declarou que iria restringir 

a sua comitiva para apenas representantes estatais (de ANDRADE, 2019). O evento 

seguinte, a COP 26, teve apenas um representante da sociedade civil na delegação 

do Brasil, o que representa uma drástica redução da participação desse setor. É 

importante ressaltar também que a sociedade civil foi a categoria não estatal 

majoritária na missão oficial brasileira em apenas duas conferências (a COP 3 e a 

COP 20). 

Sobre os seis atores da sociedade civil e de movimentos sociais mais 

frequentes (veja Tabela 4), a organização que participou mais vezes é a Vitae 

Civilis, uma organização não governamental fundada em 1989, voltada para a 

construção de “sociedades sustentáveis” (FSM 2009 AMAZÔNIA, 2020, n.p.) que 

conciliam o desenvolvimento humano associado à conservação ambiental. Dos seis 

participantes mais frequentes, apenas um é uma instituição sindicalista – a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT). Há também uma coalizão de organizações e 

movimentos da sociedade civil, o FBOMS, e quatro organizações não 

governamentais (FBDS, Idesam, Vitae Civilis e WWF Brasil).  
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Tabela 4: Os seis atores da sociedade civil e movimentos sociais com maior frequência na 

delegação oficial brasileira, 1997-2021 (elaboração própria, 2022). As COPs com asterisco 

(COP 25 e COP 26) indicam os eventos que ocorreram após o Estado brasileiro ter 

declarado que não iria mais incluir atores não estatais na sua delegação. As COPs 21 a 

24 (2015 a 2018) não estão presentes na tabela pois nas listas oficiais da UNFCCC não 

foram informados participantes não estatais na comitiva brasileira. 

 

Central Única 
dos 

Trabalhadores 
(CUT) 

Fórum Brasileiro 
de ONGS e 

Movimentos 
Sociais para 

Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 

(FBOMS) 

Fundação 
Brasileira para o 
Desenvolvimento 

Sustentável 
(FBDS) 

Instituto de 
Conservação e 

Desenvolvimento 
Sustentável 

(Idesam) 

Vitae Civilis – 
Instituto para o 

Desenvolvimento, 
Meio Ambiente e 

Paz 

WWF 
Brasil 

COP 3 
(1997) 

Não Não Não Não Sim Não 

COP 4 
(1998) 

Não Não Não Não Sim Não 

COP 5 
(1999) 

Não Não Não Não Sim Não 

COP 6 
(2000) 

Não Não Sim Não Sim Não 

COP 6 pt. 2 
(2001) 

Não Não Sim Não Sim Não 

COP 7 
(2001) 

Não Sim Sim Não Não Não 

COP 8 
(2002) 

Não Não Sim Não Sim Não 

COP 9 
(2003) 

Não Não Não Não Sim Não 

COP 10 
(2004) 

Não Sim Não Não Sim Não 

COP 11 
(2005) 

Não Não Não Não Sim Não 

COP 12 
(2006) 

Não Sim Não Sim Sim Sim 

COP 13 
(2007) 

Sim Sim Não Sim Sim Sim 

COP 14 
(2008) 

Não Sim Não Sim Sim Sim 

COP 15 
(2009) 

Não Sim Sim Sim Não Não 

COP 16 
(2010) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 17 
(2011) 

Sim Não Não Sim Sim Sim 

COP 18 
(2012) 

Sim Não Sim Não Sim Sim 

COP 19 
(2013) 

Não Não Sim Não Sim Sim 

COP 20 
(2014) 

Sim Não Não Sim Não Sim 

COP 25 
(2019)* 

Não Não Não Não Não Não 

COP 26 
(2021)* 

Não Não Não Não Não Não 
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Apesar de serem organizações da sociedade civil, isso não significa que 

todas as entidades possuem o mesmo posicionamento (GEREKE & BRÜHL, 

2019). Por exemplo, mesmo sendo uma ONG, a Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento Sustentável (FBDS) foi fundada por empresas como as 

companhias de papel e celulose Grupo Suzano, Fibria e Klabin, a petrolífera Shell 

e a mineradora Vale S.A, entre outras (FBDS, 2022). Desse modo, é possível 

admitir que a FBDS é uma organização que representa as demandas e interesses do 

setor empresarial nesse ambiente da sociedade civil do que uma organização 

representativa de movimentos sociais e ativismos socioambientais.  

Já o Fórum Brasileiro de Organizações Não Governamentais e Movimentos 

Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS) é uma coalizão 

fundada em 1990 para facilitar a participação de grupos da sociedade civil brasileira 

nos eventos internacionais sobre meio ambiente (FBOMS & VITAE CIVILIS, 

2007), que incluem as COPs da UNFCCC. Considerando que para participar das 

conferências da UNFCCC os atores não estatais precisam estar cadastrados como 

organizações observadoras pela Secretaria da convenção, o papel da FBOMS 

(enquanto observador reconhecido) é de facilitar o acesso a essas reuniões para as 

organizações não governamentais brasileiras e também servir como um espaço de 

interlocução e articulação entre diferentes ONGs. Essa função da FBOMS continua 

mesmo dentro da delegação brasileira: a partir do seu “guarda-chuva”, ajudar a 

participação de ONGs e movimentos sociais nas Conferências das Partes sobre 

clima e também propiciar maior articulação entre diferentes organizações e 

movimentos da sociedade civil.  

Sobre o envolvimento de movimentos sociais na comitiva oficial brasileira 

para as COPs, é importante destacar um dado encontrado ao longo da pesquisa nas 

listas oficiais da UNFCCC sobre a participação indígena na comitiva brasileira. 

Apenas em 2014, na COP 20 em Lima (Peru)12, é que foi evidenciada a presença 

de povos indígenas na delegação oficial do Brasil, com nove participantes da 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). Ou seja, com 25 anos desde a 

abertura da comitiva do Estado brasileiro para entidades não estatais, apenas em 

                                                
12 Relembrando que a COP 20 também foi uma das poucas conferências em que a sociedade civil 

representou a maioria da participação não estatal na delegação do Estado brasileiro. 



95 
 

uma COP a delegação brasileira contou com a participação de representantes do 

movimento indígena no país. A partir dessa informação, me vêm os seguintes 

questionamentos: por que o movimento indígena do Brasil não teve maior 

frequência na delegação brasileira? As associações, grupos e articulações indígenas 

não tinham interesse de participar da comitiva brasileira? Ou não receberam 

abertura do Estado brasileiro para que se sentissem confortáveis de ocupar esse 

espaço? Não acredito que essa baixa participação significa um desinteresse dos 

povos indígenas do Brasil acerca do tema das mudanças climáticas, já que na última 

conferência, a COP 26, foram quarenta representantes dos povos originários do 

Brasil para Glasgow para acompanhar os desdobramentos da conferência 

(MÜZELL, 2021; COP26..., 2021). 

Ao falar sobre organizações não governamentais e movimentos sociais 

ocuparem espaços dentro da delegação brasileira, não posso esquecer de mencionar 

o impacto que o governo de Jair Bolsonaro teve sobre a participação dessa categoria 

na comitiva oficial brasileira para as Conferências das Partes da UNFCCC. Como 

já discutido anteriormente, em 2019 (o primeiro ano da presidência de Bolsonaro) 

o Estado brasileiro reverteu a sua prática de abrir a delegação do país para atores 

não estatais, declarando que esta voltaria a ser restrita para apenas representantes 

do poder público. Todavia, como é possível comprovar pela lista oficial da 

UNFCCC para as COPs 25 e 26, nesse mesmo ano de 2019 e na conferência 

seguinte em 2021, a comitiva do Brasil continuou com participantes não estatais. A 

grande mudança foi que as organizações não governamentais (e também membros 

da academia e de instituições de pesquisa) foram excluídas da delegação brasileira: 

como já mencionado, não houve representante da sociedade civil em 2019 e, em 

2021, a comitiva do país contou com apenas uma ONG, The Nature Conservancy 

com uma participante. Em 2019 também, ativistas ambientais e organizações 

ambientalistas foram alvo de espionagem por parte da Agência Brasileira de 

Inteligência, a ABIN (FRAZÃO, 2020). Essa foi uma brusca transformação da 

prática brasileira de abertura da sua comitiva para atores não estatais, mas também 

representa uma mudança radical na relação entre o Estado brasileiro e a sociedade 

civil, as organizações não governamentais e os movimentos sociais. 
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3.1.4 

As instituições científicas na delegação brasileira 

Sobre as entidades não estatais da academia e das instituições de pesquisa 

científica – os seus cientistas, experts e especialistas –, o conhecimento e a expertise 

desses atores “ocupam um papel crítico nas políticas internacionais ambientais” e 

climáticas (O’NEILL, 2009, p. 63, tradução minha). A Ciência – os argumentos e 

as evidências científicas – é essencial para a elaboração de políticas, estratégias e 

acordos internacionais em resposta à crise climática planetária. E a presença de 

cientistas e especialistas nas Conferências das Partes, seja como participantes de 

entidades observadoras ou das delegações oficiais das Partes, é um indicador da 

importância da Ciência para informar os debates realizados no âmbito das COPs, 

mas também uma oportunidade de estudo para os próprios pesquisadores sobre as 

negociações internacionais sobre o clima e o rumo da governança climática global 

(NOVA..., 2019). 

Um grande exemplo do caráter fundamental da Ciência para a negociação 

climática internacional é o destaque do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas, o IPCC. Os estudos e avaliações científicas realizados pelo painel 

científico orientam as discussões no âmbito da UNFCCC e o consenso internacional 

em acordos, como o Acordo de Paris, assinado em 2015. A meta de limitar o 

aumento da temperatura do Planeta a menos de 2ºC, idealmente a 1.5ºC, até 2100 

foi decidida a partir das avaliações científicas elaboradas pelo IPCC, que 

demonstraram que esse é o cenário mais seguro para evitar efeitos mais severos da 

mudança climática no futuro.  

Desse modo, as instituições de pesquisa científica e os seus pesquisadores 

também são “agentes importantes na definição da agenda climática. É difícil 

discutir os impactos e as implicações das mudanças climáticas sem levar em conta 

os argumentos e as evidências científicas” (ANDRADE, 2020, p. 297), já que o 

conhecimento científico informa e guia tanto os debates quanto os consensos sobre 

a crise climática.  
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No entanto, isso não significa que o conhecimento científico é 

inquestionável nessas esferas de discussão internacional. Para dar um exemplo 

sobre as disputas por consenso no debate climático global,  

a meta de 1.5ºC [para o aumento da temperatura planetária, 

presente no Acordo de Paris] foi puxada por negociadores de 

pequenos países insulares, mais vulneráveis aos efeitos do 

aquecimento global por conta do aumento do nível do mar. 

Considerada ambiciosa por cientistas na época do acordo, hoje 

ela está amplamente consolidada (VICK, 2021, n.p.). 

Ou seja, o que hoje é um consenso na Ciência climática – a extrema importância de 

limitar o aumento do aquecimento global a 1.5ºC para evitar eventos extremos, 

desastres e catástrofes mais severos decorrentes da mudança do clima –, só foi 

inserido no principal acordo internacional sobre o clima devido à pressão dos países 

insulares, porque era uma meta considerada “ambiciosa” até pelo consenso 

científico no momento em que o acordo estava sendo elaborado. 

 Antes de apresentar a participação das instituições de pesquisa e da 

academia na delegação oficial brasileira para as Conferências das Partes da 

UNFCCC, irei completar o raciocínio sobre como a Ciência, os cientistas e os 

especialistas vêm sendo questionados no âmbito das mudanças climáticas – o que 

não retira o seu papel fundamental na política climática global. Primeiro, há uma 

contestação sobre a neutralidade e a objetividade científicas, ou melhor, a não-

neutralidade da Ciência climática (BOURDIEU 1988 e 2004; BOURDIEU & 

WACQUANT, 1992; MILLER, 2004; O’NEILL, 2009; ANDRADE, 2020). 

Essa é uma discussão que percorre todos os âmbitos e todas as áreas de 

estudo do que consideramos como Ciência e conhecimento científico, mas é 

possível reparar na temática das mudanças climáticas como é complicado distinguir 

a ciência da política e vice-versa (JASANOFF, 1997; O’NEILL, 2009). Como 

destacado por Thales de Andrade (2020), durante as décadas de 1980 e 1990 houve 

uma mobilização pelo negacionismo climático por parte de grandes corporações 

poluidoras para frear a elaboração de uma agenda global para o clima, contando 

com o apoio de cientistas e revistas científicas, isto é, a realização de pesquisas 

científicas com um fim claramente político e com consequências negativas para a 

construção da governança global do clima. O uso da autoridade científica e do 
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argumento da “neutralidade da Ciência” para mascarar o objetivo político desses 

estudos negacionistas. Isso não significa que todo uso político da Ciência é 

negativo, mas a Ciência e os cientistas não podem ser separados do contexto social 

e político em que estão inseridos (BOURDIEU & WACQUANT, 1992), de forma 

que a objetividade e a neutralidade científicas são um mito (JAPIASSU, 1975; 

ROCHA DE SIQUEIRA, 2010). 

 A discussão sobre a neutralidade da Ciência e a autoridade científica leva a 

outro questionamento sobre o que é conhecimento especializado sobre as mudanças 

climáticas e o que não é, quem tem autoridade do conhecimento e quem define essa 

distinção entre o conhecimento qualificado e o não qualificado. O expert não é 

apenas o cientista, existem diversas perspectivas e variados conhecimentos de 

origem local e tradicional – dos povos indígenas, das populações tradicionais, das 

comunidades locais – que também devem ser considerados como saberes 

especializados (O’NEILL, 2009; FAO & FILAC, 2021) que podem informar e guiar 

as políticas, estratégias e acordos internacionais para combater as mudanças do 

clima. Como apresentado por Kate O’Neill (2009), as convenções “irmãs” da 

UNFCCC, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção de Combate à 

Desertificação, possuem processos para participação direta de grupos indígenas e 

outros detentores de conhecimento local e tradicional, com o reconhecimento cada 

vez maior desses saberes como “fontes de autoridade legítima” (O’NEILL, 2009, 

p. 66, tradução minha).  

Tendo apresentado o contexto do saber científico na governança global do 

clima, desde o seu caráter essencial para a criação de políticas e estratégias de 

combate às mudanças climáticas até as contestações acerca da autoridade científica 

e do conhecimento especializado, agora posso começar a discorrer sobre a presença 

científica na delegação brasileira. Acerca dos cientistas, experts e representantes de 

instituições de pesquisa mais frequentes na delegação oficial do Brasil, é possível 

reparar no predomínio da academia (veja Tabela 5). Das seis entidades identificadas 

como mais presentes, cinco são universidades: a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). E dessas cinco, três são universidades públicas federais e uma é 
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universidade pública estadual, isto é, são instituições públicas de ensino superior 

mantidas com recursos do Governo Federal ou do governo estadual. À primeira 

vista, essa condição pública das universidades brasileiras poderia classifica-las 

como atores estatais, de modo que não fariam parte do foco de análise desta 

pesquisa. Porém, considerando a autonomia de ensino e pesquisa que essas 

universidades públicas têm em relação aos governos estaduais e federais, decidi por 

considera-las como atores não estatais também. 

Sobre a instituição de ensino e pesquisa mais frequente na delegação 

brasileira para as COPs, os representantes da UFRJ vêm principalmente do Instituto 

Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, também 

conhecido como COPPE, mais especificamente, são pessoas que fazem parte do 

Centro de Estudo Integrado sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, o 

CentroClima, da COPPE. Dentre os participantes da UFRJ ao longo das dezessete 

COPs em que a instituição fez parte da comitiva brasileira, estiveram presentes 

alguns nomes como Luiz Pinguelli Rosa, Emilio Lèbre La Rovere e Suzana Kahn 

Ribeiro, professores da universidade, mas que também faziam parte do painel de 

cientistas do IPCC – isto é, estavam envolvidos com a instituição de autoridade 

científica internacional sobre o tema das mudanças climáticas, autoridade 

reconhecida pela UNFCCC.  

A USP, que conta com a segunda maior frequência na delegação do Estado 

brasileiro, levava representantes principalmente dos três seguintes institutos: o IEA, 

Instituto de Estudos Avançados da universidade, um órgão de integração destinado 

à pesquisa e discussão interdisciplinar da ciência; a Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz" (ESALQ) e o seu Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (CEPEA-ESALQ). Percebe-se um interesse transdisciplinar dos 

representantes da USP nas COPs sobre clima, com destaque para as áreas da 

Economia e da Agricultura. Ademais, é importante mencionar que a USP também 

levou representantes que participam do corpo científico do IPCC, como Luiz 

Gylvan Meira Filho, professor visitante do IEA no período de 2004 a 2006. Já a 

UFPR, terceira maior frequência, enviava como representantes professores do 

Departamento de Ciências Florestais, incluindo Carlos Sanquetta, que também é 

membro do IPCC. 
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Tabela 5: Os seis atores da academia e instituições de pesquisa com maior frequência na 

delegação oficial brasileira, 1997-2021 (elaboração própria, 2022). As COPs com asterisco 

(COP 25 e COP 26) indicam os eventos que ocorreram após o Estado brasileiro ter 

declarado que não iria mais incluir atores não estatais na sua delegação. As COPs 21 a 

24 (2015 a 2018) não estão presentes na tabela pois nas listas oficiais da UNFCCC não 

foram informados participantes não estatais na comitiva brasileira. 

 

Fundação 
Getúlio Vargas 

(FGV) 

Instituto de 
Pesquisa 

Ambiental da 
Amazônia 

(IPAM) 

Universidade 
Federal da Bahia 

(UFBA) 

Universidade 
Federal do 

Paraná (UFPR) 

Universidade 
de São Paulo 

(USP) 

Universidade 
Federal do Rio 

de Janeiro 
(UFRJ) 

COP 3 
(1997) 

Não Não Não Não Não Não 

COP 4 
(1998) 

Não Não Não Não Não Não 

COP 5 
(1999) 

Não Não Não Não Sim Sim 

COP 6 
(2000) 

Não Não Não Não Sim Sim 

COP 6 pt. 2 
(2001) 

Não Não Não Não Não Sim 

COP 7 
(2001) 

Não Não Não Não Não Sim 

COP 8 
(2002) 

Não Não Não Não Sim Sim 

COP 9 
(2003) 

Não Não Não Não Sim Sim 

COP 10 
(2004) 

Sim Não Não Não Sim Sim 

COP 11 
(2005) 

Sim Não Não Não Sim Sim 

COP 12 
(2006) 

Não Não Não Sim Sim Sim 

COP 13 
(2007) 

Não Não Não Sim Sim Sim 

COP 14 
(2008) 

Não Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 15 
(2009) 

Não Não Não Sim Sim Sim 

COP 16 
(2010) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 17 
(2011) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 18 
(2012) 

Sim Não Sim Sim Sim Sim 

COP 19 
(2013) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 20 
(2014) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

COP 25 
(2019)* 

Não Não Não Não Não Não 

COP 26 
(2021)* 

Não Não Não Não Não Não 
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O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) é a única 

instituição das seis mais frequentes na comitiva oficial brasileira para as 

Conferências das Partes da UNFCCC que não é acadêmica – esta é uma organização 

científica não governamental com sede em Belém, no Pará, e com escritórios em 

quatro estados brasileiros. A sua fundação foi em 1995, mas apenas em 2008 (na 

COP 14) o IPAM passou a contar com representantes na delegação do Brasil. O 

IPAM (2022, n.p.) tem como objetivo “produzir conhecimento científico engajado 

a ações no campo e discussão de políticas públicas” a partir da Amazônia. 

Ao destacar as seis instituições de pesquisa com maior frequência de 

participação na delegação oficial brasileira, desde 1997, foi possível demonstrar 

que o conhecimento científico institucionalizado – especialmente o acadêmico – é 

predominante na comitiva do Estado brasileiro. A presença desse setor na delegação 

do Brasil para as COPs não representa somente uma abertura para gerar influência 

científica no posicionamento brasileiro nessas negociações internacionais, mas 

também é uma oportunidade de estudo dos próprios pesquisadores e cientistas sobre 

como são as negociações internacionais, que conversas ocorrem a portas fechadas, 

restritas para apenas delegações nacionais e como a Ciência é levada em 

consideração nessas discussões. 

3.2 

Os capitais mobilizados para a participação não estatal na delegação 

brasileira  

Ao longo da última seção, apresentei os resultados da minha pesquisa sobre 

a frequência da participação não estatal na delegação oficial brasileira, dividindo os 

atores não estatais em três categorias (setor empresarial, sociedade civil e academia 

e instituições de pesquisa) e trazendo informações sobre os seis participantes com 

maior presença em cada setor. Todavia, para compreender mais profundamente 

como foi possível essa participação não estatal na comitiva do Brasil, o capital, 

ferramenta teórico-metodológica de Pierre Bourdieu (1986, 1992, 1998, 2004) 

orienta a análise dos dados encontrados sobre a frequência não estatal na comitiva 

do Estado brasileiro para as COPs. Desse modo, esta seção irá examinar quais 

capitais foram aplicados pelos participantes dos três grupos de atores não estatais 

para garantir a sua presença no ambiente das COPs e como esses capitais foram 
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postos em prática no “jogo” das negociações internacionais sobre mudança do 

clima. 

O conceito de capital é incorporado ao trabalho metodológico desta pesquisa 

pois os diferentes tipos de capitais são recursos que “... qualificam um ator para 

entrar no campo da política climática, determinam a sua posição relativa e o seu 

poder simbólico na luta pelo significado político das mudanças climáticas” 

(HUGHES, 2017, p. 141, tradução minha), ou seja, configuram o poder de um 

agente no campo (BOURDIEU, 1986). Logo, compreender quais são os capitais 

acumulados pelos diferentes atores não estatais, mas também como esses atores 

mobilizam os seus recursos, como “os recursos são colocados em prática” (BÜGER 

& VILLUMSEN, 2007, p. 428, tradução minha), é um caminho para explicar os 

resultados apresentados na seção anterior sobre a participação não estatal no 

subcampo da delegação brasileira para as Conferências das Partes. Para tanto, irei 

destacar três tipos de capital: o capital econômico, o social e o científico. 

3.2.1 

O capital econômico 

O capital econômico, para Bourdieu, corresponde aos bens e riquezas 

materiais de um determinado ator. Tratando-se de uma instituição, uma organização 

ou uma empresa, esse capital econômico pode ser reconhecido como o seu 

orçamento. Só que nem sempre é possível achar os dados orçamentários de todas 

as instituições não estatais que passaram pela delegação oficial do Estado brasileiro, 

ou até mesmo das seis entidades do setor privado, da sociedade civil e da academia 

e pesquisa científica mais frequentes na delegação para as COPs. Ademais, o capital 

econômico não corresponde apenas ao recurso financeiro ou material, mas também 

em como essa riqueza é mobilizada pelo ator, transparecendo pelas suas práticas no 

campo (BÜGER & VILLUMSEN, 2007; ROCHA DE SIQUEIRA, 2010). Desse 

modo, para a presente pesquisa, o capital econômico dos atores não estatais pode 

ser traduzido pela frequência dos atores não estatais no subcampo climático da 

delegação brasileira para as conferências internacionais sobre clima ao longo dos 

anos de 1997 a 2021. 
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Em primeiro lugar, reforço que o governo brasileiro não arca com os custos 

de viagem dos participantes não estatais da sua delegação (NOVA..., 2019), o que 

significa que, para estar presente nas COPs – seja com o crachá de observador, seja 

com o crachá de Parte da convenção –, os atores não estatais precisam despender 

seus próprios recursos financeiros13. Além disso, sobre os locais onde foram 

realizadas as Conferências das Partes sobre o clima, nenhuma foi realizada no 

Brasil; apenas três das vinte e seis edições da conferência foram realizadas na 

América do Sul, com a maioria desses eventos sendo sediados em cidades de outros 

continentes. Portanto, os participantes do Brasil que conseguem ir para essas 

negociações e manter uma frequência de participação, precisam ter recursos 

econômicos, ou melhor, capital econômico, para cobrir os gastos de uma viagem 

intercontinental e conseguir acompanhar as diversas reuniões, eventos oficiais e 

eventos paralelos que acontecem ao longo das duas semanas da agenda das COPs.  

O custo financeiro para conseguir estar nas Conferências das Partes não é 

uma questão apenas para os atores não estatais do Brasil, mas uma problemática 

global, inclusive para Estados que querem acompanhar as negociações ou são Parte 

da convenção. Muitos Estados do chamado Sul Global como países pequenos, ilhas 

insulares e estão no grupo dos países menos desenvolvidos (least developed 

countries, em inglês) têm dificuldades para levar delegações para as COPs (LO, 

2021; SANTOS & ALVES, 2021). Essa dificuldade do Sul Global transparece 

também para as suas organizações não governamentais; Marika Gereke e Tanja 

Brühl (2019) apresentam que a divergência da participação de ONGs credenciadas 

pela UNFCCC é alarmante, com cerca de 75% das ONGs presentes nas 

conferências de mudança do clima vindas do Norte Global e 25% do Sul. 

Retomando os dados apresentados na Tabela 2 (nas páginas 81 e 82), sobre 

a frequência não estatal na delegação brasileira e os grupos majoritários em cada 

COP, e nas Tabelas 3, 4 e 5 (sobre as seis entidades mais frequentes de cada 

categoria não estatal), o setor empresarial é o grupo não estatal com maior 

assiduidade na comitiva oficial do Brasil e também o que leva mais representantes, 

ocupando a maioria dos atores não governamentais em dezesseis edições das 

                                                
13 Importante ressaltar que o Secretariado da UNFCCC não cobra nenhuma taxa para credenciar 

organizações observadoras e para permitir a entrada de delegações das Partes e Não-Partes nas COPs 

sobre clima. 
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Conferências das Partes da UNFCCC – em comparação com três COPs de presença 

majoritária do setor acadêmico/instituições de pesquisa e duas da sociedade civil. 

Um dos motivos para essa conjuntura é o capital econômico que os atores 

empresariais possuem: o setor empresarial possui recurso próprio para cobrir os 

gastos de viagem para acompanhar as Conferências das Partes, enquanto 

organizações não governamentais, movimentos sociais e instituições de pesquisa 

(já que não possuem fins lucrativos) possuem orçamentos mais limitados e podem 

depender de financiamento externo para conseguir chegar a esses espaços de 

negociação internacional. Logo, nessa perspectiva, o setor empresarial possui maior 

capital econômico entre as outras categorias de agência não estatal na delegação 

oficial do Brasil para as COPs. 

3.2.2 

O capital social 

Apesar do capital econômico ser importante para a participação não estatal 

na governança global do clima, tendo como exemplo as COPs da UNFCCC e a 

delegação brasileira, o capital social também influencia a presença dos atores não 

estatais nesses espaços de negociação. O capital social é a “... capacidade [de um 

agente] de se inserir no mundo das relações [...] que o permite adentrar e 

permanecer no campo, ser um agente desse campo e ter voz” (ROCHA DE 

SIQUEIRA, 2010, p. 80). É a construção de uma rede durável de relações de mútuo 

reconhecimento (BOURDIEU & WACQUANT, 1992).  

Desse modo, para um agente não estatal participar da delegação brasileira, 

“adentrar” esse subcampo, é preciso criar uma relação com o Estado brasileiro. Para 

conseguir fazer parte da delegação do país, os integrantes precisam ser autorizados 

pelo Estado, mais especificamente, pelo Ministério de Relações Exteriores, que é 

encarregado de organizar e informar a UNFCCC qual é a comitiva que o país irá 

levar para as COPs, quais são os participantes (de ANDRADE, 2019). E para o ator 

não estatal manter a sua presença na delegação ao longo dos anos, é necessário que 

essa relação construída seja durável e de mútuo reconhecimento. Portanto, nesta 

subseção quero demonstrar como o capital social pode ser percebido na pesquisa 

sobre a frequência não estatal na comitiva oficial do Brasil para as COPs. 
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A COP 3 de Kyoto, que aconteceu em 1997, foi a primeira conferência que 

contou com a presença de entidades não estatais na delegação brasileira, logo, é 

possível afirmar que foi a partir desse ano que os atores não estatais (no geral) 

“conquistaram” o capital social para adentrar no subcampo climático da comitiva 

do Estado brasileiro. Na delegação para a COP 3, havia apenas dois representantes 

não estatais, um do setor privado e o outro da sociedade civil. É uma participação 

pequena, mas que já representou aproximadamente 22% da comitiva brasileira para 

o evento, que contava com apenas 14 integrantes. Na COP 5, que ocorreu em Bonn 

no ano de 1999, foi identificada pela primeira vez a presença de representantes do 

setor da academia e instituições de pesquisa, de 3 participantes desse setor de um 

total de 11 integrantes – um número pequeno quando comparado com a quantidade 

de atores não estatais na delegação brasileira nos anos subsequentes.  

A partir da Tabela 2 e da Figura 13, é possível perceber três importantes 

dados sobre o envolvimento não estatal na delegação brasileira. Em primeiro lugar, 

desde a primeira vez que os atores não governamentais adentraram na delegação 

brasileira – em 1997 para o setor empresarial e para a sociedade civil; em 1999, 

para as instituições de pesquisa –, eles construíram uma frequência de participação 

na delegação por quase duas décadas. Segundo, conforme o número de integrantes 

da comitiva do país aumentou ao longo dos anos – em especial no período de 2004 

a 2009, da COP 10 a COP 15 –, a presença não estatal acompanhou esse 

crescimento. 

E terceiro, o envolvimento dos atores não governamentais com esse 

subcampo climático, o nível da sua participação nesse espaço da comitiva brasileira, 

é influenciado pela relação construída entre o Estado brasileiro e as entidades não 

estatais, pelo capital social mobilizado e reconhecido nesse subcampo. Por 

exemplo, a COP 6 (2000) representa um aumento de cerca de 32% no número de 

participantes não estatais na delegação brasileira em relação à conferência anterior, 

e em junho desse mesmo ano, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC) 

foi criado por um decreto presidencial. O FBMC é um organismo científico federal 

para promover a articulação entre órgãos e entidades públicas e privadas e o diálogo 

climático entre atores governamentais e a sociedade civil e o setor empresarial. 

Então, percebe-se que a abertura de um novo canal de diálogo do governo federal 
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com atores não estatais por meio do FBMC – o fortalecimento das relações entre 

Estado e entidades não estatais, a consolidação do capital social desses atores – 

influenciou ao aumento da presença não governamental na comitiva oficial do 

Brasil para a conferência sobre clima no mesmo ano.   

Todavia, quando essa relação estremece, a participação das entidades não 

estatais na delegação brasileira também é impactada. O período da COP 16 e a COP 

20 (de 2010 a 2014) representou a maior presença não estatal contabilizada na 

comitiva do país, com os integrantes não governamentais compondo a maioria da 

delegação que o Brasil enviou para essas conferências. Mas a partir de 201914, na 

COP 25, há uma queda brusca no número de atores não estatais cadastrados como 

parte da delegação brasileira, o que está relacionado com o posicionamento 

antiambiental e anticientífico do presidente que assumiu mandato no mesmo ano 

(PONTES, 2021; OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2022) e a decisão que o governo 

federal assumiu para reverter a prática já estabelecida da inclusão de representantes 

não estatais na comitiva do país para as COPs (NOVA..., 2019; AMARAL, 2021). 

Para a COP 25, o Estado brasileiro não permitiu a participação de entidades da 

sociedade civil e de instituições de pesquisa, contando apenas com cinco integrantes 

empresariais, o que correspondeu a um pouco mais de 3% do total da comitiva para 

o evento. Aliás, as ONGs brasileiras até foram alvo de espionagem pela Agência 

Brasileira de Inteligência (ABIN) durante a COP 25, como apurado pelo jornalista 

Felipe Frazão (2020). Já a delegação brasileira para a COP 26 contou com uma 

ínfima presença dos setores não estatais excluídos na conferência anterior, com um 

representante de uma organização não governamental, um representante da 

academia, enquanto o setor empresarial levou 41 participantes. 

A posição adotada pelo atual governo brasileiro de restringir a participação 

não estatal na sua delegação para as Conferências das Partes, especialmente para 

ativistas da sociedade civil, de movimentos sociais e para representantes da 

academia e outras instituições de pesquisa científica, não significa que esses atores 

não governamentais foram excluídos da governança climática. Os atores não 

estatais do Brasil ainda podem garantir presença nas COPs, por meio do cadastro 

                                                
14 Não estou considerando o período de 2015 a 2018, da COP 21 até a COP 24, porque não existem 

dados na lista da UNFCCC sobre a participação não estatal na delegação brasileira, já que esses 

integrantes foram categorizados como party overflow.  
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como organizações observadoras autorizadas pela UNFCCC – uma forma de 

participação aproveitada por esses agentes não governamentais mesmo quando o 

Estado brasileiro também permitia a sua participação na delegação nacional. Eles 

podem organizar eventos, como o “Brazil Climate Action Hub” – criado em 2019 

por diferentes organizações da sociedade civil brasileira para discutir a ação 

climática, o hub esteve presente na programação de eventos paralelos nas últimas 

duas conferências –, promover campanhas de conscientização ou manifestações 

para pressionar a agenda climática.  

No entanto, o tipo de relação construída entre o Estado brasileiro e os atores 

não estatais (principalmente a sociedade civil e as instituições de pesquisa) nos 

últimos três anos representa uma grande mudança acerca das posições que as 

organizações não governamentais e as instituições de pesquisa ocuparam por quase 

duas décadas no subcampo climático representado pela comitiva oficial do Brasil 

para as COPs. O capital social desses atores reduziu drasticamente, de modo que a 

sua voz e a sua presença na delegação brasileira foram quase imperceptíveis nesses 

últimos dois anos. A participação do setor empresarial também diminuiu na 

delegação brasileira das últimas duas conferências, mas o seu envolvimento foi bem 

maior se comparado às outras duas categorias de atores não estatais; esse setor ainda 

possui capital social em relação ao Estado brasileiro, ainda é um agente com voz 

no subcampo climático simbolizado pela comitiva do Brasil. 

3.2.3 

O capital científico 

O capital científico se refere a um conhecimento especializado (científico) 

e pode ser entendido como “um conjunto de propriedades que são produto de atos 

de conhecimento e reconhecimento realizados por agentes engajados no campo 

científico” (BOURDIEU, 2004, p. 55, tradução minha). Ou seja, esse tipo de capital 

se relaciona a uma noção de autoridade do (e sobre o) conhecimento específico, o 

conhecimento científico. Para identificar o capital científico entre os atores não 

estatais na governança climática, particularmente, sobre como esse capital é 

mobilizado pelas entidades não governamentais na delegação brasileira para as 

conferências internacionais de clima, a minha análise parte de dois pontos de 

observação: a participação de instituições científicas na delegação brasileira e que 
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pesquisas e conhecimentos são produzidos por esses atores e reconhecidos no 

campo climático.  

Tratando da presença de representantes do setor da academia e outras 

instituições de pesquisa, do conhecimento científico que informa a delegação 

brasileira, já foi relatada participação majoritária da academia nas missões oficias 

do Brasil para as COPs, compondo cinco dos seis representantes mais frequentes 

do setor de instituições científicas. Das universidades mais participativas na 

delegação brasileira, é importante ressaltar que os integrantes que elas encaminham 

para as conferências são professores e pesquisadores dos institutos de Engenharia, 

Agricultura e Economia, principalmente. Além disso, a UFRJ, a USP e a UFPR 

contam com pessoas (que participaram da comitiva brasileira) que participaram do 

FBMC (como secretário executivo, por exemplo) e também fizeram parte do painel 

científico intergovernamental, o IPCC – uma observação importante, todos esses 

eram pesquisadores das áreas de Ciências Exatas ou da Natureza.  

Logo, percebe-se uma predominância das Ciências Exatas e da Natureza na 

participação científica na delegação brasileira, mas também uma primazia desse 

tipo de ciência sobre o capital científico, como a autoridade científica presente na 

comitiva do país. É claro que a área das Ciências Exatas e da Natureza é importante 

para informar a quantidade de emissão de GEE e o seu impacto ambiental, para 

orientar a redução de emissão de poluentes etc., mas a baixa participação de 

pesquisadores das Ciências Sociais e Humanas em comparação é preocupante, pois 

as mudanças climáticas também são uma questão social. A crise climática não é 

definida apenas pelos dados brutos de poluição atmosférica e aumento da 

temperatura global, mas também é uma crise político-social, determinada pelas 

negociações travadas entre as diferentes delegações das COPs, pela inação 

climática dos Estados e das empresas, por exemplo. 

Acerca das pesquisas e conhecimentos produzidos pelas instituições 

científicas na delegação brasileira, apresento o exemplo do participante da 

academia mais frequente: a UFRJ. A maioria dos integrantes da UFRJ na comitiva 

brasileira vêm do CentroClima da COPPE, centro de estudo integrado sobre as 

mudanças climáticas, que faz parte do instituto de Engenharia da universidade. Ao 

fazer uma rápida busca pelo site do CentroClima (http://centroclima.coppe.ufrj.br/), 

http://centroclima.coppe.ufrj.br/
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é possível perceber que esse centro de estudos possui um foco para o 

desenvolvimento e monitoramento de políticas públicas para capacitar o Estado 

brasileiro no combate às mudanças climáticas, contando com uma diversidade de 

projetos de pesquisa, que vão desde a análise de implementação e monitoramento 

das NDCs definidas pelo Brasil até uma política de transição para uma economia 

de baixo carbono, passando pelos cálculos das emissões de GEE do país. O 

CentroClima também possui parcerias com entidades nacionais e internacionais de 

diferentes esferas do governo e do setor produtivo, i.e., tanto atores estatais, quanto 

não estatais do Brasil e de outros países do mundo (como o IPCC e o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente). 

Dos seis atores do setor de pesquisa mais frequentes na delegação brasileira, 

o IPAM é a única instituição que não é uma universidade. Essa é uma organização 

científica não governamental que tem como objetivo “produzir conhecimento 

científico engajado a ações no campo e discussão de políticas públicas” (IPAM, 

2022, n.p.) a partir da Amazônia, de forma que publica artigos científicos, relatórios 

e outros documentos junto com a realização de projetos na Amazônia brasileira. O 

IPAM também é uma das várias instituições que integram o Observatório do Clima, 

uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira que promove estudos 

científicos e projetos para a observar a questão climática a partir do contexto 

brasileiro. O Observatório do Clima não permite que entidades públicas ou com fins 

lucrativos sejam membros integrantes, de modo que esta é constituída apenas por 

organizações não governamentais – das articulações sobre a causa indígena, como  

a APIB e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 

Brasileira/COIAB, ONGs ambientalistas como a Conservação Internacional, a 

ActionAid, o Greenpeace, mas também ONGs construídas por atores do setor 

privado, como o FBDS e a Fundação Grupo Boticário. Um dos maiores e mais 

importantes projetos do observatório é o Sistema de Estimativas de Emissões de 

Gases de Efeito Estufa, ou SEGG, que foi a primeira iniciativa não governamental 

no mundo para realizar um cálculo anual das emissões em todos os setores da 

economia brasileira. O trabalho científico do Observatório do Clima também é 

marcado pelo seu papel de conscientizar a sociedade civil, a comunidade 

internacional e o público em geral sobre as políticas climáticas adotadas pelo Estado 

brasileiro. 
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Por meio desses dois casos sobre a construção de conhecimento sobre o 

tema das mudanças climáticas por parte das entidades não estatais no contexto 

brasileiro, é possível perceber como o capital científico é representado pela 

participação de instituições de pesquisa e acadêmicas no subcampo da delegação 

oficial brasileira para as COPs. A academia, com maior frequência na comitiva 

brasileira, detém a autoridade do conhecimento científico, todavia isso não significa 

que outros atores não estatais não possuem capital científico nesse espaço. 

Organizações da sociedade civil também produzem conhecimento especializado 

sobre as mudanças climáticas, de forma que mobilizam o seu capital científico para 

informar e conscientizar a comunidade internacional sobre a conjuntura climática 

do Brasil, por exemplo. 

3.3 

Quem está ‘no lugar onde acontece’15? 

As Conferências das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima são o principal evento internacional no âmbito da governança 

global do clima, reunindo em média 25 mil pessoas a cada encontro. Esse é o “lugar 

onde acontece” a definição da agenda climática global, é onde as negociações são 

realizadas, onde os acordos internacionais são assinados... Portanto, estar presente 

nesse ambiente é se envolver diretamente com as principais discussões no âmbito 

da política climática mundial. Mas quais são os atores que estão presentes nas 

COPs? 

Para compreender como atores não estatais podem se engajar nas 

negociações internacionais sobre o clima dentro do âmbito das COPs da UNFCCC, 

ao longo deste capítulo realizei uma exposição dos dados encontrados sobre o 

credenciamento de entidades não governamentais na delegação oficial brasileira 

para as conferências internacionais sobre clima, apresentando a evolução da 

participação não estatal entre os anos de 1997 a 2021. A comitiva brasileira foi 

escolhida como o estudo de caso a ser analisado devido à prática adotada pelo país 

(há mais de duas décadas) de credenciar atores não estatais como parte da sua 

                                                
15  Tradução do trecho da música The Room Where It Happens, do musical Hamilton:  “… but no 

one else is in the room where it happens”. 
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delegação. Com isso, esses atores têm acesso às salas e aos outros espaços que são 

restritos às Partes da convenção de clima.  

Desse modo, este capítulo apresentou o envolvimento de agentes não 

governamentais nos debates climáticos, como esses podem influenciar essas 

negociações mesmo sem possuírem autoridade formal ou poder decisório nesses 

espaços, a partir da sua participação na delegação do Estado brasileiro. Para poder 

analisar melhor o caráter heterogêneo do envolvimento não governamental com o 

tema das mudanças climáticas e destacar as particularidades dos atores não estatais, 

estes foram separados em três categorias – setor empresarial; sociedade civil e 

movimentos sociais; e instituições de pesquisa. A partir dessa divisão, foi possível 

perceber, por exemplo, que os agentes não governamentais mais frequentes na 

comitiva brasileira são do setor empresarial, ocupando a maioria dos integrantes da 

delegação ao longo de dezesseis conferências. 

A coleta de dados realizada por este trabalho também foi analisada à luz de 

uma abordagem bourdieuniana das Relações Internacionais, de forma que o 

conceito de capital e os seus tipos (econômico, social e científico) foram usados 

para explicar os resultados sobre as relações e posições das três categorias de atores 

não estatais no campo climático, especialmente no subcampo da delegação do 

Estado brasileiro para as COPs. Por exemplo, como a frequência da participação 

dos atores não estatais nessas conferências climáticas revela a mobilização de 

recursos financeiros (capital econômico) para estar presente nesses eventos 

internacionais, o que explica o dado sobre a participação majoritária do setor 

empresarial na delegação brasileira em relação às outras categorias de atores não 

estatais. Ou como a ruptura de um tipo de relação social que era duradoura e 

recíproca (capital social) e impactou a presença e a participação da sociedade civil 

na comitiva brasileira a partir do ano de 2019. Ou ainda, quais entidades são 

reconhecidas como detentoras da autoridade sobre o conhecimento especializado 

sobre as mudanças climáticas (capital científico) e como isso transparece entre os 

seis principais representantes da categoria “academia e instituições de pesquisa” na 

delegação brasileira ao longo do período analisado.  
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Observações finais 

Campo climático: o lugar onde acontece 
 

É verdade que apenas os Estados possuem poder decisório nas Conferências 

das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, isto 

é, somente esses atores têm autoridade formal para aprovar ou vetar acordos 

internacionais e outras decisões oficiais acatadas no âmbito da UNFCCC. Por outro 

lado, os atores não estatais – como ONGs, movimentos sociais, corporações, 

indústrias, empresas, instituições da academia etc. – são designados à categoria de 

observadores da convenção. No entanto, isso não significa que os atores não 

governamentais são observadores passivos aos processos de negociação 

internacional sobre o clima; conforme procurei demonstrar neste estudo, o 

envolvimento não estatal é limitado, mas mesmo assim muito ativo nos espaços de 

discussão climática. 

Para incluir a variedade de agentes estatais e não estatais que participam da 

governança global do clima (OKEREKE; BUCKELEY & SCHROEDER, 2009; 

VIOLA & FRANCHINI, 2013; INOUE, 2016; MATTOS, 2019) e identificar qual 

é o poder e a influência que as entidades não governamentais possuem nas 

negociações internacionais sobre o tema, mobilizei o conceito de campo do 

sociólogo Pierre Bourdieu (1986, 1992), que corresponde ao espaço social 

constituído por relações de lutas por poder entre os diferentes jogadores 

posicionados nesse campo (BOURDIEU & WACQUANT, 1992; LEANDER, 

2006). Desse modo, a governança climática é compreendida como um campo 

climático, “...uma rede, uma configuração, de relações objetivas entre posições” 

(BOURDIEU & WACQUANT, 1992, p. 97, tradução minha), caracterizada pela 

disputa sobre o controle da política climática mundial.  

Todavia, o campo climático não é apenas uma configuração de relações 

entre atores, pode ser compreendido também como uma “boneca russa” de 

subcampos: a governança do clima é organizada por vários subcampos, é composta 

a partir das relações construídas entre essas redes de subcampos. Por exemplo, no 

primeiro capítulo apresentei o subcampo da UNFCCC, montando o tabuleiro do 

jogo climático a partir das suas Conferências das Partes, realizando uma exposição 

acerca dos jogadores, os atores reconhecidos pela convenção, e de quais são as 
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posições que estes assumem nesse espaço. Ademais, também reconheço neste 

trabalho a existência de subcampos da arena político-climática estatal. Isto é, os 

Estados não são apenas atores da governança global do clima, mas também 

representam “... um espaço de posições, em que diferentes grupos de atores estão 

na luta para impor seus princípios e interesses” (POULIOT & MÉRAND, 2013, p. 

36-37, tradução minha). 

O reconhecimento do Estado enquanto um subcampo político-climático 

orienta a minha pesquisa, já que realizei um estudo de caso sobre o Estado 

brasileiro, ou melhor, sobre a delegação oficial do Estado brasileiro para as COPs 

da UNFCCC. A escolha por uma análise da comitiva brasileira para as conferências 

internacionais sobre mudanças climáticas devido a prática do Brasil de incluir de 

atores não estatais na sua delegação, desde a COP 3, no ano de 1997. Assim, 

representantes de universidades, instituições de pesquisa, organizações não 

governamentais, movimentos sociais, empresas e federações de indústrias e do 

agronegócio, conseguiram entrar nas COPs com o crachá rosa (designados para 

comitivas das Partes), de forma que receberam o acesso às salas e outros espaços 

da conferência que são restritos aos Estados parte. 

Desse modo, a partir das informações disponíveis nas listas oficiais da 

UNFCCC sobre os participantes de cada Conferência das Partes, fiz um processo 

manual de coleta de dados sobre a participação de entidades não estatais na 

delegação brasileira, entre os anos de 1997 a 2021, buscando compreender como a 

presença desses atores na comitiva do Brasil influenciou o envolvimento não estatal 

nas negociações internacionais sobre mudança do clima. Para poder analisar melhor 

o caráter heterogêneo do interesse não governamental com o tema das mudanças 

climáticas e destacar as particularidades dos atores não estatais presentes na 

comitiva brasileira, estes foram separados em três categorias – setor empresarial; 

sociedade civil e movimentos sociais; e instituições de pesquisa – e as seis entidades 

mais frequentes de cada setor também foram evidenciadas. O terceiro capítulo 

expõe a metodologia da pesquisa e também apresenta uma análise dos resultados 

encontrados.  

Com base nas descobertas da pesquisa, foi possível identificar que o setor 

empresarial possui a maior frequência na delegação brasileira durante o período 
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analisado e também é a categoria que levou o maior número de integrantes não 

estatais. Mas como explicar o porquê de os atores empresariais serem os mais 

participativos na comitiva brasileira? Para tanto, a análise da coleta de dados foi 

feita à luz de uma abordagem bourdieuniana das Relações Internacionais, de um 

marco teórico orientado pela obra de Pierre Bourdieu (1986, 1992, 1998, 2004), 

mas também pela interpretação do seu trabalho pela Sociologia Política 

Internacional (BIGO & WALKER, 2007; ROCHA de SIQUEIRA, 2010; BIGO, 

2011 e 2013; GUZZINI, 2013; POULIOT & MÉRAND, 2013; HUGHES, 2017; 

entre outros). Logo, para compreender mais profundamente quais recursos de poder 

possibilitaram o nível da participação não estatal na delegação brasileira ao longo 

dos anos, mais uma vez o trabalho de Bourdieu (1986, 1998 e 2004) foi mobilizado, 

trazendo uma exploração sobre os tipos de capital – econômico, social e científico 

– reconhecidos no subcampo político-climático do Estado brasileiro. 

Por fim, este estudo reconhece que os atores não estatais não são 

observadores passivos das negociações internacionais sobre mudança do clima; 

mesmo sem autoridade formal nessas instâncias de discussão, há uma participação 

ativa da agência não governamental, de forma que atores como membros da 

sociedade civil, cientistas e pesquisadores, corporações e empresas são capazes de 

influenciar os rumos da agenda climática global. Em primeiro lugar, a presença dos 

atores não estatais na delegação oficial de um país já é um sinal da importância 

desses agentes e da sua influência nas negociações climáticas, pois não teria motivo 

para eles participarem da comitiva de um Estado parte se não fossem relevantes 

para a política climática mundial. Além disso, ao serem credenciados como 

delegação oficial de uma Parte da UNFCCC, os atores não estatais ganham acesso 

às salas restritas para apenas integrantes das comitivas de Estados parte da 

convenção – ao “lugar onde acontece”16 –, conquistando um acesso privilegiado às 

informações compartilhadas nesses espaços, podendo também observar 

diretamente o rumo das discussões sobre clima, de forma que a presença desses 

atores nos espaços de deliberação limitados aos Estados parte pode promover uma 

pressão sobre os tomadores de decisão, pois existem “olhos de fora” os observando. 

  

                                                
16 Tradução da expressão “the room where it happens”. 
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