
O Ano Internacional da Biodiversidade foi criado pela ONU 

com o intuito de dar maior visibilidade ao problema da perda da 

biodiversidade. e os valores da vida na Terra. O Ano Internacio-

nal da Biodiversidade 2010 é uma campanha global para estimu-

lar o mundo a agir pela proteção do meio ambiente e da vida. 

Essa comemoração tem por objetivo expressar a importân-

cia da biodiversidade para o bem-estar das populações, refletir 

sobre as conquistas alcançadas até agora para preservá-la e 

aumentar os esforços para reduzir o seu índice de perda.

Nesta edição do jornal serão apresentados dois artigos que 

relacionam a importância e abrangência do Ano da Biodiver-

sidade para as Relações Internacionais. Esta campanha é um 

grande desafio e, para que seja bem sucedida, é preciso criar e 

promover ações vindas de todos os setores sociais e de vários 

países. Portanto, precisamos trabalhar juntos!

Relações Ambientais
Por Mariana Thomaz

O papel das relações internacionais na preservação da 
biodiversidade: da superfície marítima a águas mais abissais

Por Gabriel Alexandre Deb da Silva de Oliveira Rocha

2010 foi eleito pela Assembléia Geral das Nações Unidas o 

ano da Biodiversidade, com o propósito de aumentar a consci-

ência sobre a importância da preservação das espécies naturais 

existentes em todo o planeta, inclusive a humana. Sendo assim, 

a biodiversidade não deve ser considerada como um termo re-

ferente somente a plantas e animais e seus ecossistemas – é, 

principalmente, um conceito que abrange toda a humanidade, 

sua segurança alimentar, sua necessidade por água, ar e por 

um ambiente limpo que propicie a manutenção de uma vivência 

saudável.

Como é um tema de interesse global, a biodiversidade al-

cançou posição assertiva na área das relações internacionais, 

sobretudo após a aceleração do processo de globalização. Já na 

década de 70, ocorreu a Conferência de Estocolmo, a primeira 

da ONU a tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente. 

Envolvendo países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tinha 

como objetivo analisar um diagnóstico bastante preocupante 

que apontava para a deterioração crescente dos ecossistemas e 

a degradação das condições de vida no planeta. 

Desde então, vários outros esforços deliberados vieram sen-

do realizados pelos mais diversos atores da sociedade internacio-

nal (Estados, ONGs, empresas, etc.).

A Convenção da Diversidade Biológica, a Agenda 21 e tantos 

outros programas e encontros desafiaram as relações internacio-

nais a lidar de modo interdisciplinar e pluridimensional com as 

mais diversas questões relacionadas à biodiversidade e ao meio 

ambiente. Sejam elas questões mais gerais, como a expansão 

das fronteiras agrícolas e urbanas, o uso excessivo dos recursos 

naturais para o desenvolvimento industrial e socioeconômico, a 

poluição, o desmatamento e o aquecimento global. Sejam elas 

questões mais específicas, como o tráfico internacional de ani-

mais para a venda de peles e para experiências genéticas, o 

uso de plantas e microorganismos na indústria farmacêutica e o 

entrave das patentes.

Entretanto, todo esse cenário conjuntural já não possui mais 

condições de nos oferecer muitas novidades. Superficialmente, o 

que presenciamos nesse ambiente é uma verdadeira “biodiver-

sidade” de discursos que sempre se desviam intensamente da 

operacionalização, mas que são sempre enfeitados pelos dramas 

expressados através de frases de impacto (Vamos cuidar do que 
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é nosso!), vídeos apocalípticos (2012, Uma verdade inconvenien-

te) e conceitos de efeito (sustentabilidade, biossegurança). En-

fatizo aqui então, a necessidade de recorrermos a uma análise 

estrutural ou menos superficial desse panorama.

Atualmente, há um crescente surgimento dos novíssimos 

movimentos sociais, estruturados não mais na busca por direi-

tos coletivos relacionados a classes econômicas ou a questões 

étnicas e sexuais, mas originados em demandas planetárias que 

atendam a direitos difusos, transindividuais. Um exemplo perti-

nente é justamente o caso do meio ambiente e da biodiversidade 

– todos possuem o direito de respirar ar puro, conviver num es-

paço que não seja poluído, preservar sua espécie. Neste sentido, 

podemos constatar que o Estado vem atuando como um movi-

mento social que age dentro do próprio sistema internacional.

Ao analisar as formas de organização e difusão de novíssimos 

movimentos no início do século 21, verificamos que as externa-

lidades físicas estão provocando danos além-fronteiras estatais 

a ponto de induzirem a uma colaboração em nível internacional 

para o encontro de soluções. 

A problemática ambiental tem colaborado para um maior en-

gajamento de coordenações políticas estatais e privadas que se 

dão em um cenário de interdependência e de interação mun-

dial. Todas as indicações são de que se aumentarão essas inter-

dependências internacionais nos campos econômico e do meio 

ambiente, fazendo com que sejam necessários mais regimes, e 

regimes mais fortes para lidar com temas comuns.

A construção de uma agenda de governança global policên-

trica referente ao meio ambiente evidencia o caráter transnacio-

nal dessa problemática, e isso implica habilidade dos arranjos 

políticos em se desenvolverem de forma articulada, deliberada e 

com uma visão mais holística que permita o comprometimento 

com gerações futuras (solidariedade diacrônica). 

Repensar os interesses, as crenças e o comportamento dos 

Estados é imprescindível nessa lógica. A motivação dos atores 

internacionais em cooperar nesse sentido não está relacionada 

somente com cálculo de interesses, mas, sobretudo, com princí-

pios e normas que agem na maximização de uma noção de uma 

obrigação comum.

Essa estrutura valorativa, embora ainda não muito interna-

lizada, já está presente preambularmente, de maneira incons-

ciente talvez. A sociedade em rede permite maior engajamento 

para o trato com questões de nível planetário. Logo, os estu-

dos de relações internacionais seriam mais bem aproveitados 

se pautados não somente nas retóricas negociações referentes 

às políticas ambientais, mas em análises que possibilitem elu-

cidações de como se intensificar a consciência solidária e ética 

para além da economia para que essas políticas e outros plane-

jamentos sejam implementados de forma efetiva.  

Buscar alternativas para uma idéia de mundo que não é 

mais viável compreende a produção de novas referências que 

articulem habilidosamente sistema, capitalismo, globalização, 

desenvolvimento e seres vivos, sobretudo, o indivíduo.
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“Há um crescente 
surgimento dos 

novíssimos 
movimentos sociais”

Nas últimas décadas, novos temas vêm sendo incorporados 

à agenda de discussão global. Dentre eles, podemos destacar a 

questão do meio ambiente, pois seus desequilíbrios, na maioria 

das vezes, possuem dimensão mundial. É como no caso das 

mudanças climáticas, em que as ações que ocorrem dentro da 

fronteira de um país possuem impactos que atingem a todos os 

indivíduos, através do aquecimento global e das conseqüências 

do mesmo para toda a vida no planeta.

Nas últimas décadas do século vinte, as reflexões sobre a 

universalidade da questão ambiental passaram a se consolidar. 

Isso pôde ser conferido por meio das ações transnacionais em 

defesa do meio ambiente, aliadas a novas discussões, acordos 

e criações de instituições tratando do assunto, tanto em âmbito 

governamental como na esfera civil.

Com isso, uma nova política ambiental passa a ser desen-

volvida em meio à aceleração da globalização e da interdepen-

dência, como também da emergência de uma sociedade civil 

global. Nesse ínterim, novos instrumentos de pressão e domi-

nação exercem um papel cada vez mais importante frente à 

competição internacional por poder.

No início dos anos 1970, teóricos das relações internacionais 

constataram que, em detrimento da estrutura anárquica do Sis-

tema Internacional, havia um certo entrelace entre os Estados. 

Apesar da ausência de uma autoridade central, os Estados pos-

suíam uma rede institucional, com regras explícitas e implícitas 

que ditavam as regras do comportamento dos Estados. Dessa 

forma, novas formas de ordenamento mundial fariam parte das 

relações entre os países.

A interdependência que se acirrava nesse período em de-

corrência da globalização, suscitava a necessidade de regras 

mínimas. Nesse contexto se forma o conceito de regimes inter-

nacionais, que são constituídos a partir de uma coordenação de 

interesses conflitantes ou convergentes em algum tema muito 

abrangente e denso. Os regimes são um instrumento de compe-

tição, exercício de pressão e influência; os Estados-nação, bem 

como outros atores internacionais, podem utilizar dos regimes 

como instrumentos estratégicos na ampliação de seu poder.

Dentre as diversas vertentes teóricas sobre o assunto, é 

comum a perspectiva de que regimes seriam instituições rele-

vantes e autônomas, que influenciariam os atores do Sistema 

Internacional. De acordo com Stephen D. Krasner, regimes se 

tratam de princípios, normas, regras e procedimentos para a 

tomada de decisão, implícitos ou explícitos, em função dos quais 

as expectativas convergem para determinada área das relações 

internacionais. Assim, as crenças, os padrões de comportamen-

to, os direitos e deveres, quando orientados para um mesmo 

fim, formariam meios de tomada de decisão coletiva.

Nas teorias de regimes, o ator de maior destaque é o Es-

tado, porém os atores transnacionais possuem relevância. Os 

atores não-estatais, por exemplo, seriam agentes de influência 

da agenda global, e portanto poderiam criar ou alterar as con-

venções feitas pelos países.

Nos mais diversos e complexos campos de estudo, os regimes 

internacionais têm sido desenvolvidos na tentativa de resolver 

questões de cooperação e conflito das relações internacionais. 

O caso ambiental é um exemplo de que o aumento das discus-

sões internacionais gerou uma necessidade de regulamentação 

internacional. Entretanto, a criação de um regime internacional 

ambiental também revela as dificuldades da sociedade civil em 

propor suas idéias frente à luta pelo poder entre as grandes 

potências, impondo limites à cooperação internacional.

A formação de um regime internacional de meio ambiente 

é influenciada por dificuldades e facilidades na organização de 

diferentes valores. Há uma diversidade de concepções de mun-

do e princípios éticos que podem desencadear disputas sobre 

as decisões. O caso ambiental é complexo por possuir amplos 

debates com diferentes posicionamentos ideológicos e também 

científicos, que a cada momento se contrapõem e fortalecem ou 

enfraquecem a solidificação do regime.

A construção de regimes ambientais internacionais abarca a 

formação da agenda, as negociações e implementação de acor-

dos e programas de conservação do meio ambiente. O Regime 

de Mudança Climática, por exemplo, é um dos mais complexos e 

relevantes regimes da atualidade, pois implica em profundas re-

lações interligadas nos campos da economia e meio ambiente.

O estudo das relações internacionais possui caráter impres-

cindível na análise do tema do meio ambiente. A esfera am-

biental abarca questões em que os limites entre o nacional e 

o internacional são praticamente inexistentes, demonstrando a 

necessidade de conciliar interesses internos e externos. Essa co-

ordenação é necessária nas esferas política, econômica, e social, 

englobando os atores estatais e não-estatais. Nessa perspecti-

va, faz-se necessária uma forma de regulação internacional que 

administre os conflitos de interesses e promova a cooperação, 

o que justifica a relevância dos regimes internacionais na atu-

alidade.

Regimes Ambientais Internacionais: concepções e desafios

“A problemática ambiental tem 
colaborado para um maior 

engajamento de coordenações 
políticas estatais e privadas que se 
dão em um cenário de interdepen-

dência e de interação mundial.”

Por Giane Manzeppi Faccin, graduada em Relações Internacionais pela UNESP (2007)
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Desde que foi eleita, a gestão conexão tem trabalhado para 

promover a melhora do curso de Relações Internacionais da 

Unesp de Marília, contando sempre com o apoio e dedicação 

dos estudantes do curso, membros do Centro Acadêmico. Entre 

as ações da gestão e conquistas do curso, podemos citar: 

Questionário avaliativo: Feito em dezembro de 2009, o 

questionário buscava analisar quatro tópicos principais para o 

aluno: uma autoavaliação, uma avaliação da infra-estrutura da 

faculdade, da estrutura acadêmica e também avaliação dos pro-

fessores, referentes aos semestres cursados. Os questionários 

foram enviados para a empresa júnior de estatística da Unesp, 

a Ejest, a qual elaborou um relatório com os resultados obtidos. 

Esse relatório foi revisto e enviado ao Conselho de Curso de RI. 

No começo de Agosto a gestão Conexão fez um novo questioná-

rio, avaliando o primeiro semestre de 2010. A avaliação passará 

pelo mesmo processo até chegar ao Conselho de Curso. 

Kit Bixo: Um questionário com os alunos da VI turma ava-

liando o “Kit Bixo 2009” foi o primeiro passo da gestão em busca 

de uma maior aprovação dos estudantes com relação ao kit de 

2010. O Kit Bixo desse ano contou com uma sacola ecológica, 

caneca com gel, camiseta personalizada, entre outros ítens. No 

total, foram vendidos 35 kits completos, fora a venda de itens 

avulsos.

Recepção aos Calouros: O CARI esteve presente durante 

a matrícula da 1ª e da 2ª lista de aprovados vendendo o Kit 

Bixo, mas também auxiliando nas dúvidas dos pais e dos alunos 

sobre moradia, aulas e com relação a faculdade em geral. Na 

primeira semana de aula, explicamos aos alunos sobre o funcio-

namento do CARI e sobre o trote solidário. Na segunda semana 

de aula a gestão conexão promoveu uma reunião com os calou-

ros em que todas as possibilidades de estágio foram expostas, 

tendo a participação de representantes de grupos de estudo e 

da Empresa Júnior.  

Calourada 2010: Este ano o campus de Marília teve uma 

calourada unificada, feita por alunos e pela direção. O CARI 

atuou nesta calourada, expandindo o “adote” para todos os cur-

sos do campus e trabalhando na organização do evento. 

Trote Solidário: Todo ano, é feito pelos alunos do curso o 

“trote tradicional”, com tintas, elefantinho e pedágio. A gestão 

atual criou um trote alternativo, feito na primeira semana de 

aula. O Trote Solidário incentivou os alunos, calouros e vetera-

nos, a pedirem alimentos e materiais de limpeza a moradores 

de bairros próximos ao campus. Todos os alimentos e materiais 

arrecadados foram doados ao Lar Amèlie Boudet (um lar de me-

ninas órfãs) e a Associação Filantrópica de Marília. Além desta 

coleta, também fizemos uma visita aos Lares no fim-de-semana, 

de modo que os alunos tiveram a oportunidade de brincar e se 

divertir com as crianças. 

Miss Bixo: A festa conhecida como “Miss Bixo” já se tornou 

uma tradição na faculdade. Esse ano não foi diferente. A festa 

realizada pelo C.A.R.I. foi feita na Kzona Balada, um local de 

festas localizado na cidade universitária. Tivemos pela primeira 

vez um calouro do curso eleito como o miss bixo. A festa trouxe 

para o CARI um lucro de R$1.600. 

Legalização: Durante a gestão 2009/2010 do CARI inicia-

mos o projeto de adequar o Centro Acadêmico à legislação em 

vigor e torná-lo uma Pessoa Jurídica de fato, questão que já 

Balanço Parcial da Gestão Conexão 2009/2010

Por falar em conexão... Iniciamos alguns contatos inte-

ressantes com representantes do Centro Acadêmico da UVV, 

Universidade de Vila Velha, Espírito Santo - o CARIAK. Temos 

contato com duas pessoas da atual diretoria do CARIAK, que 

são muito atuantes e já se mostraram muito receptivas a uma 

aproximação entre os nossos cursos que pode resultar em uma 

futura parceria em eventos ou projetos.

O twitter e o blog do CARIAK para quem quiser saber mais 

sobre o curso da UVV: www.twitter.com/cariak_uvv; www.ca-

riak.org. No Rio temos contatos com colegas da UFF e da UFRJ. 

Na UFF o contato ainda não é tão qualificado, porque ainda não 

chegamos a membros do Centro Acadêmico, mas temos contato 

com alguns organizadores do SIMUN, simulação da ONU pro-

movida pelo curso de lá, que podem ajudar a estabelecer um 

relacionamento melhor quando tivermos algo concreto em men-

te. Na UFRJ temos a ex-aluna Priscilla Altafim. Ambos os cursos 

são novos. O da UFRJ é de 2009. Ainda não há mobilização forte 

dos alunos. Até nossa última pesquisa, não encontramos blogs, 

twitter, ou outro meio que facilite o contato, a não ser a comu-

nidade no orkut, a qual já temos acesso. Na UFF eles são mais 

ativos e possuem relações com a UVV também.

A USP é um exemplo. Além do ótimo site do Instituto de 

Relações Internacionais, lá se encontram links para o blog do 

“Guima”, Centro Acadêmico Guimarães Rosa, para o site da Em-

presa Júnior de RI  e do Clube de Simulações. O blog do C.A 

deles também é muito bom. A área documentos reúne infor-

Política Externa CARI

havia sido colocada desde a primeira gestão do CARI, porém 

devido a ínumeros fatores esse projeto nunca foi concluído. Com 

o auxílio do conhecimento adquirido da última gestão e contando 

com a ajuda de alguns membros do curso, além de aconselha-

mentos contábeis, demos início ao processo de legalização do 

CARI. Nesse processo, já mudamos os cargos que foram alte-

rados nessa gestão, visando uma maior praticidade dos cargos 

(diretor de imprensa e divulgação sendo dividido em “diretor 

administrativo” e “diretor de comunicação” e “diretor de cultura 

e esportes”, que se transformou em “diretor de projetos”). Tam-

bém nesse processo, foi feita a mudança de nome do Centro 

Acadêmico, pois outra faculdade já havia se legalizado com o 

nome que possuíamos. Como Sérgio Vieira de Mello é um home-

nageado de grande importância para o nosso curso, o nome foi 

apenas complementado com “Diplomata” para tornar possível a 

legalização. O CARI agora já possui CNPJ, o que facilitará muito 

o trabalho das próximas gestões.

Rio We Go: O CARI organizou a festa para arrecadar mais 

verba para subsidiar a viagem para um evento relacionado ao 

curso e baratear o custo para os estudantes. A princípio, a  via-

gem seria para o Rio de Janeiro-RJ, mas devido ao grande núme-

ro de desistências, outro evento foi escolhido, em Curitiba-PR.

Autonomia dos cursos: O CARI foi pioneiro no campus 

ao “puxar” a discussão da autonomia dos cursos ante a Assem-

bléia Geral dos Estudantes. O debate girou em torno dos limites 

das deliberações de uma Assembléia geral e a autonomia dos 

cursos. O CARI, entendendo que as decisões das Assembléias 

Gerais são soberanas, pauta-se nestes valores para assegurar a 

legitimidade da mesma.
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mações muito úteis pra nós, como os arquivos com as cartas 

programas de todas as gestões do Guima desde 2002! No pró-

prio blog nós encontramos todas as informações pra contato, 

inclusive os nomes de cada integrante da gestão atual: http://

guima.org/joomla. A UFU e a PUC têm os principais cursos de 

Minas Gerais. O da UFU ainda é muito novo, existe há 2 anos 

apenas, e o da PUC, ao lado do da UNB, é considerado o melhor 

do país. Por motivos diferentes, nenhum dos dois cursos pos-

sui representação discente organizada e atuante como aqui na 

Unesp. Na UFU, pela juventude do curso, e na PUC, pelo fato do 

departamento de RI da Universidade ser muito atuante inibin-

do, indiretamente, a organização dos alunos, já que a própria 

faculdade faz muito do trabalho que aqui na Unesp é realizado 

pelos alunos (http://www.pucminas.br/ri). Nosso contato com o 

pessoal da PUC é com a equipe da “Conjuntura Internacional” 

e com alguns “modeleiros” mineiros, muito atuantes no cenário 

das simulações.

 Saindo do Sudeste, temos nossos contatos com cursos que 

estão se estruturando em Dourados, Foz do Iguaçu, Sergipe, 

Pernambuco e Curitiba. Em Dourados a UFGD e a FAD são fa-

culdades com cursos novos que estiveram em Marília partici-

pando da Semana de RI em 2009 e que estão começando a se 

estruturar. Em Foz do Iguaçu temos os alunos da FAA, curso 

novo, sem Centro Acadêmico ainda, que estiveram em Marília 

em Junho desse ano para o Fórum do GEO. Em Sergipe, o curso 

da UFS também novo, ainda não possui um C.A, e nosso contato 

com eles é interessante, são possíveis participantes da próxima 

Semana de RI em Marília. A UEPB tem um curso relativamente 

novo, cerca de 5 anos, mas bem estruturado, tendo sido bem 

representada em eventos como ABRI e ENERI. São bem articu-

“O que sobra para quem não quer usar a própria cabeça?”  

Remexendo os arquivos do C.A.R.I., encontramos vários textos das gestões anteriores sobre a im-

portância da “cultura de assembléia”. Preocupados com o baixo índice de presenças nas assembléias 

deste ano, gostaríamos de reiterar o apelo das outras gestões do C.A. e alertar sobre a importância das 

assembléias para a construção do curso e legitimação das decisões, afinal sem as decisões tomadas 

em assembléia, quase nada pode ser feito.  As assembléias são o espaço de discussão e de mobilização 

onde se pretende a resolução sobre propostas colocadas com o objetivo de desenvolver atividades que 

contribuam para auxiliar na formação acadêmica. A “diretoria” do C.A.R.I., eleita de forma legítima, não 

tem, portanto, o poder de decidir e fazer sozinha. Esta, por sua vez, deve coordenar e conduzir o de-

senvolvimento das atividades previamente propostas e decididas pelo conjunto dos alunos de Relações 

Internacionais, ou seja, propostas trazidas às assembléias. Para quem se importa com democracia, 

trata-se da forma mais pura do exercício da mesma, já que neste espaço de assembléia as sugestões 

são feitas, debatidas e as deliberações tem caráter de obrigatoriedade.

lados na web, possuem blog, twitter e utilizam muito bem a 

comunidade do curso no Orkut. Infelizmente não houve chapa 

inscrita para concorrer à eleição para a gestão 2010 do Centro 

Acadêmico. Uma gestão provisória assumiu (Pensando Cole-

tivo), de forma que o contato com a UEPB deve ser cultivado 

para os próximos anos com as novas gestões dos C.As, em 

2011. É importante ressaltar que em um primeiro momento a 

nossa política externa se restringe a identificar nossos possí-

veis interlocutores e a testar as vias de comunicação que temos 

com eles. A gestão de contatos qualificados exige a proposição 

de uma agenda. Projetos e eventos são necessários para que 

se possa apresentar algo aos parceiros visados. Projetos como 

o do jornal “conexãoRI” e o lançamento do site do curso de RI 

da FFC, assim como possíveis futuros eventos, serão devida-

mente utilizados como motivação para contatos que evoluam 

para relacionamentos. Definindo metas prioritárias para nossa 

gestão de política externa:

Retomar as boas relações de parceria com o curso de Fran-

ca. 

Estabelecer vias de comunicação efetiva entre os novos 

cursos de Dourados, Sergipe, Foz do Iguaçu e Curitiba (Centro 

Oeste, Nordeste, Sul) e o nosso Centro Acadêmico de Relações 

Internacionais visando à participação dessas faculdades na IX 

Semana de RI de 2011 e outros eventos promovidos pelo nos-

so curso.  

Iniciar articulações com os principais cursos de Relações 

Internacionais do Sudeste (Unesp, USP, Puc-MG, UVV, UFF) vi-

sando a um possível evento regional futuro co-realizado por 

estas universidades.
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