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Com efeito, todos esses objetivos que não é 
possível atingir a não ser através da 
atividade política colocam em perigo a 
“salvação da alma”. 

Max Weber 
 
 

O Senhor viu o quanto havia crescido a 
maldade das pessoas na terra, e como 
todos os projetos de seus corações tendiam 
unicamente para o mal. Então o Senhor 
arrependeu-se de ter feito o ser humano. 
Durante quarenta dias, o dilúvio se abateu 
sobre a terra. Morreu tudo o que respirava 
pelo nariz e vivia em terra firme. 

Livro do Gênesis 
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I. NOTA DO AUTOR 

O presente livro é resultado de minha tese de doutorado, apresentada 
em 2008 ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da 
Universidade de São Paulo (USP). Trata-se de um tema importante e atual, 
o que de certa maneira faz com que este estudo envelheça de forma 
precoce. Fatos novos e relevantes tiveram lugar na conjuntura ecopolítica 
internacional no último ano, e seria impossível manter esta obra sempre 
atualizada. Ao mesmo tempo a discussão apresentada aqui tem um certo 
caráter atemporal, pois trata da ordem internacional das mudanças 
climáticas de uma forma ampla e estrutural. 

Agradeço profundamente a todos que ajudaram na execução deste 
estudo. São inúmeras pessoas, dentre as quais nomeio apenas os professores 
Andre Roberto Martin e Wagner Costa Ribeiro, que me ajudaram a 
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Agradeço também ao Departamento de Ciência Política e à Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que tão bem me acolheram. 
E agradeço finalmente ao CNPq, que apoiou e tornou possível este estudo. 

  




