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Simpósio: 16 - DIPLOMACIA DE SUSTENTABILIDADE E DIREITOS HUMANOS: UM 
OLHAR MATERIAL E INSTRUMENTAL 
 
RESUMO: O presente estudo analisa a abordagem complexa do meio ambiente, seus conceitos 
e interferências na governança ambiental. Para tanto, contextualiza o pensamento clássico 
reducionista que serviu de base para separar o ser humano (sujeito) da natureza (objeto) e 
resultou nas ideias do progresso material ilimitado e dos recursos naturais como simples 
insumos do desenvolvimento. Paralelamente, aborda o processo de transição para o pensamento 
complexo a partir da ecologia ao reconhecer a comunidade de seres vivos (biocenose) inserida 
em determinado espaço (biótopo) como um ecossistema, regido por profundas interações, 
interdependências, equilíbrios e desequilíbrios. No domínio do complexo, expõe como o ser 
humano é reinserido na totalidade da natureza, em relação de autonomia e dependência que 
pode ser analisada pela ótica dos Sistemas Socioecológicos. O conceito trata a sociedade e a 
natureza em relação complementar, e visa demonstrar como o meio ambiente é composto por 
diversos sistemas de recursos naturais, sistemas de usuários destes recursos, sistemas de 
governança, entre outros, estruturados para garantir, conjuntamente, o fluxo de serviços à 
sociedade e o bem-estar geral. Cada um destes sistemas experimenta os fenômenos das 
emergências e auto-organizações, que revelam a dinamicidade da abordagem complexa e 
extrapolam a previsibilidade de estados futuros pela observação de padrões pré-existentes do 
sistema, ou observação das suas partes constitutivas dissociadas do todo resultante, e vice-versa. 
Com isso, o estudo pretende enfocar a relevância da gestão das interações entre as partes dos 
Sistemas Socioecológicos, proposta como a pedra de roseta entre a teoria dos sistemas 
complexos adaptativos e a governança ambiental. A justificativa para esta abordagem decorre 
das premissas lançadas pela literatura, que apontam a heterogeneidade e a diversidade de 
interações como cruciais para a sustentabilidade e a manutenção da resiliência dos 
ecossistemas, diminuindo os eventuais estados de vulnerabilidade. Consequentemente, o 
problema da pesquisa decorre da ação humana enquanto principal vetor de desestabilização dos 
sistemas que compõem o meio ambiente, o que foi responsável por ultrapassar os limites 
planetários de resiliência no Antropoceno, em termos de perda de biodiversidade, mudanças 
climáticas e desestabilização do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Na segunda parte do 
estudo, a governança ambiental será investigada pela abordagem complexa, evidenciando-se as 
suas interferências na gestão dos ecossistemas no cenário globalizado. Com isso, aborda o 
regime internacional para a diversidade biológica, pelas diretrizes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), bem como a aparente insuficiência do Estado para 
exercer, isoladamente, a tutela ambiental no cenário complexo. Demais disso, conceitua a 



governança e a regulação pela participação de diversos atores da comunidade internacional, 
como os governos locais, as organizações da sociedade civil e os indivíduos, que dividem o 
mesmo plano dos Estados, para ação conjunta na formulação de políticas públicas e gestão 
eficiente dos ecossistemas. Com base nesses elementos, analisa se a governança policêntrica 
traz benefícios para a gestão das interações nos Sistemas Socioecológicos, com base nos 
conceitos de resiliência, vulnerabilidade e sustentabilidade, e visa aprimorar a visão da 
comunidade internacional quanto à eficiência e a justiça ambiental. 
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