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“A mudança global do clima é um dos eixos da agenda do século XXI. 
O leitor de Giddens estará convencido dessa ideia  

muito antes de chegar ao final do livro.” 
Sérgio Besserman Vianna 

As mudanças climáticas em curso podem ter consequências  
catastróficas para o planeta. Sabemos que precisamos agir rápi-
do se quisermos conter esse risco. Então, por que não tomamos  
medidas imediatas?

Anthony Giddens, um dos mais importantes pensadores sociais do 
nosso tempo, faz em A política da mudança climática uma análise 
profunda, lúcida e acessível sobre esse tema tão atual. 

Expõe os fatos científicos sobre o aquecimento global, avalia avan-
ços e obstáculos na política do clima, e comenta a polêmica levan-
tada pelos que negam a urgência do assunto. Aborda também os 
desafios do “movimento verde”, o papel do Estado, as negociações 
internacionais e os mercados de carbono. Com isso, mostra como 
a cooperação internacional que hoje se tenta construir pode es-
corregar para uma competição por recursos naturais e vantagens 
econômicas. 

Sem ser alarmista, Giddens aponta os prós e contras das soluções 
pensadas até agora, apresenta novas propostas e examina as  
ligações entre mudança climática e segurança energética. O autor 
trata esse tema sobretudo como uma questão política e defende 
que toda decisão deve observar o contexto econômico e geopolí-
tico mundial.

ANTHONY GIDDENS é professor emérito da London School of  
Economics e tem cargos honorários em outras 15 universidades. 
Membro da Câmara dos Lordes, atuou como assessor do primeiro- 
ministro britânico Tony Blair e prestou consultoria a políticos do 
mundo inteiro. É autor de mais de 30 livros – entre eles Modernidade 
e identidade, lançado no Brasil pela Zahar.
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“Como encorajar pessoas e instituições a
 agirem de forma responsável e boa, 

quando estão acostumadas a agir 
de forma irresponsável e má?

 Essa é a pergunta-chave por trás do novo
 e importante livro de Anthony Giddens.”

 
Martin Kettle, The Guardian


