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O grande desafio para a humanidade no século XXI é a governança das fronteiras 

planetárias1, a criação de um novo ponto de equilíbrio no sistema terrestre após 

décadas de interferência antrópica perigosa (Rockström et al, 2009; Viola e Fran-

chini, 2012).  O sucesso dessa tarefa se torna improvável sem elevados níveis de 

cooperação internacional e transnacional, já que a definição de um espaço seguro 

de operação para a humanidade é por natureza um global common.

1. Introdução

* Professor Titular do Instituto de Relações Internacionais e Coordenador da Rede de Pesquisa em Mu-
dança Climática e Relações Internacionais da Universidade de Brasília; e, Pesquisador Sênior do CNPQ.  
** Doutorando em Relações Internacionais e Membro da Rede de Pesquisa em Mudança Climática e 
Relações Internacionais da Universidade de Brasília. 

1 A abordagem das fronteiras planetárias tem origem no trabalho de Rockström et al (2009) e rapida-
mente se tornou referência nas ciências naturais. A proposta é uma nova abordagem da sustentabilidade 
global onde são definidas fronteiras planetárias dentro das quais a humanidade pode operar de forma 
segura. A narrativa parte do diagnóstico de que o planeta entra numa nova era: o Antropoceno, onde os 
humanos são o principal vetor de mudança do sistema terrestre. Essa pressão antrópica ameaça desesta-
bilizar sistema biofísicos críticos e causar mudanças ambientais irreversíveis que podem ser deletérios 
ou catastróficos para a vida humana. Nesse marco, os autores se perguntam quais são as pré-condições 
planetárias inegociáveis que a humanidade necessita respeitar para evitar o risco dessas mudanças em ní-
vel global? Como resposta, identificam-se primeiro processos-chave do sistema terrestre e se quantifica 
para cada um deles um nível de fronteira que não deve ser ultrapassado se se quer evitar uma mudança 
ambiental global inaceitável. As nove fronteiras são: mudança do clima, acidificação dos oceanos, de-
gradação da camada de ozônio estratosférico, ciclo do Nitrogênio e do Fósforo, Biodiversidade, uso de 
água doce, uso da terra, carga de aerossóis atmosféricos e poluição química. Segundo os autores, três 
fronteiras já foram ultrapassadas: ciclo do Nitrogênio, biodiversidade e mudança do clima. 
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Como afirmamos em trabalhos prévios (Viola e Franchini, 2012; Viola, Franchini 

e Ribeiro, 2013), as estruturas institucionais de governança criadas até o momento 

têm sido insuficientes para dar resposta adequada aos crescentes problemas da 

interdependência, razão pela qual vivemos em um sistema internacional de hege-

monia conservadora (Id, 2013).  Essa característica estrutural do sistema se torna 

particularmente gritante em relação às instituições da governança ambiental glo-

bal, que sofrem uma estagnação de pelo menos duas décadas, enquanto a evidência 

científica e existencial mostra de forma clara a crescente complexidade, relevância 

e impacto dos problemas ambientais sobre dimensões centrais da vida em comu-

nidade, como a economia e a segurança (Lynas, 2012; PNUMA, 2012; Hansen et 

al, 2012). A impotência das grandes cúpulas ambientais universais ficou evidente 

nos resultados da Rio + 20 e na 18ª Conferência das Partes (COP) da Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC) realizada em 

Doha em novembro/dezembro de 2012  (Viola e Franchini, 2013).   

Os próximos cinco anos serão centrais para testar a disposição das sociedades 

humanas de pagar custos imediatos e ceder espaços de poder soberano para cons-

truir bens globais de longo prazo. Essa tentativa de resposta terá como cenário 

relevante os tradicionais fóruns multilaterais, como as COPs das diversas Conven-

ções, o PNUMA (Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente), e alguma 

eventual cúpula universal ad hoc tipo Rio+20. Mas também é de se esperar que 

continue a tendência de crescimento de outras instâncias de governança mais res-

trita, como o MEF (Foro das grandes economias para energia e clima) ou o G-20. 

De todo modo, o elemento analítico chave para abordar o processo é o comporta-

mento das super e grandes potências sistêmicas (Viola, Franchini e Ribeiro, 2013): 

Estados Unidos, China e União Europeia na primeira categoria e Índia, Rússia, 

Japão, Brasil e Coreia do Sul na segunda. 

Nesse processo de construção de governança das fronteiras planetárias o Brasil 

é um ator central por vários motivos, mesmo que opere aquém das suas poten-

cialidades. O país, por seu vasto capital ambiental físico, aparece como um ator 

relevante. No entanto, essa capacidade de ação se vê degradada por um capital 

ambiental social pouco desenvolvido, que se traduz em um mínimo avanço da 

agenda verde de baixo carbono no país (Viola e Franchini, 2012). Dessa observa-

ção deriva o nosso qualificativo de potência ambiental subdesenvolvida. Ademais, 

ele participa de todos os foros de negociação potencialmente relevantes.

 

O objetivo desse artigo é refletir sobre o papel do Brasil nos foros internacionais da 

governança ambiental global nos próximos cinco anos, apresentando quatro posi-

ções de negociação diferentes, cada uma das quais deriva de um cenário integrado 

que opera como marco do comportamento governamental: a) posição reformista 

num cenário reformista, b) posição conservadora moderada num cenário reformista 

moderado, c) posição reformista moderada num cenário conservador moderado e, 

d) posição conservadora num cenário conservador. Resulta interessante destacar que 

apenas nos extremos dos cenários, isto é, conservador e moderado, a posição brasi-

leira tem o mesmo caráter que o cenário circundante.  Cada um desses cenários inte-

grados se constrói combinando um cenário interno (reformista ou conservador) e um 

cenário  internacional (reformista ou conservador).  Esses cenários são construídos 

projetando a tendência de uma série de variáveis-chave de diferentes tipos: macrove-

tores civilizatórios, variáveis do sistema internacional e variáveis domésticas. 

Por sua vez, o comportamento do governo em termos de compromisso com a 

governança dos limiares planetários é medido pelo nível de resposta à seguinte 

série de propostas de governança: 

a. Definição precisa do conceito de economia verde de baixo carbono, que incor-

pore como critério central a narrativa das fronteiras planetárias e tenha uma 

métrica clara;

b. A criação de uma organização mundial do meio ambiente com um mandato 

claro e capacidade de enforcement internacional, nos moldes da OMC;

c. O estabelecimento de metas quantitativas obrigatórias de redução de emissões 

de GEE (Gás de Efeito Estufa) para todos os países, em graus diferenciados 

segundo uma combinação de nível de renda per capita e nível de emissões per 

capita, sendo admissível um período relativamente curto de aumento de emis-
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sões para países com renda per capita abaixo dos 3.000 dólares (capacidade de 

poder de compra - PPP) e abaixo de 2 toneladas de CO2 equivalentes per capita; 

d. A construção de um instrumento eficaz de governança dos oceanos, com foco 

no problema da acidificação; 

e. A construção de um instrumento eficaz de governança da biodiversidade, defi-

nida como patrimônio comum da humanidade;

f. Construção de um sistema internacional de monitoramento do estado da água 

doce e dos solos, incluídos os ciclos de Fósforo e Nitrogênio;

g. Afastamento das posições desenvolvimentistas do G-77/China.

Internacional 
Reformista

Interno Reformista 1. Cenário reformista     Posição Reformista

Interno Conservador  

Cenário internacional Cenário doméstico Cenário integrado
e posição de negociação

Figura 1
Cenários integrados como determinantes da posição 

de negociação brasileira 2013-2015

2. Cenário Reformista Moderado     
    Posição Conservadora Moderada

Internacional 
Conservador

Interno Reformista 3. Cenário Conservador Moderado     
    Posição Reformista Moderada 

Interno Conservador  4. Cenário Conservador (Business As Usual)     
        Posição Conservadora 

Figura 2
Cadeia causal Cenário-cenário integrado-posição de negociação

Cenário internacional

Cenário doméstico
Cenário integrado Posição de Negociação

Para atingir os objetivos propostos o artigo está dividido em quatro partes. Na 

primeira fazemos uma breve avaliação do estado das negociações internacionais 

em relação às fronteiras planetárias, na segunda enumeramos e discutimos as vari-

áveis centrais que cimentam os cenários. Na terceira, construímos os cenários e na 

quarta analisamos a posição do governo brasileiro em relação aos cenários integra-

dos. Finalizamos com algumas conclusões. 

Como resultado da reflexão, avançamos nas seguintes conclusões:

•	 No cenário integrado 1, o Brasil modifica sensivelmente sua posição de nego-

ciação, aproximando-se das posições da UE e da Coreia do Sul, defende a 

necessidade de os países emergentes assumirem metas obrigatórias de redu-

ção de GEE e a criação de estruturas supranacionais para governar os oceanos, 

a biodiversidade, o uso de água e as outras fronteiras planetárias. A posição 

brasileira é convergente com o cenário sistêmico.

•	 No cenário integrado 2, o Brasil adota algumas posições reformistas, como a 

defesa de metas obrigatórias de emissões para países emergentes, mas resiste 

a outras transformações mais profundas, como a definição economia verde e 

uma governança mais cooperativa da biodiversidade. As posições brasileiras 

são menos reformistas que o ambiente internacional. 

•	 No cenário integrado 3, o Brasil modifica sua posição de negociação, embora 

limitando sua profundidade pelas restrições do ambiente internacional conser-

vador. Pressiona seus parceiros do G77 e do BASIC a moderar suas posições 

e defende metas obrigatórias de emissão e outras posições reformistas. Mas é 

relutante em adotar compromissos concretos pelas restrições do cenário inter-

nacional desfavorável. O Brasil é mais reformista que o ambiente internacional. 

•	 No cenário integrado 4, o Brasil mantém basicamente sua atual posição de 

negociação, consolidando-se como potência ambiental subdesenvolvida 

(Viola e Franchini, 2012). A posição brasileira é convergente com a dinâmica 

geral do cenário. 
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Em outros trabalhos (Viola e Franchini, 2013) chamamos a atenção sobre a cres-

cente ineficácia das instituições internacionais criadas nas últimas quatro décadas 

para lidar com os problemas do ambiente. A constatação básica é que ao tempo 

que as evidências científicas e as derivadas da própria experiência das sociedades 

demostram uma degradação progressiva do meio ambiente global, as elites políticas 

mundiais não conseguem articular uma resposta adequada. Em um caminho peri-

goso – e até potencialmente catastrófico – para a humanidade, a trajetória inercial 

da política contrasta com a trajetória acelerada da deterioração do sistema terrestre.

A cúpula Rio+20 foi evidência clara desse processo por vários motivos (Viola 

e Franchini, 2012): primeiro, porque sua convocatória estabeleceu uma agenda 

muito pouco ambiciosa em termos de construção efetiva de mecanismos de gover-

nança ambiental, à diferença de sua referência de 1992, que resultou na geração 

de cinco instrumentos normativos relevantes – as Convenções de Mudança do 

Clima, de Biodiversidade, e de Desertificação, a Declaração do Rio e a Agenda 

21. Segundo, porque foi incapaz de avançar de forma substantiva nessa agenda 

limitada: na definição de economia verde; na criação de uma instituição ambiental 

global ou um upgrade substantivo do PNUMA e no estabelecimento das metas 

de desenvolvimento sustentável. Finalmente, porque não assimilou de forma ade-

quada o estado de progressiva degradação do sistema terrestre, negligenciando a 

governança das fronteiras planetárias, especialmente a mudança climática, que é o 

principal risco em termos de estabilidade sistêmica. 

O rumo das negociações multilaterais sobre clima também tem sido frustrante 

(Viola e Franchini, 2013). O celebrado Doha Gateway, acordado na COP 18 da 

CCNUMC em fins de 2012, foi mais um avanço formal camuflado de grande 

sucesso pelos negociadores do que um acordo substantivo. O processo apenas 

logrou estabelecer o compromisso retórico de negociar um acordo abrangente até 

2. A situação do ambiente no sistema 
internacional 

2015, com data tentativa de entrada em vigor em 2020. Nesse sentido, se parece 

muito com o resultado da COP de Bali de 2007 – a promessa de um acordo – cujos 

resultados frustrantes são conhecidos. 

Em relação ao segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto (PQ) 

até 2020 – acordado em Doha – ele também tem efeitos práticos muito limitados, 

já que governa aproximadamente apenas 11% das emissões globais de GEE e 

porque as metas que as partes assinaram para o período 2013-2020 já estavam 

contidas em suas legislações nacionais. Embora a prorrogação do PQ tenha o 

valor prático de garantir a continuidade de instrumentos como o MDL (Meca-

nismo para o Desenvolvimento Limpo) e o valor simbólico de manter vivo o 

único compromisso negociado multilateralmente que estabelece metas obrigató-

rias de redução de emissões. 

Com o encerramento dos trabalhos do AWG- KP (Ad Hoc Working Group on 

Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol) e AWG-

-LCA (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the 

Convention), o centro das negociações na CQNUMC migrou para o ADP (Ad 

Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action). O grupo, 

lançado na COP 17 de 2011, tem dois objetivos fundamentais: desenvolver um 

instrumento legal para ser adotado em 2015 e ir fechando o gap de emissões (a 

diferença entre os compromissos das partes – voluntários e obrigatórios – e a 

meta de aumento de temperatura não maior a 2º C com referência aos níveis pré-

-industriais) no período prévio a 2020. 

Após a COP de Doha (novembro de 2012) houve duas reuniões preparatórias em 

Bonn, em abril e em junho de 2013, cujo objetivo central é preparar as bases 

para futuras discussões, com o objetivo de ter um draft de texto de negociação 

para a COP 20 de 2014. Um dos elementos centrais dessas discussões prelimina-

res foi a forma que terão os futuros compromissos de mitigação, tentando supe-

rar o impasse dos anos prévios entre aqueles que privilegiavam uma estratégia  

top-down (países emergentes e pobres) e os que preferiam uma estratégia bottom-up  
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(particularmente o Grupo Guarda-chuva). Como ocorreu em outras reuniões da 

ADP, houve debates sobre a necessidade ou não de reinterpretar o princípio de res-

ponsabilidades comuns porém diferenciadas e capacidades nacionais nessa nova 

fase de negociações, sendo a maioria dos países emergentes contrários a essa rein-

terpretação. Finalmente, mais uma vez os países emergentes expressaram frustra-

ção com uma alegada falta de implementação dos compromissos adotados pelos 

países desenvolvidos em termos de financiamento, transferência de tecnologia e 

construção de capacidades. 

As duas reuniões acabaram sem avanços substantivos, mas a cúpula de junho teve 

um desenvolvimento inesperado e negativo: a Rússia, a Ucrânia e Bielorrússia 

bloquearam o trabalho do Órgão Subsidiário para Implementação (SBI), quando 

sua proposta de revisar os mecanismos de tomada de decisão na Convenção foi 

desconsiderada pelo resto das partes. Isso coloca um precedente negativo para a 

COP de Varsóvia, que ocorrerá em novembro de 2013 (IISD, 2013).

Em relação às outras fronteiras planetárias, o regime que regula as substâncias que 

empobrecem a camada de ozônio é o mais bem sucedido experimento de resposta 

internacional para um problema ambiental. O protocolo de Montreal, adotado em 

1987, foi extremamente eficaz na redução progressiva de emissões de CFCs (Clo-

rofluorcarbonos). Em relação à governança da biodiversidade, tem havido algum 

avanço com a adoção, em outubro de 2010, do Protocolo de Nagoya (PN) no marco 

da 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

O PN visa regular o acesso a recursos genéticos e a distribuição dos benefícios 

advindos de sua utilização e requer a assinatura de 50 países para entrar em vigor. 

A governança global da problemática da acidificação dos oceanos ainda está em 

estado muito incipiente. Houve uma discussão muito preliminar no âmbito da 

Rio+20, em cujo marco se anunciou a criação do Centro de Coordenação Interna-

cional da Acidificação dos Oceanos, que funcionará nos laboratórios da Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA) e no marco da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar. 

As outras fronteiras planetárias – poluição química, uso de água doce, deterioração 

dos solos, ciclo do Nitrogênio e do Fósforo e carga de aerossóis na atmosfera ainda 

não são consideradas como problemas relevantes da agenda internacional, razão pela 

qual sua governança está limitada a ações em níveis regionais, nacionais e locais.

Sobre a atuação do Brasil na administração dos problemas ambientais globais, o 

país teve comportamentos variados, mas em geral inclinados à postura conserva-

dora. Na Rio+20, a posição brasileira foi conservadora e pouco contribuiu para 

gerar algum consenso em torno da proteção dos recursos comuns da humanidade, 

reforçando seu papel como potência ambiental subdesenvolvida. Em contraste 

com os desenvolvimentos positivos de 2009-20102, o Brasil procurou separar o 

debate da mudança climática, tentando diluir o componente ambiental do evento, 

enfatizando o componente social, como ficou claro no documento oficial lançado 

em novembro de 2011 (BRASIL, 2011), que enfatizava a importância do Pro-

grama Bolsa Família, mas não fazia menção à lei de clima (Lei n. 12.187, de 29 

de dezembro de 2009). O Brasil se mostrou relutante a uma definição clara de 

economia verde e à criação de uma organização global do meio ambiente, ambas 

propostas lideradas pela UE.

Em relação à dinâmica processual da negociação, o Brasil optou pelo caminho 

de menor risco, evitando colocar-se como o mediador da Conferência e contri-

buir para a produção de um documento mais ambicioso, derrotando os setores 

mais conservadores. Pelo contrário, optou pelo consenso a qualquer preço, por um 

documento sem maior relevância, que apenas ratifica o que foi acordado 20 anos 

atrás, quando o risco de uma disrupção ambiental global era muito menor. 

No caso da camada de ozônio, o Brasil aderiu ao PM em 1990 e foi reduzindo 

progressivamente a produção de CFCs, mostrando uma posição mais reformista. 

2 Grande diminuição do desmatamento da Amazônia a partir de 2005; assunção do compromisso 
voluntário de redução da curva de crescimento de emissões em novembro de 2009 e criação da lei 
de mudanças climáticas.
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Comportamento similar mostrou em relação ao problema da biodiversidade, sendo 

um dos líderes na negociação do PN e assinando o documento em fevereiro de 

2011. No entanto, o protocolo precisa ser ratificado pelo Congresso, onde existe 

certa resistência da bancada ruralista, por receio de eventuais aumentos no custo 

das sementes.  Finalmente, em relação ao problema da acidificação dos oceanos, o 

Brasil foi líder ao colocar o tópico em discussão na Rio+20, mas que acabou sendo 

frustrado pela posição soberanista dos EUA, a China e a Rússia. 

3. Construindo os cenários: variáveis

Nas páginas seguintes apresentamos as variáveis que consideramos centrais para 

qualificar os cenários, sendo a lógica básica que a variação nesses fatores funciona 

como pêndulo entre os extremos do espectro: reformista e conservador. As forças 

reformistas são aquelas dispostas a ceder espaços de poder para construir bens uni-

versais de longo prazo, nesse caso a construção de um espaço de operação segura 

para a humanidade. As forças conservadoras são aquelas inclinadas a operar no 

status quo, focado em soberanias nacionais e no curto prazo. 

Para dar maior precisão à análise consideramos três níveis de fatores diferentes: 

macrovetores, variáveis internacionais e variáveis domésticas. Por sua vez, para as 

variáveis internacionais e domésticas fazemos uma divisão entre aquelas que afe-

tam o contexto político geral e aquelas específicas que operam sobre as fronteiras 

planetárias.  Todos esses fatores interagem num jogo complexo, de forma que a 

divisão proposta é apenas uma tentativa de simplificação esquemática. 

Sistêmicas

Sistêmicas

Democracia

Estado da 
economia 
global

Agenda ambiental 
nas super e grandes 
potências

Combustíveis fósseis 
e economia verde 
baixo carbono no  
G-20 e MEF

Impacto V 
relatório do 
IPCC

Evolução 
shale-gas

Evolução dos 
extremos climáticos 

Reeleição da 
Presidente Dilma 
(ou liderança similar)

Forças políticas 
pro-sustentabilidade 
nas eleições de 2014

Vetor 
ambiental na 
oposição nas 
eleições de 
2014

Resiliência 
da política 
econômica 
desenvolvi-
mentista

Percepção dos 
problemas de 
mobilidade urbana 
e de transporte

Cooperação
Transatlântica

Parceria
Trans-Pacífico

Evolução da
crise europeia

Relações 
EUA-China

Relações 
Rússia-UE e 
Rússia-EUA

Evolução 
da Índia

Globalização Mudança 
climática

Inovação
tecnológica
e científica

Dinâmica
populacional

Uso dos 
recursos da
terra

Macrovetores civilizatórios

Figura 3
Variáveis na construção dos cenários

Variáveis internacionais

Específicas

Variáveis domésticas

Específicas

Impacto 
dos 
extremos 
climáticos

Evolução da 
energia

Impacto do 
V relatório 
do IPCC

Perfil do 
Ministério do 
Meio Ambiente

Impactos da 
reforma do 
código florestal

Rumo da PNMC

3.1 Macro-vetores 

Todo trabalho de construção de cenários deve considerar uma série de tendências 

profundas que têm impacto sobre a lógica civilizatória da humanidade. Eles são 

chamados de diferentes formas: vetores lentos de mudança histórica (slow-acting 

drivers of historical change, Ferguson, 2012); megatendências (megatrends, Natio-

nal Intelligence Council, 2012), macrovetores civilizatórios (Viola, Franchini e 
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Ribeiro, 2013), mas podem ser definidos como as tendências mais profundas da 

humanidade em sua relação com a biosfera. Para esse trabalho identificamos seis: 

democracia, como dispersão de ideias e instituições; globalização, como aumento 

da interdependência nas sociedades humanas; mudança climática, como alteração 

antrópica do sistema climático com potencial deletério ou catastrófico sobre a vida 

no planeta; inovação tecnológica e científica, como característica fundamental do 

Antropoceno no sentido de geração de um equilíbrio sistêmico da terra de caráter 

artificial; dinâmica populacional, envolvendo não apenas a trajetória quantitativa, 

mas também o uso de recursos da terra. 

Em geral, esses vetores operam dentro de tendências relativamente estáveis, 

mas não é incomum o surgimento de desenvolvimentos totalmente imprevistos 

(unknown-unknowns). Essa particularidade vale para todos os níveis de fatores 

considerados, já que “anomalias” comportamentais e sistêmicas fazem parte das 

sociedades humanas, particularmente no mundo contemporâneo, caraterizado pelo 

crescimento da sociedade do conhecimento e pela aceleração da história. Nesse 

trabalho, no entanto, assumimos que a maioria dos macrovetores se mantém rela-

tivamente estável.

3.2 Variáveis do sistema internacional

Esse grupo de fatores opera no nível da estrutura internacional, de forma que 

influencia identidades e comportamentos em todos os agentes, embora em grau 

diferenciado segundo as características do ator. Como já afirmamos, consideramos 

neste segmento dois conjuntos de variáveis: o primeiro conjunto poderia ser cha-

mado de variáveis sistêmicas, já que são aquelas que moldam o sistema internacio-

nal em termos de cooperação e conflito e afetam todas as áreas de governança. Um 

sistema internacional conflituoso bloqueia qualquer tipo de acordo substancial em 

relação às fronteiras planetárias, ao tempo que um cenário cooperativo é condição 

necessária, mas não suficiente para esse tipo de acordo. Para os próximos cinco 

anos identificamos as seguintes variáveis sistêmicas: 

1. Estado da economia global: uma economia global em expansão com cresci-

mento do comércio e do emprego e com progressivo equilíbrio entre países 

credores e devedores opera como mitigador do conflito sistêmico. 

2. Parceria Transatlântica de Comércio e Investimentos (TTIP por suas siglas 

em inglês): uma maior interdependência e cooperação econômica/comercial 

entre os EUA e a UE poderia operar como estímulo aos fluxos de comércio e 

à estabilidade econômica global, elevando, como consequência, os impulsos 

cooperativos sistêmicos. No entanto, um elemento fundamental é que essa 

aliança não seja percebida como discriminatória ou ameaçante por outros 

atores relevantes do sistema internacional, especialmente a China. Se esta 

proposta prosperar, implicará significativa elevação dos padrões ambientais 

no comércio com um provável impacto decisivo na formação de padrões e 

normas de comércio internacional. 

3. Parceria Trans-Pacífico (TPP por suas siglas em inglês): a proposta está em 

um estágio avançado, incluindo EUA, Canadá, México, Peru, Chile, Austrália, 

Nova Zelândia, Brunei, Vietnam, Malásia e Singapura. O Japão manifestou 

interesse em participar, embora existam resistências internas e, mais recen-

temente, também a China expressou interesse na iniciativa. A consolidação 

desse acordo operaria como estímulo aos impulsos cooperativos sistêmicos, 

em forma similar ao TTIP, embora com menos impacto e com uma agenda 

ambiental menos ambiciosa. 

4. Evolução da crise europeia: um aprofundamento da crise econômica do bloco, 

com crescimento dos impulsos nacionalistas e uma eventual degradação da 

sua unidade e capacidade de actorness operaria como impulso sistêmico 

divergente da cooperação, já que o bloco europeu é o experimento de gover-

nança pós-soberana mais desenvolvido e por seu nível relativamente alto de 

compromisso com a gestão das fronteiras planetárias. 

5. Estado das relações entre a China e os EUA: uma maior convergência das 

superpotências nas áreas militar, de energia, de clima, comercial, finan-

ceira, de direitos humanos e em setores geopolíticos-chave, como a Penín-

sula da Coreia, Taiwan e o Mar da China do Sul e Oriental eleva os níveis 

cooperativos sistêmicos. 
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6. Estado das relações da Rússia com a Europa e com os EUA: uma diminuição 

das tensões entre esses grandes agentes das relações internacionais nas áreas 

nuclear, de energia, direitos humanos, comércio, clima e no Oriente Médio 

opera como fator de convergência sistêmico. 

7. Evolução da situação econômica e ambiental da Índia, que apresenta signifi-

cativas incertezas na conjuntura atual: a ascensão internacional do país poderá 

ser bloqueada por suas múltiplas vulnerabilidades: sistema político, energia, 

clima, desigualdade social, pobreza educacional e complicado quadro de 

segurança internacional na sua região. A instabilidade da Índia opera como 

elemento de conflito sistêmico. 

O segundo conjunto de variáveis aqui listadas é mais específico, na medida em que 

tem a ver diretamente com a governança das questões ambientais globais, entendi-

das como fronteiras planetárias:

1. Agenda ambiental nas superpotências e grandes potências sistêmicas: EUA, 

UE, China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Índia e Brasil;

2. Evolução do acordo para eliminar combustíveis fósseis no âmbito do G-20 e 

avanço na precisão dos princípios da economia verde;

3. Impacto do V Relatório do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas);

4. Evolução do shale gás como combustível de transição;

5. Evolução dos fenômenos climáticos extremos3. Dado que a frequência e inten-

sidade desse tipo de episódios tende aumentar, ele se torna um elemento cen-

tral para analisar as respostas das sociedades aos limites do planeta. A experi-

ência desse tipo de eventos opera como reforço da narrativa científica, que nos 

últimos anos tem se mostrado insuficiente para estimular maior compromisso 

3 Para deixar mais clara a relevância desse tipo de fenômenos, é possível ensaiar uma categoriza-
ção usando o tipo de impacto como critério. Dessa forma existem extremos climáticos que envol-
vem: a) grande perda de vidas ou efeitos sobre a saúde humana, como a seca da Rússia em 2010; 
b) perdas agrícolas e disrupção de cadeias produtivas, como o caso das enchentes em Bangkok em 
2011; c) danos à infraestrutura e disfunção do sistema de transportes.

com a mitigação das mudanças climáticas. No entanto, como e quando esses 

extremos se tornam estímulos para a ação – ou geram estratégias de acomoda-

ção – é imprevisível.  Essa reflexão vale também para o caso brasileiro, como 

mais na frente detalhamos.

Existe um terceiro conjunto de fatores que pode alterar profundamente o rumo 

das relações internacionais – eles são episódios isolados de alto impacto mas de 

impossível predição (known unknowns): entre os mais conhecidos estão (National 

Intelligence Council, 2013): 

1. Redução substantiva do preço da energia solar fotovoltáica ou outra “revolu-

ção energética” que combine baixo carbono e custo relativamente baixo;  

2. Emergência súbita de um forte movimento de democratização política na 

China, que acabe com o monopólio do poder pelo Partido Comunista;

3. Pandemia severa, vírus emergente de transmissão aérea, como a contida epi-

demia de SARS em 2003, combinando alta capacidade de propagação com 

alta taxa de mortalidade;

4. Colapso do Euro com semidesintegração da União Europeia; 

5. Ataque terrorista de redes radicais islâmicas, de grandes proporções, usando 

armas de destruição em massa (radiológica ou biológica). A Europa é bastante 

vulnerável a este tipo de ataque; 

6. Ataque nuclear de Israel ao Irã;

7. Terremoto na falha de San Andrés ou na Baia de Tóquio com posterior absor-

ção de massas gigantescas de capitais para a reconstrução. 

8. Acidente nuclear das dimensões de Chernobyl ou Fukushima.

9. Transformações democráticas profundas no Irã. 

3.3 Variáveis do sistema doméstico 

Os fatores analisados nesse segmento operam no nível do agente, e como no caso 

prévio, é considerada aqui uma série de variáveis que diz respeito ao rumo geral 
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da política brasileira e outra série que envolve fatores específicos para a questão 

da governança das fronteiras do planeta. 

As variáveis sistêmicas escolhidas são: 

1. Reeleição da Presidente Dilma ou liderança similar.

2. Desempenho das forças políticas pro-sustentabilidade (Rede Sustentabilidade 

e Partido Verde) nas eleições nacionais de 2014.

3. Nível de assimilação do vetor ambiental por parte das forças de oposição na 

campanha para as eleições nacionais de 2014.

4. Resiliência da política econômica desenvolvimentista.  

5. Percepção dos problemas de mobilidade urbana e de transporte no marco dos 

grandes eventos esportivos. Os eventos de protestos generalizados nas gran-

des cidades, que ocorreram em junho de 2013, mostram pela primeira vez que 

existe uma percepção muito negativa sobre o estado da mobilidade urbana, 

fato associado à forte expansão da frota de carros nos últimos anos sem expan-

são correspondente da infraestrutura viária. É provável que o aumento da 

pressão popular por mudanças resulte no aumento de investimentos em mobi-

lidade urbana, vindo de orçamentos federais, estaduais e municipais. O que 

está em aberto é quão intensa será essa realocação de recursos e os impactos 

eventuais dos protestos sobre o sistema político e a cultura cívica do país. 

Em relação a variáveis específicas consideramos:

1. Impacto de fenômenos climáticos extremos. O Brasil tem experimentado esse 

tipo de episódios nos últimos anos, com perdas humanas, ambientais e econô-

micas. Alguns exemplos são: a sequência de secas (2005, 2010) e enchentes 

(2012) históricas na Amazônia; secas e precipitações intensas que afetam a 

produção agrícola no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e; precipitações intensas 

em áreas com grandes populações concentradas em encostas: São Paulo, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. 

2. Evolução da energia, especialmente o peso material e cultural da energia 

eólica, hidroelétrica e biocombustíveis de um lado e da Petrobras, do outro.  

3. Impacto do relatório do IPCC na opinião pública e das lideranças do país.

4. Perfil do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

5. Impactos da reforma do código florestal nas florestas brasileiras.

6. Rumo da Politica Nacional de Mudança Climática4 (PNMC), como principal 

expressão do rumo da economia verde de baixo carbono no Brasil.

4. Cenários internacionais e domésticos 

4 Criada pela Lei 12.187, visa a compatibilização do desenvolvimento com a estabilidade do sis-
tema climático, a redução das emissões antrópicas de GEE, o fortalecimento das remoções antró-
picas por sumidouros, o cuidado com os recursos ambientais, a preservação e a recomposição da 
cobertura vegetal e o desenvolvimento do mercado brasileiro de redução de emissões (MBRE). 
Para sua implementação, foi elaborada uma série de planos setoriais, a maioria dos quais pouco 
avançou (Viola, Franchini e Ribeiro, 2012).

Nesse segmento, abordamos o primeiro elo da cadeia causal ilustrada na figura 2: 

os cenários. Como já afirmamos, cada cenário integrado se compõe da combinação 

de um tipo de cenário internacional e um cenário doméstico. Por sua vez, constru-

ímos duas variantes para cada cenário, uma reformista e uma conservadora. 

4.1 Cenário internacional conservador 

O sistema internacional mostra um nível relativamente alto de conflito. A econo-

mia global continua em crescimento lento, com alto desemprego e desequilíbrios 

sistêmicos, complicando particularmente a situação da UE como ator das relações 

internacionais. Os EUA e a UE fracassam na tentativa do pacto transatlântico, a 

parceria Trans-Pacífico naufraga, as relações entre a Rússia e a UE e a Rússia e os 

EUA se degradam por questões geopolíticas; a China continua uma política agres-

siva em termos comerciais e estratégicos na sua região, aumentando o conflito com 

os EUA e a UE. A situação interna da Índia se agrava em termos de economia, 
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ambiente e instabilidade política, ao tempo que a relação com o Paquistão entra 

em zona de risco de uma escalada violenta. 

O Presidente Obama fracassa na tentativa de estabelecer metas ambientais e cli-

máticas ambiciosas, bloqueado pelo gridlock no Congresso e pelos lobbies con-

servadores. A China continua o caminho de deterioração ambiental enquanto a UE 

se degrada ainda mais como liderança sustentável por problemas internos. Entre 

as grandes potências, a Rússia e a Índia continuam extremamente conservadoras, 

o Japão transita para posições menos reformistas, liderado por um governo mais 

nacionalista, de forma que a Coreia do Sul é a única que mantém o rumo de com-

promisso com a governança ambiental. Não há acordo no âmbito do G-20 em rela-

ção à redução de subsídios para combustíveis fósseis nem um acordo de princípios 

em relação ao conteúdo da economia verde. 

O V relatório do IPCC tem pouco impacto sobre a política internacional, em virtude 

do cinismo e a impotência imperante nas maiores potências. A CQNUMC continua 

estagnada, adiando a assinatura de um acordo vinculante. O shale gas se evidencia 

negativo tanto em termos de impacto ambiental quanto em termos de obstáculo para 

o desenvolvimento de outras energias. Os extremos climáticos continuam o rumo 

ascendente, mas não impactam o nível global de compromisso climático. 

4.2 Cenário internacional reformista 

O contexto internacional é mais cooperativo: o mundo caminha solidamente para 

uma saída da crise econômica, moderando os desequilíbrios sistêmicos. A UE e 

os EUA consolidam a aliança econômica e comercial, mas com garantias para as 

outras potências de não discriminação. A TPP se materializa com a participação 

do Japão e negociações avançadas para o ingresso da China. A China desiste de 

uma estratégia agressiva na sua região e aumenta a cooperação com EUA na maio-

ria das áreas de governança. A Rússia modera sua posição de contestação parcial 

ao sistema internacional e melhora, em consequência, as relações com a UE e 

os EUA. A Índia consegue ir equacionando progressivamente seus problemas de 

desenvolvimento com maior compromisso ambiental, com retroalimentação posi-

tiva para situação política interna e estratégica regional.

Nos EUA, o Presidente Obama avança com a agenda ambiental, basicamente 

fazendo uso de suas atribuições executivas, legitimado pela recuperação econô-

mica e pela melhora da situação fiscal, embora o gridlock legislativo continue. 

A China avança também para posições mais reformistas, pressionada pelos altos 

níveis de poluição nas cidades e pela evidência dos limites do uso de recursos natu-

rais. A UE consegue equacionar seus problemas de actorness e se mantém como 

superpotência da agenda da sustentabilidade. Japão retoma o rumo sustentável 

da era pré-crise de Fukushima. A Coreia do Sul e a Rússia mantêm basicamente 

estáveis suas posições, a primeira no campo reformista, a outra no conservador. A 

Índia modera sua posição conservadora na questão climática devido ao impacto de 

fenômenos climáticos extremos. A exploração de shale gas se expande de forma 

massiva em outros países além dos EUA, como a China e a Rússia, tornando-se 

um vetor de descarbonização global sem maiores impactos sobre e meio ambiente. 

Como resultado das mudanças de posições nas principais potências, do alto 

impacto sobre a opinião pública global do V relatório do IPCC e da aceleração de 

fenômenos climáticos extremos associados ao processo de mudança do clima, há 

alguns avanços na governança das fronteiras planetárias no G-20 e no MEF, como 

o estabelecimento de um acordo de princípios sobre a economia verde, um enten-

dimento sobre a necessidade do fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e sobre 

a importância de evitar a perda progressiva dos solos e a acidificação dos oceanos 

através de respostas cooperativas. No âmbito multilateral há um acordo mínimo de 

mitigação da mudança climática, mas longe de convergir com as necessidades da 

ciência e avanços na implementação do Protocolo de Nagoya.  

4.3 Cenário doméstico conservador 

A Presidente Dilma – ou outra liderança do PT com visões similares sobre desen-

volvimento – é eleita em 2014, apoiada em uma coalisão eleitoral e legislativa simi-
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lar à existente no primeiro período de governo. O debate eleitoral se articula nos 

padrões tradicionais sobre crescimento econômico de curto prazo e inclusão social 

limitada, embora com uma moderada ampliação da inclusão social e da mobilidade 

urbana derivada do impacto dos protestos de junho de 2013. A referência a questões 

ambientais é muito limitada, como consequência do baixo impacto da Rede Sus-

tentabilidade e do Partido Verde no processo eleitoral e da falta de assimilação da 

narrativa ambiental por outros partidos da oposição. Como corolário, a presença de 

forças pro-sustentabilidade no Congresso é baixa e a política econômica continua 

governada pelo objetivo de crescimento imediato, sem preocupação com agenda 

ambiental nem com questões de eficiência econômica de longo prazo que são con-

vergentes com a sustentabilidade, como uma realocação de recursos em favor do 

transporte público e da melhora da infraestrutura. Os grandes eventos esportivos do 

período não deixam uma sensação geral de colapso nessas áreas e não geram maio-

res pressões na sociedade por mudanças. A classe política consegue contornar o 

processo de protestos de junho de 2013 com mudanças pontuais que não modificam 

de forma substantiva a baixa qualidade da democracia brasileira.

Os fenômenos climáticos extremos não aumentam em intensidade e frequência de 

forma suficiente para serem associados diretamente com a crise climática, ao tempo 

que o V Relatório do IPCC impacta apenas em comunidades epistêmicas especiali-

zadas e lideranças políticas especificas, mas a percepção de risco não se generaliza. 

O setor petroleiro se mantém poderoso como força modeladora de políticas 

públicas, com a Petrobrás aumentando sua importância em termos de capital e 

exploração. O setor eólico continua crescendo, mas com impacto mínimo sobre 

a cultura energética. O potencial da energia hidroelétrica na Amazônia continua 

sub-explorado pelo desenho de fio d’água e por pressões ambientalistas extremas. 

Não há avanços sensíveis em termos de eficiência energética nem em transporte 

nem em infraestrutura. Na área de desmatamento, a reforma do código florestal 

tem impacto negativo, baixando o custo percebido pelo desmatamento ilegal. O 

MMA continua alinhado com a política conservadora geral do governo. Como 

corolário, a PNMC não se implementa. 

4.4 Cenário doméstico reformista

A Presidente Dilma Rousseff – ou candidatura similar – é derrotada no segundo 

turno das eleições de 2014 por um candidato da oposição tradicional que incorpora 

centralmente na sua plataforma questões de sustentabilidade. A Rede sustentabili-

dade e o Partido Verde adquirem presença expressiva no Congresso (próximo de 

15% dos deputados), garantindo a continuidade da agenda ambiental no debate 

político brasileiro. Os grandes eventos esportivos deixam em evidência o estado de 

colapso do sistema de transporte público e infraestrutura do país e geram uma nova 

onda de reclamações que diluem o peso dos lobbies conservadores. O novo governo 

progressivamente abandona o modelo desenvolvimentista insensível ambiental-

mente e impõe uma estratégia com maior foco no médio e longo prazos. A acele-

ração de fenômenos climáticos extremos no período opera no sentido de aumentar 

a consciência da sociedade brasileira sobre os limites do planeta e o papel do país 

na administração cooperativa de um espaço de operação segura para a humanidade. 

 

A Petrobras entra em crise por erros próprios e pelo alto custo da exploração do 

pré-sal (vinculado a mudanças nos preços relativos dos petróleos não convencio-

nais vis a vis de outras alternativas como o shale gas). Como consequência, a 

empresa perde influência sobre a política e a economia brasileiras. De forma para-

lela, energias alternativas como a eólica, a solar e os biocombustíveis aumentam 

sua relevância, assim como a hidroelétrica. 

No âmbito da sociedade e comunidades epistêmicas, o V relatório do IPCC tem 

amplo impacto em termos de estimular maior compromisso com a governança 

das fronteiras planetárias e esses segmentos passam a pressionar as autoridades 

políticas para assumir um maior compromisso com essa agenda. O novo código 

florestal tem impacto limitado sobre a curva de desmatamento porque o consenso 

social é de defesa desse patrimônio. O MMA retoma uma posição de defensor da 

causa ambiental – mas agora com uma visão mais complexa da sustentabilidade – 

e funciona como força progressista dentro do governo, dessa vez se tornando um 

ministério central na definição dos rumos das políticas econômica e externa com 
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impacto direto sobre as questões ambientais. Como resultado, a PNMC é imple-

mentada integralmente, transcendendo os limites do controle do desmatamento 

e se tornando realmente um vetor de economia verde de baixo carbono para a 

economia brasileira.

Apresentamos nesse segmento o segundo e terceiro elo da cadeia causal proposta 

ao início. De forma que cada um dos cenários integrados, construídos como com-

binação de um tipo de cenário internacional e um tipo de cenário doméstico, esti-

mulam diferentes posições de negociação no governo brasileiro. 

5.1 Cenário integrado reformista - Posição reformista 

Esse cenário é o mais convergente com a governança efetiva das fronteiras plane-

tárias nos limites das atuais tendências, já que combina um cenário internacional 

cooperativo com uma mudança de governo no Brasil que traz maior preocupação 

com a sustentabilidade. Como consequência, a posição do país nas negociações 

internacionais muda sensivelmente, passando a ter um comportamento menos 

desenvolvimentista em termos de responsabilidades históricas, menos soberanista 

em termos de governança sobre os recursos naturais e mais inclinado a pagar cus-

tos imediatos para lidar com consequências no longo prazo.  Em termos concretos, 

o Brasil passa a defender a necessidade de consolidar uma métrica clara para a 

economia verde de baixo carbono, a construção de uma organização internacional 

ambiental com poder de enforcement, a adoção de metas obrigatórias de mitiga-

ção para todos os países e convergentes com a ciência do clima; a construção de 

um instrumento eficaz de governança dos oceanos; a construção de um instru-

mento eficaz de governança da biodiversidade, definida como patrimônio comum 

da humanidade e a construção de um sistema internacional de monitoramento do 

estado da água doce e dos solos. 

5. Cenários integrados  e posições brasileiras

A posição de negociação se afasta do G/77 e se aproxima da UE e da Coreia do Sul, 

ao tempo que é mais reformista que a China e a Índia. No entanto, a migração das 

duas potências asiáticas para posições mais comprometidas com a governança das 

fronteiras planetárias facilita a convergência com o Brasil. O BASIC migra para 

uma posição mais reformista, ao mesmo tempo em que os BRICS somam mais uma 

inconsistência, pela insistência da Rússia em posições extremamente conservadoras.

5.2 Cenário integrado reformista moderado - Posição conserva-
dora moderada 

É o segundo cenário em termos de convergência com a governança das fronteiras 

planetárias porque o sistema internacional está em transição para posições mais 

reformistas. No entanto, no Brasil o governo continua privilegiando o crescimento 

econômico a qualquer custo, focado no curto prazo e em políticas distributivas 

limitadas. Pressionado pelo entorno internacional – especialmente pela maior con-

vergência entre as três superpotências – o Brasil modifica algumas posições de 

negociação, mas continua com uma visão do mundo dividido pelo eixo desenvol-

vido-em desenvolvimento, uma visão soberanista dos recursos ambientais e uma 

resistência a pagar custos econômicos de curto prazo para construir bens globais 

de longo prazo. Em termos concretos, o Brasil aceita metas obrigatórias de emis-

são de GEE para países emergentes, mas limitadas; resiste à regulação interna-

cional de biodiversidade, água e solo; aceita certa regulação dos oceanos; resiste 

a uma definição clara de economia verde de baixo carbono e à construção de um 

organismo ambiental global eficaz.  O Brasil opera como um ator mais conserva-

dor que a média do sistema. 

5.3 Cenário integrado conservador moderado - Posição refor-
mista moderada

Nesse cenário, o novo governo brasileiro chega em 2015 com uma agenda ambien-

tal avançada, mas se vê limitado pelo caráter conservador do sistema internacional. 

Os históricos movimentos de protestos de junho de 2013 impactaram o sistema 
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político no sentido de uma renovação parcial e positiva dos membros do Parla-

mento, dos Executivos e das políticas públicas no sentido de aumento significativo 

do vetor sustentabilidade. 

Há mudanças sensíveis de posição, mas qualquer movimento efetivo está condi-

cionado à aquiescência dos grandes players. Em termos concretos, o Brasil pres-

siona seus parceiros do BASIC e G-77 a moderar suas posições conservadoras e 

defende a agenda ambiental de forma completa. 

O Brasil aproxima-se da UE e Coreia do Sul e complica suas relações com os 

BRICS. A posição do governo brasileiro é mais reformista que a média do sistema 

e assim aumenta seu prestígio no sistema internacional. 

5.4 Cenário integrado conservador - Posição conservadora 

É o cenário tendencial e o menos convergente com as necessidades do sistema 

terrestre. A maioria das potências sistêmicas se mantém no campo conservador, 

ao tempo que a continuidade do governo da Presidenta Dilma Rousseff mantém a 

trajetória de política econômica desenvolvimentista clássica. Dessa forma, o Bra-

sil continua com uma posição de negociação muito similar à atual: relutante ao 

estabelecimento de metas obrigatórias de emissão para países emergentes, a uma 

definição clara e consistente de economia verde, a uma governança cooperativa da 

biodiversidade e dos solos e à construção de uma estrutura de governança ambien-

tal com capacidade de enforcement. No caso dos oceanos, mantém o posiciona-

mento relativamente reformista que desenvolveu na Rio+20.

Em termos de alianças, mantém-se próximo do G-77/China e longe das posições 

da UE e da Coreia do Sul, ao tempo que mantém a convergência conservadora com 

o BASIC e a aliança conservadora tácita com as outras potências não reformistas, 

como os EUA. 

O objetivo desse trabalho foi refletir sobre o posicionamento brasileiro nos próxi-

mos cinco anos frente à crescente problemática da governança ambiental global, 

abordada desde a ótica das fronteiras planetárias. Com esse intuito, construímos 

quatro cenários integrados que operam como marco de influência para o compor-

tamento do governo brasileiro nos foros multilaterais e plurilaterais. O esforço 

envolve a identificação dos fatores internacionais e domésticos mais relevantes 

para moldar esse posicionamento. 

O resultado dessa reflexão tem os limites próprios de qualquer exercício de pros-

pecção: não se trata aqui de antecipar comportamentos, mas de identificar afini-

dades eletivas entre fatores. Nesse sentido, devemos insistir nos obstáculos que 

introduzem um caráter de extrema complexidade à sociedade da informação no 

marco da aceleração dos processos históricos: episódios específicos desconheci-

dos (unknown unknowns) ou episódios conhecidos mas de impossível antecipa-

ção (known unknowns) podem em qualquer momento mudar o curso dos cenários 

internacionais e domésticos. Os tipos são ideais, extremos de um espectro, em cujo 

meio provavelmente se encontre o cenário mais provável. 

Identificados esses limites, no entanto, é possível assignar níveis de probabi-

lidade para os cenários, projetando as tendências hoje existentes para o ano 

2018. Dessa forma, os cenários integrados mais prováveis no momento são 

aqueles que envolvem um cenário internacional conservador, já que parece 

mais provável que os EUA e a China mantenham o status quo, do que evoluam 

para posturas mais reformistas, ao tempo que é mais provável que a UE se 

mantenha no campo reformista, mas com uma capacidade de liderança limi-

tada. Entre as grandes potências, a tendência da Rússia, da Índia e da Coreia do 

Sul é a de se manterem estáveis, os primeiros no campo conservador, a última 

no campo reformista. O caso do Japão é mais incerto, embora seja pouco pro-

6. Considerações finais: a probabilidade dos 
cenários
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vável uma transição sensível para o campo conservador. 

Em relação ao Brasil, o resultado da eleição de 2014 e do processo político geral 

está em aberto, já que existem forças contraditórias. De um lado, as conservadoras 

conhecidas como as características do sistema político, o baixo nível de educa-

ção da população e o poder de grandes forças socioeconômicas conservadoras, de 

outro lado, as reformistas, que se mostraram com surpreendente força em junho 

de 2013 e cuja força sistêmica é praticamente impossível de avaliar no momento. 

Inclinamo-nos a pensar que os eventos do mês de junho indicam uma transforma-

ção significativa na sociedade brasileira no sentido do fortalecimento do refor-

mismo e enfraquecimento do conservadorismo. Contudo, exceto na situação em 

que as forças reformistas mostrem muita densidade e profundidade é difícil o sur-

gimento e a consolidação de um cenário reformista para o Brasil nos próximos 

cinco anos.  Como corolário, o sistema internacional de hegemonia conservadora 

mantém sua vigência.
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