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A retórica otimista que tem marcado as conclusões das Cúpulas Meio-ambientais 
tem certa consistência interna, já que costuma destacar a complexidade dos pro-
blemas abordados, a enorme diversidade de interesses e identidades em jogo, bem 
como os limites que a crise econômica global coloca a qualquer esforço coopera-
tivo, tudo num marco de transição profunda e incerta do sistema internacional.  As 
declarações de autoridades internacionais na Rio+20 e na COP de Durban refor-
çam essa constatação.

Ao mesmo tempo, esse discurso recebe críticas profundas e bem fundamenta-
das, provenientes de uma série ampla e diversa de agentes da governança global, 
como ONGs, associações científicas, movimentos sociais, parte da mídia interna-
cional e inclusive os governos de alguns países e entidades subnacionais. Esses 
atores denunciam que os avanços declamados são apenas retóricos e que não há 
progresso real na gestão cooperativa dos bens comuns globais associados com o 
espaço de operação segura para humanidade (Rockström et al, 2009). 

1. Introdução

* Esse artigo é parte de um trabalho mais extenso publicado sob o título “Narrativas paralelas: a ciência 
e a política na Rio+20 e em Doha” na série Textos Cindes No36.  Os autores agradecem os comentários 
críticos a uma versão preliminar deste paper realizados por Sandra Rios e Pedro da Motta Veiga que 
muito contribuíram a melhorar sua qualidade. Contudo, os autores são os únicos responsáveis pelas 
afirmações contidas no artigo 
** Professor Titular do Instituto de Relações Internacionais e Coordenador da Rede de Pesquisa em Mu-
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*** Doutorando em Relações Internacionais e Membro da Rede de Pesquisa em Mudança Climática e 
Relações Internacionais da Universidade de Brasília. 

No entanto, essa coalizão de forças reformistas não é forte suficiente para mudar a 
trajetória conservadora da política internacional sobre ambiente e clima. De forma 
que, embora fortemente criticado, o sustento argumentativo das ações políticas em 
nível global é aquele de caráter otimista. Essa narrativa de progresso, no entanto, fun-
ciona apenas se uma condição é observada: a omissão absoluta da narrativa científica. 

Enquanto uma proporção importante das lideranças políticas internacionais e parte 
da mídia comemora os esforços feitos nas últimas cúpulas multilaterais para sentar 
as bases de uma resposta, a ciência avança na identificação de padrões de alteração 
severos do sistema terrestre, não apenas em relação ao clima, mas também  com 
referência a outros processos planetários de central importância, como aqueles 
envolvendo a biodiversidade, a água, os solos, etc. Ao mesmo tempo, a aceleração 
de fenômenos climáticos extremos nos últimos cinco anos aparece como suporte 
factual dessa narrativa científica. De forma que, com essa acumulação de evidên-
cias, a narrativa política é apenas crível se se descolar da realidade.

Nunca a distância entre a ciência e a política foi tão grande, nem maior o risco que 
essa distância envolve para o futuro da humanidade. Nosso objetivo nesse artigo 
é identificar e explicar essa distância. Ensaiamos aqui uma resposta para os limi-
tes da ação cooperativa, baseada nas características de um sistema internacional 
dominado por agentes indispostos a ceder parcelas de soberania para construir 
bens universais de longo prazo (sistema internacional de hegemonia conservadora 
– Viola, Franchini e Lemos Ribeiro, 2013) e, em última instância, na existência de 
um componente na psique humana que limita a assimilação e solução de proble-
mas que ultrapassa o imediato temporal e espacial.
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O documento de consenso que a Cúpula de Desenvolvimento deixou foi o resultado 
mais visível das negociações intergovernamentais no Rio. Ele sintetiza as aspira-
ções da humanidade em relação ao ambiente em que de desenvolve e foi celebrado 
como vitória pelos negociadores internacionais. Um clima similar de comemoração 
rodeou o resultado final da COP 18: o Doha Climate Gateway foi celebrado como 
um avanço substantivo no caminho para construir um acordo global sobre clima 
sob os auspícios universais da CQNUMC (Viola e Franchini, 2013). 

O último quinquênio tem sido prolífico em evidências científicas relativas à progres-
siva desestabilização do sistema terrestre. De um lado, a comunidade de climatólo-
gos continuou trilhando o caminho do Quarto Relatório do IPCC (2007), precisando 
cada vez as causas e consequências da mudança climática de origem antrópica. A 
aceleração de fenômenos climáticos extremos no mesmo período deu sustento fac-
tual a esses trabalhos. De outro lado, a comunidade das ciências naturais avançou na 
construção da abordagem das fronteiras planetárias, um novo marco para entender 
os problemas ambientais globais e o papel da ação antrópica na definição de um 
espaço de operação segura para a humanidade (Rockström et al, 2009). 

Com essas evidências tentaremos justificar o argumento de que as Cúpulas do Rio e 
de Doha são uma amostra da incapacidade das elites políticas internacionais de gerar 
um consenso programático à altura dos desafios da sustentabilidade na segunda 
década do século. A Rio + 20 reproduziu com poucas modificações o consenso nor-
mativo que a humanidade sintetizou 20 anos atrás, ao tempo que foi incapaz de 
dar-lhe um conteúdo concreto. A COP 18 não atingiu nenhum resultado concreto 
para mitigar o processo de disrupção global do clima, apenas reeditou a promessa de 
trabalhar numa solução. Eis aqui onde reside a defasagem entre as narrativas. 

2.1. As fronteiras planetárias e as evidências sobre a mudança climática

Em um artigo de 2009, que já hoje pode ser considerado uma peça seminal, Rocks-
tröm et al (2009) inauguraram uma nova forma de abordar os problemas ambien-
tais globais. Essa nova abordagem – chamada de fronteiras planetárias ou espaço 
de operação segura para a humanidade – aparece como um instrumento fundamen-
tal para avaliar a trajetória da governança global do ambiente e, em um sentido 
mais profundo, para refletir sobre o rumo civilizatório da humanidade.  A tese cen-
tral dos autores é que nós, os humanos, nos tornamos o principal vetor de mudança 
global sistêmica, envolvendo o risco de desestabilizar sistemas biofísicos críticos, 
com consequências deletérias ou mesmo catastróficas para o nosso bem estar. 

Assim, durante os últimos 12.000 anos, a terra se manteve dentro do domínio está-
vel do Holoceno, isto é, certos parâmetros biogeoquímicos e atmosféricos osci-
lando dentro de um espaço relativamente pequeno. No entanto, especialmente a 
partir da década de 1970, nossas ações estão efetivamente colocando uma série de 
processos centrais do sistema terrestre fora dos parâmetros de oscilação estável. 

Essa alteração marca a transição do Holoceno para o Antropoceno, conceito 
que abrange três processos: o fator antrópico como principal vetor de mudança 
ambiental sistêmica; o desvio dos padrões estáveis do Holoceno; e a constatação 
de que o único vetor capaz de evitar a catástrofe é o antrópico. Assistimos a uma 
espécie de formatura da humanidade, nos tornamos donos do destino da terra e 
todas suas espécies e, para evitar que essa graduação se torne tragédia, devemos 
abandonar a atual trajetória civilizatória inercial e irresponsável e evoluir para uma 
matriz de comportamento plenamente consciente de que apenas nossas capacida-
des e tecnologia podem manter o equilíbrio nos fundamentos do sistema terrestre. 
Por enquanto a ciência tem alertado para o risco de se transgredir o umbral da 
mudança climática e do ozônio estratosférico, mas a pressão antrópica crescente 
torna necessário focar a atenção nos outros processos biofísicos básicos. 

2. Do futuro que queremos ao futuro que 
teremos: narrativas política e científica no Rio 
e em Doha 
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Considerando essa situação, a ciência avançou na identificação de nove frontei-
ras planetárias dentro das quais a humanidade poderia operar de forma segura 
com referência ao funcionamento do sistema terrestre. Para sua definição, identi-
ficam-se primeiro processos-chave do sistema terrestre e se quantifica para cada 
processo um nível de fronteira que não deve ser ultrapassado se se quer evitar 
uma mudança ambiental global inaceitável. Cada uma dessas fronteiras tem um 
umbral, um conjunto de efeitos que é necessário mitigar. Ao mesmo tempo, as 
fronteiras  são interdependentes, de forma que transgredir uma pode acelerar o 
ritmo de degradação das outras.

As nove fronteiras identificadas são: mudança climática; acidificação dos ocea-
nos; ozônio; ciclo biogeoquímico do Nitrogênio (N) e Fósforo (P); uso da água 
doce; mudanças no uso da terra; biodiversidade; poluição química; e concentração 
de aerossóis na atmosfera.  Dessa forma, elas cobrem:

• Os ciclos biogeoquímicos globais: Carbono, Nitrogênio, Fósforo e água.
• Os maiores sistema físicos de circulação: clima, estratosfera e sistema oceânico.
• Características biofísicas do sistema terrestre que contribuem para sua capaci-

dade de resiliência auto-regulatória: biodiversidade e sistema de solos.
• Duas características associadas com mudanças antrópicas globais: aerossóis e 

contaminação química. 

Dos nove processos identificados, dois não têm sua fronteira quantificada: polui-
ção química e concentração de aerossóis, enquanto outras três fronteiras já estão 
sendo ultrapassadas: mudança climática, taxa de perda de biodiversidade e ciclo 
do nitrogênio. Cada uma dessas fronteiras ultrapassadas tem um umbral especi-
fico:

a.  Mudança climática: disrupção de climas regionais; colapso de padrões climá-
ticos centrais como a circulação oceânica global; aumento do nível do mar; 

perda de reservas de água glacial; enfraquecimento de sumidouros de carbono.
b.  Fósforo e Nitrogênio: 

i. Fósforo: evitar a disseminação de eventos de oceanos anóxidos, com impac-
tos sobre ecossistemas marinos. 

ii. Nitrogênio: evitar a progressiva degradação da resiliência dos ecossistemas 
pela acidificação de ecossistemas terrestres e a eutrofização (aumento de 
nutrientes na agua que leva a explosão de algas) de sistemas costeiros e 
de agua doce. É um driver lento de mudança do clima também. 

c.  Biodiversidade: efeitos negativos sobre o funcionamento de ecossistemas, 
reduzindo a resiliência do sistema; impacto sobre outras fronteiras (clima, N e 
P, água, solos). Estamos no rumo da sexta maior extinção em massa da Terra, 
a primeira antrópica. A taxa de extinção aumentou de cem a mil vezes no 
último meio século, estando em aproximadamente 100 extinções por milhão 
de espécies por ano. Aumentará dez vezes mais neste século: 25% das espé-
cies ameaçadas. Uso da terra, introdução de espécies e mudança do clima são 
os principais vetores do problema. 

Um trabalho publicado pelo PNUMA (2012), nas vésperas da Rio + 20, dialoga 
com o trabalho de Rockström et al, ao afirmar que já nos aproximamos ou inclu-
sive ultrapassamos certos umbrais críticos do sistema terrestre por causa da pres-
são dos seres humanos. Como consequência, agravam-se os efeitos sobre o bem 
estar humano em função, entre outros, do aumento de temperatura, do aumento 
na frequência e intensidade de fenômenos climáticos extremos, da variação de 
temperatura e aumento do nível do mar e da perda de biodiversidade. O relatório 
dá conta da deterioração ambiental em várias áreas e pode ser assim sintetizado:

a.  Atmosfera: apesar de alguns avanços expressivos na proteção da camada de 
ozônio estratosférica, existem graves problemas em outros campos, como a 
emissão de material particulado, a emissão de compostos de enxofre e nitro-
gênio, o ozônio troposférico e especialmente em relação à concentração de 
Gases de Efeito Estufa (GEEs), considerado um dos maiores desafios para 
comunidade mundial (PNUMA, 2012:8).
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b.  Terra: aumenta a pressão antrópica sobre os recursos do solo, envolvendo per-
das de florestas, degradação e erosão dos solos, ao que se adiciona um baixo 
nível de consciência pública sobre a gigantesca dimensão do problema nas 
últimas três décadas. 

c.  Água: em muitas regiões, o limite de sustentabilidade dos recursos hídricos, 
superficiais e subterrâneos, tem sido atingido ou ultrapassado. A extração 
mundial de água  triplicou nos últimos 50 anos. Na região do Oriente Médio, 
a perda de água superficial e de aquíferos foi gigantesca na ultima década, 
aumentando as possibilidades de guerras em que a água seja um fator rele-
vante. 

d.  Oceanos: o número de zonas costeiras eutróficas aumentou de forma conside-
rável a partir de 1990, ao tempo que a absorção de CO2 está provocando a aci-
dificação dos oceanos, ameaçando não apenas os recifes de coral e mariscos, 
mas a formação de cálcio em toda a vida marinha. 

e.  Diversidade biológica: perda substancial e constante de espécies, contribuindo 
para a degradação dos ecossistemas. Desde 1970, a população de vertebra-
dos diminuiu 30 por cento. A perda se concentra particularmente na maioria 
dos países mega-diversos: Brasil, Colômbia, México, Peru, Indonésia, Índia, 
Paquistão e China. 

f.  Produtos químicos e resíduos: atualmente se comercializam quase 250.000 
produtos químicos e sua produção está em aumento e migrando para os países 
em desenvolvimento. Alguns desses produtos representam riscos para o meio 
ambiente e saúde humana, embora haja altos níveis de incerteza em relação 
aos seus efeitos. 

Em relação às mudanças climáticas, a evidência científica no último lustro ratifi-
cou e precisou o alcance da principal conclusão do IVo Relatório do IPCC: a alta 

probabilidade de existência de um fenômeno de disrupção climática de origem 
antrópica. Os últimos dados da NASA1 indicam que a temperatura global média 
da Terra aumentou aproximadamente 0,8o C a partir de 1880 e que o ano 2012 foi 
quase 0,6o C mais quente que a média de temperatura do século XX. Com a exce-
ção de 1988, os nove anos mais quentes nos últimos 135 anos aconteceram a partir 
de 2000, sendo 2005 e 2010  os anos mais quentes do período. 

Hansen et al (2012) argumentam que as anomalias de temperatura aumentaram em 
termos de valores e escopo nas últimas três décadas em relação ao período base 1951-
1981, cujas condições são representativas do Holoceno. De forma que estações não 
usualmente mais quentes ou mais frias se tornam mais prováveis. A mudança mais 
importante destacada pelos autores é o surgimento de uma categoria de anomalias 
extremas de calor no verão. Esses valores eram praticamente inexistentes no perí-
odo base e cobriam menos de 1% da superfície da terra No entanto, nas últimas três 
décadas, o valor de superfície coberta chega perto de 10 %. Dessa forma, Hansen et 
al sustentam que é possível afirmar com alto grau de confiabilidade que anomalias 
como as ondas de calor de 2010 em Moscou e 2011 nos EUA são atribuíveis às 
mudanças climáticas. Trata-se de uma afirmação quase revolucionária, por atribuir 
eventos climáticos específicos ao processo de aquecimento global.

2.2. As cúpulas sob a luz da narrativa científica

Utilizando o marco da narrativa científica esboçado no ponto anterior, é possível fazer 
uma releitura do resultado das Cúpulas que dista do otimismo dos seus defensores. 

A Rio + 20 desde o começo operou com uma agenda menos ambiciosa do que sua 
antecessora de 1992, na medida em que não havia pretensão de estabelecer acor-
dos de caráter legalmente vinculante e que a problemática da mudança climática 
ficou deliberadamente excluída. 

Todavia, em relação à sua própria agenda, a Cúpula não conseguiu atingir os 
discretos objetivos a que se propôs: não houve nenhum avanço significativo na 
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criação de um mecanismo de governança ambiental global ou sequer um upgrade 
do limitado PNUMA. Nesse particular, a UE (liderada por uma coalizão franco-
-alemã-escandinavo-britânica) voltou a mostrar que é a vanguarda da governança 
internacional ao propor uma organização global do meio ambiente. Não obstante, 
a medida foi combatida com força por grande parte das maiores potências (EUA, 
China, Índia e Rússia), resistida com menos ênfase por Japão, Coreia do Sul e Bra-
sil, tendo boa receptividade apenas entre os países africanos – embora por motivos 
mais imediatistas do que o dos europeus: uma eventual sede em Nairóbi e a pro-
messa de recursos para o desenvolvimento.  
 
Tampouco houve acordo sobre uma definição relativamente consistente do con-
ceito de economia verde, em boa medida porque os países do G77 assumem que 
ela virá servir aos interesses dos países desenvolvidos. E em relação aos objetivos 
de desenvolvimento sustentável, não apenas o processo de definição foi novamente 
diferido, como também não foram estabelecidos parâmetros para as negociações. 
Ainda, um elemento novo que parecia promissor no começo dos debates e que foi 
liderado pelo Brasil – um consenso normativo sobre governança dos oceanos, aí 
incluída a problemática da acidificação – acabou sendo esterilizado pela oposição 
soberanista de EUA, China e Rússia. 

Finalmente, se considerada a evolução do estado do planeta nos últimos 20 anos, 
e apesar da disseminação da narrativa dos limiares planetários e outros relatórios 
científicos, a comunidade internacional reunida no Rio foi negligente ao ignorar 
deliberadamente um debate profundo em relação a esses temas. A eliminação da 
referência aos direitos reprodutivos no documento final da Cúpula, por pressão de 
países islâmicos, do Vaticano e de outros grandes países de tradição cristã, é mais 
uma amostra da defasagem entre política e ciência.

O resultado mais destacado da Cúpula, o documento O Futuro Que Queremos, 
mais que um sinal de avanço, é uma prova cabal da estagnação da governança do 
ambiente, em tempos em que os problemas da sustentabilidade se reproduzem de 
forma exponencial.   

No caso da COP de Doha, as bases para o otimismo da narrativa oficial são mais 
sólidas que as da Rio + 20, mas não muito mais. 

É verdade que a convergência da negociação em apenas um eixo é um avanço 
em relação à separação artificial de Bali, ao reconhecer de forma explícita que os 
países emergentes deverão fazer esforços de mitigação - acabando com a rígida 
divisão do mundo estabelecida na Rio 92 e Quioto –  ao envolver a aceitação por 
parte dos emergentes de que o princípio de responsabilidades comuns porém dife-
renciadas deve ser objeto de nova síntese. Não obstante, o Doha Gateway é apenas 
uma declaração de intenções e não há garantia nenhuma de que um acordo será 
alcançado em 2015. Nesse sentido, as negociações voltaram ao ponto atingido em 
Bali - a promessa de um acordo – e já sabemos qual foi a história daquele processo.  

Em relação ao Protocolo de Quioto, seu segundo período de compromisso tem 
o valor simbólico da não extinção do único instrumento internacional que esta-
belece metas obrigatórias de emissão e opera como garantia da continuidade de 
mecanismos como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). No entanto, 
enquanto mecanismo de redução de emissões, sua importância é quase nula, não 
apenas porque governa aproximadamente 12% das emissões globais, mas porque 
as metas que os signatários assinaram para o período 2013-2020 já estavam conti-
das em suas legislações nacionais. 

A consideração do princípio de loss and damage, embora adequado desde o ponto 
de vista de estrita justiça, pode operar como um elemento de desagregação na 
já profundamente dividida estrutura de posicionamentos nacionais em relação ao 
problema climático. As recorrentes tensões entre países desenvolvidos e emergen-
tes e pobres em relação a instrumentos e fundos de financiamento para mitigação 
e adaptação pode ter agregado um novo capítulo, as compensações.
 
Existe, todavia, uma peça de evidência cientifica que torna estéril qualquer tenta-
tiva de apresentar como positivo o rumo das negociações no âmbito da Convenção: 
o crescente gap entre as metas (obrigatórias e voluntarias) anunciadas pelas partes 
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e a meta de manter o aumento de temperatura da Terra em menos de 2ºC em relação 
aos níveis pré-industriais. Um estudo de Niklas Höhne et al (2012) sobre politicas 
de mitigação nas principais economias do planeta afirma que as propostas feitas 
pelos países, embora estejam contribuindo para reduzir emissões, não são suficien-
tes para ficar dentro da meta global de 2ºC. Ainda assim, existem sérias possibili-
dades de que alguns emissores importantes, como EUA, Brasil, Japão, Coreia do 
Sul, Indonésia e Canadá, não sejam capazes de atingir as metas por eles propostas. 

denominamos esse sistema como de hegemonia conservadora (Viola, Franchini 
e Lemos Ribeiro, 2013). A categoria “conservador”, em última instância, envolve 
aquelas forças pouco comprometidas com a governança global e opera como cate-
goria  oposta  à  “reformista”. No estado atual das relações internacionais, afirma-
mos que o principal indicador do estado da governança global é o sucesso (ou o 
fracasso) do compromisso climático, em primeiro lugar porque a questão climática 
migrou para o centro da agenda internacional no último quinquênio, e em segundo, 
porque a desestabilização progressiva do sistema climático pode ser considerada 
o principal problema da governança global, se considerada sua complexidade, 
escopo de consequências e dificuldade de solução. 

Esse sistema internacional de hegemonia conservadora leva esse qualificativo 
porque é incapaz de dar resposta aos problemas derivados da profunda interde-
pendência das sociedades contemporâneas, que demandam como nunca arranjos 
cooperativos para serem solucionados. Não apenas o clima, mas também o sistema 
econômico internacional (Castello Branco, Veiga e Rios, 2012), o comércio glo-
bal, e, em grau cada vez maior, os problemas ambientais entendidos como frontei-
ras planetárias, são evidência dos limites da anarquia.

Como expressão desse sistema, a arquitetura tradicional de governança universal 
– ancorada no sistema das Nações Unidas – manifesta cada vez mais sua obsoles-
cência; ao mesmo tempo em que a experimentação com novos mecanismos mais 
restritos e flexíveis como o G-20 tampouco consegue articular resposta. 

O núcleo da questão é que uma arquitetura eficiente de instituições de governança 
global apenas é possível se os principais atores do sistema fizerem uma transição 
para o reformismo, aceitando limites ao seu poder e soberania para a construção 
de bens públicos globais de longo prazo. Esse é um cenário que não aparece como 
provável no curto e médio prazo. Das três superpotências sistêmicas, duas - os 
Estados Unidos e a China - pertencem ao campo conservador, ao tempo que a 
União Europeia, embora desenvolvendo uma visão pós-soberanista das relações 
internacionais, atravessa uma profunda crise que degrada sua capacidade de agente 

3. Explicando a defasagem entre 
conhecimento científico e política

Nas próximas páginas ensaiamos uma breve resposta ao porquê dessa defasagem 
entre ciência e política. Reconhecendo que os drivers e as fronteiras definitivas do 
compromisso climático2 e da responsabilidade ambiental respondem em última ins-
tância às circunstancias de cada sociedade, identificamos dois fatores comuns à maio-
ria delas. O primeiro deles de caráter estrutural, o segundo opera no nível dos agentes. 

3.1. O gap político: sistema de hegemonia conservadora 

O sistema internacional encontra-se dominado por agentes relutantes a ceder par-
celas de poder para construir bens comuns universais. Isto é, predomina neles uma 
visão soberanista3 da dinâmica das relações internacionais. Em outro trabalho, 

2 Definido como grau de assimilação que uma determinada sociedade tem da mudança climática como 
vetor civilizatório principal. O conceito expressa como os países se inserem na estrutura de governança 
global sobre clima. Para mais precisões sobre o conceito ver: Viola, Franchini e Lemos, Ribeiro, 2013.
3 As categorias soberanismo/pós-soberanismo operam como extremos de um espectro e não como dicoto-
mia. As forças soberanistas são aquelas que consideram que seu Estado nacional não deve ceder parcial-
mente poderes para estruturas supranacionais e não admitem interferência externa em assuntos internos 
dos países, particularmente com referência a eles mesmos. As forças pós-soberanistas já aceitaram ou 
estão dispostas a aceitar cessão de potestades para estruturas supranacionais e consideram que os assuntos 
internos de todos os países são passiveis de interferência. Em geral, a democracia opera como condição 
necessária para o pós-soberanismo, ao tempo que os grandes países (em termos de população, economia e 
território) tendem a ser soberanistas. De igual forma, a percepção de ameaças estratégico-militares tende 
a obstaculizar o desenvolvimento de lógicas pós-soberanistas.
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da governança global. Entre as cinco grandes potências, também predominam as 
forças conservadoras - Brasil, Índia e Rússia - enquanto o Japão e a Coreia do Sul 
se inclinam para o reformismo, embora de forma menos profunda que a UE.

As forças reformistas têm mais uma característica além da transcendência do ime-
diatismo espacial.  É a capacidade de operar num horizonte temporal além do curto 
prazo. Esse o foco do próximo segmento.

3.2. O gap psicossocial: o imediatismo 

Herança de nosso desenvolvimento como espécie, os seres humanos estamos acos-
tumados a operar privilegiando nosso entorno imediato, de forma que os elemen-
tos que mais nos estimulam a agir são as ameaças próximas muito tangíveis ou a 
imoralidade extrema. O problema é que a noção de espaço de operação segura para 
a humanidade e, especialmente, a desestabilização global do clima, são problemas 
difusos e incorpóreos.  

Sob vários aspectos, o problema climático, como indicador mais representativo 
das outras fronteiras planetárias, se confronta com dimensões temporais que de 
longe transcendem o imediato: é um movimento acumulativo que compreende 
os últimos 250 anos, seus efeitos são progressivos e só serão vistos com maior 
clareza no longo prazo, a permanência dos GEEs na atmosfera varia de centenas a 
milhares de anos e, finalmente, a resposta mais adequada – a mitigação - deve ser 
imediata, planejada e só terá resultados visíveis num futuro relativamente distante 
(Stern, 2006, Friedman, 2010).  Tudo nas questões do clima diz respeito ao futuro 
e  à gestão de riscos – tanto na dimensão econômica, ambiental e de segurança do 
problema - com altos níveis de incerteza. Na mudança climática, como acontece 
na maioria dos casos de provisão de bens públicos ambientais, as implicações mais 
significativas estão mais referidas ao futuro consumo do bem do que ao presente. 
Assim, a política climática tem mais a ver com o legado para gerações futuras que 
com o presente dos indivíduos.

Com algum excesso, Giddens (2009) dá seu próprio nome ao paradoxo temporal que 
expõe a questão climática: como os perigos apresentados pelo aquecimento global 
não são tangíveis, imediatos ou visíveis no curso do dia a dia, muitos não farão nada 
a respeito, embora o potencial de dano seja significativo. Nesse sentido, o autor 
considera a mudança climática como uma forma de “future discounting” (Giddens, 
2009:2-3): um conceito da psicologia social que afirma que os seres humanos acham 
difícil atribuir ao futuro o mesmo nível de realidade do presente,  não estando dispos-
tos a trocar uma recompensa menor imediata por uma enorme recompensa futura.

Como não pode ser de outra maneira, essa contradição temporal fundamental se 
translada da órbita do agente para as estruturas institucionais. Milhões de pági-
nas têm sido escritas sobre a lógica de curto prazo que governa a economia de 
mercado, mas ela faz parte central das instituições políticas também. Held e Her-
vey (2009) afirmam que as democracias liberais modernas exibem uma série de 
características estruturais que as fazem incompatíveis com os problemas globais 
de ação coletiva em geral e as mudanças climáticas em particular (Held e Hervey, 
2009:110). Entre elas se destacam o curto prazo, que obriga os líderes políticos a 
satisfazer as necessidades imediatas do votante médio; a tomada de decisões auto 
referencial, que diz respeito a uma noção de responsabilidade política vinculada à 
circunscrição territorial; a concentração de grupos de interesse, que reduz a provi-
são de bens públicos  a grupos reduzidos bem articulados.  

Ainda segundo esses autores, os regimes autoritários teriam ainda maiores difi-
culdades para lidar com problemas de ação coletiva global, embora por outras 
razões: falta de transparência, restrições ao fluxo de informação, foco excessivo 
em questões de segurança e crescimento econômico e a existência, em geral, de 
uma elite relativamente pequena que interfere na provisão de bens públicos em 
beneficio próprio.  

A literatura sobre democracia e clima traz outro elemento que pode iluminar o 
paradoxo da distância entre ciência e política: afirmam Battig e Bernauer (2009) 
que a democracia tem um efeito positivo em termos de consciência sobre o pro-
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blema climático, mas que, em termos de políticas concretas, o resultado é ambíguo. 
Eles defendem que a cadeia causal que vincula os riscos ambientais à percepção 
pública destes, às demandas públicas para contê-los e às repercussões eleitorais 
para os políticos é mais curta do que aquela cadeia que vai dos riscos das repercus-
sões eleitorais às políticas climáticas concretas. Dessa forma, é de se esperar que 
os políticos tenham um discurso mais reformista do que as políticas que eles estão 
em real capacidade de implementar. 

À luz dessa reflexão é difícil ser otimista em relação ao gap entre conhecimento 
e política A consciência do risco de uma disrupção sistêmica da Terra é quase 
patrimônio exclusivo da ciência, de forma que a tendência é que apenas depois da 
tragédia climática a humanidade articule uma resposta adequada. 

sua vida e menos uma consideração baseada em fatos reais. Essa indústria de con-
ferências é profundamente negativa não apenas porque não contribui para a solu-
ção dos problemas, como também cria cinismo e a ficção de que sua ineficácia é 
transitória e não estrutural, obstaculizando o surgimento de outras instâncias de 
governança potencialmente mais adequadas. 

Uma cúpula que sentasse as bases para construções futuras teria começado com 
a explicitação das posições dos diversos atores, sem cair na tentação de procurar 
consensos mínimos que nada aportam à governança da área. O problema é que 
até os agentes reformistas aceitam a tradição da harmonia estéril dos documentos 
multilaterais e dos progressos formais. 

A dinâmica fluida e complexa da governança global do espaço de operação segura 
para a humanidade, que expressa essa contradição entre o futuro que queremos (a 
narrativa política) e o futuro que teremos (a narrativa científica) não deve ser cega 
à consideração dos elementos mais profundos do comportamento humano que 
estão no cerne dessa incongruência. A mente humana está acostumada a operar 
num terreno de oscilação temporal inconsistente com a necessidade de encontrar 
um novo ponto de equilíbrio sistêmico da Terra. As instituições que a humanidade 
criou – políticas, sociais, econômicas – ao longo de milênios refletem também 
esse limite. Elas foram eficazes para garantir um espaço de operação segura no 
Holoceno, mas são claramente insuficientes em tempos do Antropoceno. Essa é a 
transformação radical que a humanidade tem como desafio.  

4. Considerações finais 

Em sua avaliação sobre Doha, Connie Hedegaard fecha sua argumentação com as 
seguintes palavras: 

“True, Doha was not fantastic, but we did make progress towards the 2015 deal. 
Of course, it’s not difficult to be frustrated with the slow pace and the low common 
denominator of international negotiations. But does it mean that we should give up? 
Can the world afford that? Where would the dialogue continue?” (Hedegaard, 2012)

O espírito da narrativa utilizada pela representante da UE não é incomum, inserindo-
-se, de fato numa tradição inaugurada na Cúpula de Johanesburgo de 2002, que con-
siste em maquiar encontros multilaterais quase inúteis com a ficção de progresso.  

Nos meses prévios a cada evento desse tipo, surgem declarações de extremo oti-
mismo proferidas pelos negociadores profissionais – e amplificadas pela imprensa 
–, inflando as expectativas sobre os resultados das reuniões, o que representa mais 
uma ilusão ou resposta corporativa de parte daqueles que fazem das negociações 
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