
 81 

Capítulo VIII – Na aurora de uma nova Modernidade. O 

Cosmopolitismo como solução e a Europa na vanguarda. 

 

§ 1. O optimismo de Beck: a Modernidade como um projecto inacabado. 

 

Nas páginas que deixámos atrás de nós fomos caminhando pelos intrincados 

meandros da Sociedade de Risco, divisámos os contornos que o conceito de risco 

apresenta no pensamento de Ulrich Beck e analisámos algumas das alterações que o 

mesmo provocou nas estruturas e instituições responsáveis pelo desenvolvimento do 

projecto da Modernidade.   

Antes de prosseguirmos a análise do pensamento do nosso autor, convém 

retermos, em jeito de síntese, alguns tópicos importantes para os quais nos remete a tese 

da Sociedade de Risco.  

Assim, na sociedade contemporânea:   

 

1) As instituições chave da primeira Modernidade – a ciência/tecnologia e a 

política – revelam-se de todo impotentes na avaliação, gestão e criação de 

soluções adequadas para o combate aos riscos contemporâneos de carácter 

antropogénico, oriundos dos progressos científicos e tecnológicos; 

 

2) Os cenários de destruição evocados sob a forma de possibilidade pelas ameaças 

ambientais e tecnológicas com que nos vemos confrontados colocou-nos perante 

uma nova etapa no decurso histórico da Modernidade, a Modernidade Reflexiva, 

que representa não um fracasso dos fundamentos do primeiro momento da 

Modernidade, mas antes uma radicalização dos mesmos e a possibilidade da sua 

superação, dado que a reflexividade destes aponta para um exercício de 

autocrítica, através do qual se podem esboçar caminhos alternativos para o 

projecto moderno; 

 

3) A natureza global e transfronteiriça de algumas das ameaças ampliou-se de 

sobremaneira nas últimas duas décadas, ganhando cada vez mais força o 

conceito de Sociedade de Risco Global para caracterizar uma sociedade que se 



 82 

debate com problemas tão graves à escala planetária e de tão difícil resolução 

como são, por exemplo, o terrorismo ou as alterações climáticas. 

 

O que essencialmente devemos reter é: vivemos numa sociedade em que os efeitos 

das diversas ameaças possuem uma ressonância e uma amplitude cada vez mais 

global que foge aos limites da sociedade industrial e, contraditoriamente, 

encontramo-nos ainda a viver sob as estruturas do projecto histórico da 

Modernidade Clássica.  

Este, tendo logrado atingir um alto nível de progresso científico e tecnológico, 

encontra-se, não obstante, num momento de impasse quanto ao seu próprio futuro, 

facto que, de acordo com o nosso autor, não o encerra num labirinto para o qual não se 

possam encontrar saídas.  

Segundo Beck, a Modernidade, enquanto marco de referência histórica, está ainda 

muito longe de ter esgotado todas as possibilidades quanto às etapas futuras do seu 

desenvolvimento. Vimos já, a propósito do conceito de Modernidade Reflexiva, que o 

reconhecimento da falência do modelo da primeira Modernidade e das suas instâncias 

fundamentais em consequência da sua inoperante actuação e conivência na propagação 

dos riscos, criou novas oportunidades de acção e de transformação do actual panorama 

social, nomeadamente a nível da participação de novos actores no espaço político.  

Por isso mesmo, Beck revela-se optimista quanto ao futuro da Modernidade. O 

impulso que conduz à acção e à possibilidade de procurar soluções alternativas ao 

modelo social em que vivemos é um dos aspectos positivos da natureza do risco. O 

choque que constitui a percepção real das possibilidades catastróficas consignadas nas 

situações de risco é, quase que poderíamos dizer, uma espécie de estímulo a procurar 

soluções alternativas. Convida a esboçar novas possibilidades e novos começos1. 

Face à possibilidade de delinear novos rumos que se adaptem melhor às 

necessidades da sociedade contemporânea, e recusando enveredar por um tom derrotista 

no seu discurso, Beck considera o projecto moderno como um projecto inacabado. A 

Modernidade Reflexiva, com o seu pendor de ruptura e espírito crítico, não pretende 

decretar o crepúsculo da época moderna.  

                                                 
1 «The shock of a danger is a call for a new beginning. Where there is a new beginning, action is 
possible». Beck, “Living in the World Risk Society”. Conferência proferida por Beck na London School 
of Economics a 15 de Fevereiro de 2006. 
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O que estamos a assistir é à emergência lenta, mas progressiva, de uma concepção 

de Modernidade que reclama, para a sua continuidade, estruturas substancialmente 

distintas do modelo de uma sociedade de recorte industrial em que temos vivido até 

hoje.  

Assim, defende o nosso autor, as alterações que se têm vindo a fazer sentir ao longo 

das últimas décadas nas estruturas da sociedade contemporânea representam não o fim, 

mas o início da Modernidade2. Mais propriamente dito, o início de uma nova época na 

Modernidade. 

 

Diagnosticadas que estão as principais implicações que o conceito de risco veio 

oferecer à sociedade actual e assumida a necessidade de encontrar um rumo alternativo 

para ela sobre os nossos ombros pesa a responsabilidade de procurar soluções que 

respondam eficazmente à complexidade dos desafios que ela suscita. É disso que nos 

iremos ocupar a partir de agora. Até porque é essa a grande tarefa que se impõe ao 

nosso conturbado século XXI: a de construir alternativas viáveis aos paradigmas da 

primeira Modernidade.  

Segundo Beck, a chave para o impasse em que se encontra a sociedade actual passa 

sobretudo pela acção na esfera política. A Sociedade de Risco Global reclama, para a 

resolução dos desafios que coloca a si mesma, uma solução política. Exige uma 

reforma profunda de todo o sistema político. Essa reforma passa pela criação de novos 

modelos e instituições3, com um horizonte mais alargado além do território nacional dos 

estados, ou seja, requer uma esfera transnacional de actuação, dado que os riscos são, 

também eles, transnacionais, não se confinando às fronteiras de um determinado Estado.  

Mas também porque o mundo em que vivemos, profundamente influenciado pelas 

vantagens e desvantagens da globalização, se está a tornar cada vez mais cosmopolita a 

diversos níveis. A globalização ampliou de sobremaneira o horizonte vital em que se 

move o indivíduo para lá das suas fronteiras locais e nacionais. Assim, na Sociedade de 

Risco Global, a condição humana deve ser enfocada à luz de uma perspectiva global4. 

Só assim poderá ser plenamente compreendida. 

                                                 
2 «[…] we are witnessing not the end but the beginning of modernity – that is, of a modernity beyond its 
classical industrial design». Beck, Risk Society, p.10. O itálico é do autor.  
3 A já mencionada reinvenção da esfera política. «[…] there has to be a reinvention of politics, […]», 
defende Beck num artigo intitulado “The Cosmopolitan Societies and its Enemies”. 
4 «At the beginning of the 21st century the conditio humana cannot be understood nationally or locally but 
only globally». Beck, “The Cosmopolitan Society and its Enemies” in Theory, Culture & Society, p.17. O 
itálico é do autor. 
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§ 2. O ‘momento cosmopolita’ da Sociedade de Risco Global: instituições 

políticas transnacionais como solução. 

 

A perspectiva cosmopolita vem-nos já dada na natureza das ameaças que 

enfrentamos. Os seus efeitos à escala global não deixam grande margem para dúvidas: é 

toda a humanidade, e não apenas uma parte dela, que está implicada nas potenciais 

consequências dos riscos contemporâneos.  

Como tal, o teor global das mesmas força-nos mesmo que não queiramos, como 

indivíduos e ao nível das instituições políticas, a adoptar uma postura que ultrapassa em 

larga medida as habituais fronteiras de referência que nos circunscreviam à raíz da 

nossa nacionalidade.  

É com base nesta realidade que se escrevem as linhas mestras do nosso presente e 

do nosso futuro, bem como do futuro das gerações que nos irão seguir. A dimensão 

global dos riscos obriga-nos a ampliar as nossas categorias de pensamento e o âmbito da 

nossa acção em todos os níveis da nossa existência. 

A transição para a Sociedade de Risco Global propiciou a desconstrução de muitos 

dos paradigmas vigentes, abalando decisivamente algumas das ‘verdades 

incontestáveis’ que a Primeira Modernidade ajudou a manter vivas. Entre elas 

encontramos os conceitos de Estado-nação e de soberania nacional, tão caros ao 

primeiro momento da Modernidade.  

Não nos deixemos iludir, porém, quanto ao cosmopolitismo da nossa época. Acima 

de tudo, a Sociedade de Risco Global é uma sociedade cosmopolita por força das 

próprias circunstâncias que a propagação dos riscos nela introduziu. O risco obriga-nos 

a uma abertura da nossa esfera existencial ao mundo que nos rodeia. A uma dissipação 

de fronteiras5. Um testemunho nítido, que corrobora o que acabámos de afirmar, é-nos 

oferecido pelo próprio Beck quando declara que  

 

«Os riscos globais deitam por terra as fronteiras nacionais e misturam o nativo com o estrangeiro. O 

outro distante está a tornar-se o outro inclusivo - não através da mobilidade, mas através do risco. A vida 

quotidiana está a tornar-se cosmopolita»6. 

 

                                                 
5 Cf. Beck, op.cit., p.19. 
6 «Global risks tear down national boundaries and jumble together the native with the foreign. The distant 
other is becoming the inclusive other – not through mobility but through risk. Everyday life is becoming 
cosmopolitan». Ulrich Beck, “Living in the World Risk Society”. O sublinhado é nosso.  
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Contudo, não se pense que as situações de risco são as únicas responsáveis pelo 

processo cosmopolita que começa a tomar conta das estruturas da sociedade 

contemporânea. Com uma influência tão vincada quanto as próprias ameaças 

tecnológicas e ambientais, intervêm neste processo outros factores que passamos a 

enunciar: a globalização económica com a sua dinâmica de capital e consumo, a 

emergência de movimentos de pendor transnacional que actuam à escala global em 

certas áreas tão delicadas como são o ambiente ou os direitos humanos e também a 

criação do espaço virtual global instaurado pelas novas tecnologias de informação, 

nomeadamente a internet.  

 

A tendência cosmopolita alargou-se igualmente aos agentes políticos e à própria 

dinâmica política, embora aqui não se possa falar de cosmopolitismo na verdadeira 

acepção da palavra. Também as instâncias políticas nacionais de cada país, em face do 

novo xadrez geopolítico internacional, viram-se obrigadas a uma reavaliação dos 

conceitos de soberania e nacionalismo que herdaram da sociedade industrial e a 

enveredar por um rumo que, não sendo verdadeiramente cosmopolita segundo o 

significado filosófico para o qual nos remete este conceito7, pode-se considerar, não 

obstante, plenamente transnacional.  

A natureza global dos riscos contemporâneos introduziu algumas alterações dignas 

de registo no funcionamento das instituições políticas contemporâneas:  

 

1) O combate às ameaças da Sociedade de Risco Global fomentou a necessidade da 

interdependência entre os diversos Estados. Um país, actuando solitariamente 

no quadro das suas fronteiras nacionais e sem ter em conta o que se passa fora do 

seu espaço territorial, vê-se incapaz de fornecer respostas eficazes aos efeitos 

dos riscos. 

 

2) A interdependência entre Estados conduziu a um enfraquecimento progressivo 

da dimensão nacional e territorial do Estado-nação e à transferência de parte da 
                                                 
7 Aqui tomamos como exemplo o sentido do cosmopolitismo do projecto kantiano esboçado na Paz 

Perpétua. Se, em Kant, o que fecunda a ideia de cosmopolitismo político é um imperativo da razão 
prática, na sociedade contemporânea, a existência de estruturas políticas transnacionais funda-se, pelo 
contrário, na necessidade de cooperação face aos desafios cada vez mais complexos de um mundo 
globalizado do que propriamente numa vontade expressa de adoptar um modelo cosmopolita. Cf., a 
propósito dos fundamentos do projecto cosmopolita kantiano o artigo de Leonel Ribeiro dos Santos, 
“Republicanismo e Cosmopolitismo” in Ernesto Castro Leal, O Federalismo Europeu – História, Política 

e Utopia, p. 50. 
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sua soberania para instituições políticas transnacionais. O exemplo mais visível 

desta situação é a União Europeia8.    

 

O processo de fundação de instituições políticas transnacionais, longe de se poder 

considerar uma transição natural no devir histórico, até ao momento, foi suscitado por 

uma necessidade compulsiva de cooperação, face à existência de factores como a 

incontrolabilidade da violência e da guerra9.  

São eles, na sociedade actual, os factores mais importantes que induzem aos 

esforços de cooperação internacional entre diversos Estados. A escalada do sentimento 

de insegurança, motivado por atentados terroristas com incidências à escala global 

principalmente a partir do 11 de Setembro de 200110, na óptica do nosso autor, foi o 

principal factor que gerou um novo capítulo na dinâmica da Sociedade de Risco Global, 

na qual certas categorias políticas como as de Estado-nação e Estado neo-liberal 

aparecem severamente fragilizadas11.  

Para que não coloquem em perigo os seus próprios interesses nacionais, Beck afirma 

que os Estados devem “transnacionalizar-se”, isto é, abdicar de algumas esferas em que 

exercem plenamente a sua soberania, delegando-a em parte em instituições políticas de 

carácter transnacional, de forma a combaterem eficazmente ameaças que são comuns a 

todos os países12.  

Nas palavras de Beck, o mundo em que vivemos transformou-se numa  

 

«[…] cadeia global de responsabilidade da qual não podemos escapar»13. 

 

                                                 
8 Como teremos oportunidade de ver mais à frente, Beck vê nas instituições europeias transnacionais o 
modelo por excelência para a transição do modelo nacionalista em direcção a um cosmopolitismo 
político. Segundo ele, a Europa encontra-se na vanguarda a nível institucional.  
9 O projecto de construção europeia do pós-guerra é disso o exemplo mais sintomático. O seu principal 
objectivo era, de uma vez por todas, fazer com que o solo europeu, devastado por duas guerras mundiais 
no espaço de apenas trinta e um anos, não voltasse a conhecer o flagelo das operações bélicas.  
10 Cf. Beck, Cosmopolitan Vision, p.73. 
11 É o que declara Beck num artigo escrito para uma publicação online de assuntos europeus, Eurozine, 
intitulado “The Cosmopolitan State – Towards a Realistic Utopia”: «The terror attack strengthens the 
state, but it undermines and dethrones two previously dominant ideas: the nation state and the neo-liberal 
state». O sublinhado é do autor. 
12 «The following paradoxical principle hold true: state must de-nationalise and trans-nationalise 
themselves for the sake of their own national interest […]». Beck, “The Cosmopolitan State – Towards a 
Realistic Utopia”. 
13 «There is a growing awareness that we are living within a global network of responsibility from which 
none of us can escape». Beck, Cosmopolitan Vision, p.73. 
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À medida que as estruturas da sociedade contemporânea estão a enveredar por uma 

realidade cosmopolita e a gerar um clima de interdependência entre todas as nações, em 

que os Estados-nação têm perdido alguma da sua soberania nacional em favor de 

organizações políticas transnacionais, Beck dá-nos conta de um facto digno de relevo: o 

processo de cosmpolitização da sociedade contemporânea é um processo irreversível14. 

Além de irreversível, é um processo que está em vias de permanente construção, 

aberto pela reflexividade que as estruturas e instituições da sociedade industrial 

operaram sobre si próprias na transição da Modernidade Clássica para a Modernidade 

Reflexiva. Voltaremos a abordar mais em pormenor nos próximos capítulos a 

perspectiva cosmopolita de Beck. 

 

Os dados estão lançados. Uma saída possível para o impasse em que se envolveu a 

Modernidade radica na construção de novas instituições políticas, consentâneas com o 

momento cosmopolita que Beck observa na sociedade contemporânea, instituições que 

ultrapassem o âmbito das fronteiras nacionais como forma de responder aos desafios 

que a própria Modernidade não foi até agora capaz de solucionar. Resta agora averiguar 

a viabilidade dessas instituições e em que moldes deve ser feita a construção das 

mesmas. Elas já existem ou trata-se de um começar do zero? É, partindo desta questão, 

que a palavra Europa começa a surgir no horizonte do pensamento de Ulrich Beck e irá 

também circunscrever o rumo da nossa investigação.  

 

§ 3. – A Europa como o caminho do futuro. 

 

O modelo de construção de instituições políticas transnacionais já existe e é o seu 

sucesso que motiva a confiança e a adesão de Beck a esta ideia. Ele vê na realidade da 

construção europeia a melhor solução e o modelo preferencial da construção de novas 

instituições políticas aptas a responder à crescente complexidade dos desafios gerados 

pela Sociedade de Risco Global.  

Considerando a União Europeia como  

 

                                                 
14 «[…] this cosmopolitanization of national societies is a long term and ultimately an irreversible 
process». Beck, op.cit., p.73. O itálico é do autor. 
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«[…] a experiência mais original e bem sucedida na construção de instituições políticas desde a 

Segunda Guerra Mundial»15 

 

o nosso autor afirma que os valores defendidos pela Europa unificada16 e a sua solidez 

institucional, em que os seus Estados-membros abdicaram de parte da sua soberania em 

áreas importantes de governação em nome de um futuro comum, representam um passo 

desejado em direcção a um novo e credível de projecto de política cosmopolita.  

E é em referência a esta concepção de Europa que Beck tem orientado o seu 

labor intelectual nos últimos anos, consagrando-o à análise de questões suscitadas pela 

possibilidade de cosmopolitização da Europa. Apesar de, aparentemente, retomar uma 

ideia tão estimada pelos pensadores da filosofia política do Iluminismo, como o Abbe 

St.Pierre ou Inmmanuel Kant, e de se mostrar conhecedor do Federalismo Americano17, 

a perspectiva cosmopolita de Beck distancia-se radical e claramente do cosmopolitismo 

filosófico da tradição iluminista que podemos encontrar no projecto kantiano18.  

O cosmopolitismo delineado por Beck é, antes de tudo como o próprio afirma, 

um conceito operativo e metodológico utilizado pelas ciências sociais19 e  

 

«[…] uma forma específica de lidar socialmente com as diferenças culturais»20. 

  

O que se deve entender por isto? Em primeiro lugar, não deverá constituir 

propriamente uma surpresa a tónica que ele imprime ao conceito de cosmopolitismo21. 

Em segundo lugar, mais do que um projecto de vocação política, o cosmopolitismo de 

Beck significa, em nosso entender, a capacidade institucional demonstrada por um 

                                                 
15 «The European Union is the most original and successful experiment in political institution-building 
since the Second World War». “Nationalism has now become the enemy of Europe’s nations”, artigo 
escrito em colaboração com Anthony Giddens para o jornal The Guardian a 4 de Outubro de 2005.  
16 O lema da União Europeia é, recordamos, “Unidade na Diversidade” 
17 Contudo, Beck mostra-se extremamente parco em alusões ao Federalismo Americano. Em 
Cosmopolitan Europe encontramos apenas uma única referência aos Federalist Papers de Alexander 
Hamilton, James Madison e John Jay. Cf. Beck, op.cit., p.240. 
18 «The cosmopolitan perspective i have in mind possesses none of the certainties that sustained Kant’s 
cosmopolitanism». Beck, “Neither Order nor Peace – A Response to Bruno Latour”, Common Knowledge 
11:1, Duke University Press, 2005.  
19 «However, we want to use the concept [de cosmopolitismo] in a very specific way – namely, as a social 

scientific concept – […]». Beck, Cosmopolitan Europe, p.12. O itálico é do autor.  
20 «[…] a specific way of dealing socially with cultural difference». Beck, op.cit., p.12. O itálico é do 
autor. 
21 Mais uma vez se manifesta a forma como Beck “adultera” o significado específico de um conceito, à 
semelhança do que já acontecera com o conceito de risco. O pensamento de Beck caracteriza-se, de facto, 
por este tipo de “veleidades conceptuais”, que o tornam alvo de críticas nos meios académicos. Cf. 
Capítulo I, § 5 e Conclusão, notas 1 e 2. 
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Estado em dialogar e agir num contexto de cooperação transnacional ou global 

face a problemas da mesma natureza, sendo a sua actuação pautada pelo 

reconhecimento e aceitação de posições divergentes da sua. Mais do que um projecto 

político como encontramos em Kant, cremos que o cosmopolitismo de Beck constitui 

um ingrediente para uma nova cultura política, sensível à questão da alteridade e dos 

interesses dos outros. Veremos com mais clareza este aspecto que acabámos de enunciar 

quando nos debruçarmos sobre as características da Europa Cosmopolita nos próximos 

capítulos.  

Mais do que em qualquer outro aspecto, é na tese de aceitação face às diferenças 

culturais que podemos observar o quanto o conceito de cosmopolitismo de Beck se 

demarca do cosmopolitismo dos filósofos do século XVIII. Associado aos pilares da 

Modernidade Clássica, o cosmopolitismo elaborado no século XVIII pretende ser, na 

opinião de Beck, universal, hegemónico e dogmático, interpretando o mundo à luz da 

racionalidade expansionista do Ocidente e sem ter em devida conta a diversidade 

cultural que constitui a pluralidade das civilizações humanas22. 

Na Modernidade Reflexiva, e em face da diversidade cultural presente nas 

diversas etnias do planeta, o cosmopolitismo, para ser um conceito viável e aplicável, 

tem de abdicar das suas aspirações culturais impositivas e expansionistas, do seu 

complexo de superioridade intelectual, tipicamente oriundo da racionalidade ocidental, 

e da sua visão unívoca presente na forma como olha para as outras culturas.  

Ou seja, o cosmopolitismo reflexivo, se assim o podemos denominar, deve 

abdicar de tudo aquilo que Beck considera os seus elementos modernos 

transcendentais23, isto é, o seu dogmatismo e o seu universalismo, prejudiciais ao 

entendimento da nova ordem mundial. 

 

                                                 
22 Como forma de distanciar o seu conceito de cosmopolitismo de qualquer posição associada à 
Modernidade Clássica, Beck faz a distinção entre imaginação monológica, própria da primeira 
Modernidade que, estando circunscrita pela visão unilateral que caracteriza a identidade nacional do 
Estado-nação, é totalmente incapaz de aceitar a pluralidade cultural que constitui o mundo e, mediante 
isso, não reconhece nas diferenças culturais a alteridade do outro e imaginação dialógica, que é a 
característica primordial da perspectiva cosmopolita da Modernidade Reflexiva. A imaginação dialógica 
aceita o carácter de alteridade do outro, dado que reconhece e aceita no seu seio a coexistência de 
diferentes perspectivas culturais e também de diferentes estádios de desenvolvimento no que concerne ao 
que entendemos por Modernidade. Cf. Beck, “Cosmopolitan Society and Its Enemies” in op.cit., p.18.  
23 «The certainties that, as i say, cosmopolitanism has lost are the “transcendental” ones that helped train 
philosophical cosmopolitans at the beginning of the first modernity». Beck, “Neither Order Nor Peace – 
A Response to Bruno Latour” in, Common Knowledge 11:1. 



 90 

Pela capacidade que tem demonstrado em lidar com as diferenças existentes a 

diversos níveis entre os seus Estados-membros, Beck revela-se, por isso, um acérrimo e 

convicto defensor da União Europeia e do seu processo de alargamento, embora esteja 

simultaneamente consciente das dificuldades, da lentidão e dos recuos que esse 

alargamento tem sofrido desde o seu início. Dessa forma, o nosso autor evita pensar que 

o desafio está ganho à partida.  

Longe de estar concluído, a Europa, a “Verdadeira Europa” cosmopolita que 

Beck pretende para o futuro, é um projecto que está em construção e não constitui ainda 

uma verdadeira estrutura cosmopolitizada. O sucesso do projecto europeu, sendo 

inegável em muitas sectores, não impede, no entanto, que a Europa viva mergulhada 

ainda num impasse quanto à escolha de uma futura estrutura política que sirva melhor 

os interesses do seu âmbito transnacional, titubeando ainda entre as raízes de um 

projecto federalista de contornos assumidos desde a sua fundação no final da Segunda 

Grande Guerra ou enveredando por um cosmopolitismo que, segundo Beck, faria ainda 

mais da Europa a referência política privilegiada para todo o planeta.   

 

Delimitados os horizontes actuais da nossa investigação, as próximas páginas 

reservam-nos uma aproximação aos problemas que se atravessam no quotidiano da 

Europa e aos argumentos que Beck reserva às questões mais delicadas do actual 

projecto de construção europeia.  

Para compreendermos melhor de onde provém esta Europa em que habitamos, 

comecemos por recuar às raízes históricas deste projecto de integração europeia que 

nasce nas ruínas de um continente assolado por seis longos e mortíferos anos de guerra.  


