
 98 

Capítulo X – A Europa num impasse: actualidade e reflexividade do 

Projecto Europeu. 

 

§ 1 – O momento actual da União Europeia: a necessidade de repensar o 

modelo europeu. 

 

Decorridas cinco décadas após a assinatura do Tratado de Roma que instituiu 

oficialmente a Comunidade Europeia, a dinâmica da construção europeia tem vindo a 

consolidar-se com uma margem de sucesso para além do que era esperado.  

Os últimos cinquenta anos, entre outras coisas, assistiram à criação de instâncias 

políticas transnacionais como a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, 

conduziram à adopção do acervo legislativo comunitário e às respectivas alterações por 

ele suscitadas nas constituições dos Estados-membros no momento de adesão à União 

Europeia, instituíram mecanismos financeiros de ajuda visando o desenvolvimento de 

infra-estruturas em áreas carenciadas e à democratização das estruturas políticas e 

institucionais dos Estados-membros.  

No plano das liberdades e direitos fundamentais, a Europa assume-se hoje como 

a timoneira de valores como a paz, a democracia, a tolerância religiosa, a liberdade de 

expressão, a igualdade de géneros e o respeito pelas minorias étnicas e culturais. Estes 

são alguns dos pilares do património europeu comum construído nas últimas décadas e 

que fazem do projecto de construção europeia um caso de prestígio e sucesso à escala 

mundial, também sinónimo de estabilidade e prosperidade económica.  

Porém, apesar da consistência do seu desenvolvimento, o modelo que tem regido 

os destinos da União Europeia tem vindo a conhecer um declínio nos últimos anos, 

conduzindo a Europa a uma situação de impasse em relação ao seu futuro. É o que Beck 

nos declara no início da sua análise sobre o actual momento da União Europeia. 

Contundentemente, inicia com estas palavras uma das suas obras mais recentes, 

Cosmopolitan Europe:  

 

«A Europa, como modelo, deve ser repensada. Resultou durante cinquenta anos, mas 

actualmente esgotou a sua utilidade»1 

                                                 
1 «Europe as a model must be rethought. It worked for fifty years but now it has outlived its usefulness». 
Cosmopolitan Europe, Prefácio, p.xii. Esta obra, escrita com a colaboração de Edgar Grande, tenta 
delinear as premissas de um projecto cosmopolita para o futuro da Europa e representa a terceira parte da 
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Quais as principais razões que levaram à estagnação e à inoperância em que se 

encontra actualmente o projecto europeu? A resposta a esta pergunta é demasiado 

complexa para caber num trabalho deste âmbito, pelo que nos limitamos a traçar 

sucintamente o itinerário do impasse da União Europeia.  

Em primeiro lugar, encontramos as profundas alterações que a Europa 

atravessou a nível histórico nos últimos cinquenta anos e que situam o seu momento 

presente num contexto historicamente diferente daquele que presidiu ao momento da 

fundação da Comunidade Europeia. Nascida em plena época da guerra-fria, em que os 

Estados Unidos da América e a União Soviética disputavam entre si a hegemonia e o 

domínio do poder mundial, a actual União Europeia assistiu sucessivamente a 

acontecimentos que mudaram a face do continente europeu. Entre eles: a queda do 

Muro de Berlim (1989), a reunificação da Alemanha (1990) e o colapso do comunismo 

com o desmembramento da União Soviética (1991).  

Estes acontecimentos anunciaram o epílogo de uma agoniante era de 

bipolarização e introduziram importantes alterações no panorama geopolítico 

internacional. Significando eles a possibilidade da Europa, no contexto da ainda então 

Comunidade Económica Europeia, assumir um maior protagonismo na cena 

internacional, essa oportunidade não foi devidamente tida em conta pelos principais 

líderes europeus de finais da década de oitenta e início da década de noventa, cuja falta 

de visão em relação ao futuro os impediu de reconhecer a importância destes 

acontecimentos e aproveitar as vantagens políticas que deles poderiam ter retirado. Esta 

é a perspectiva formulada, entre outros, por Luc Tayart de Borms2.  

O próprio Beck partilha a opinião de Borms e afirma que o posterior 

alargamento da União Europeia aos países do leste europeu, ocorrido quinze anos mais 

tarde, foi um dos motivos que conduziu à insustentabilidade do funcionamento do 

modelo europeu nos moldes actuais. A passagem de quinze para vinte e cinco membros 

colocou fundamentalmente a questão de saber qual a possibilidade de se estabelecerem 

metas governativas comuns para que a Europa possa funcionar eficazmente num 

horizonte comunitário cada vez mais amplo.  

                                                                                                                                               
análise que o nosso autor dedica ao tema do cosmopolitismo. A primeira foi Power in the Global Age 
(2005), à qual se seguiu Cosmopolitan Vision (2006). Cf. Beck e Grande, op.cit., Prefácio, p.xii. 
2 Borms, director da Fundação Rei Balduíno, em “Reconnecting the EU: how to create a European public 
sphere”, afirma que: «EU leaders failed to recognise the psychological and political shift that took place 
when the Berlin Wall came tumbling down and the issues of peace became less immediate concerns».  
Este artigo faz parte de uma publicação do European Policy Center intitulada Challenge Europe: the 

people’s project? The new EU Treaty and the prospects for future integration. Cf. p.77 do artigo.  
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Mediante a declarada inoperância do modelo institucional europeu, constata-se a 

necessidade de criação de novos mecanismos de cooperação entre os Estados-membros, 

mecanismos esses que não encontram eco na actual estrutura institucional da União 

Europeia3.  

Beck chega mesmo mais longe. Na perspectiva do nosso autor, a inadequação 

funcional e institucional da União Europeia à realidade dos complexos desafios 

suscitados pelos alargamentos de 2004 e de 2007 impede que a forma de actuação das 

diversas instâncias comunitárias se faça de acordo com a própria base democrática e 

europeísta em que foram concebidas, de acordo com as origens do projecto de 

integração europeia.  

Eis uma das conclusões a que nos conduz a análise traçada por Beck. Numa 

Europa cada vez mais alargada e interdependente, a União Europeia, por força do seu 

desajustamento institucional, não consegue agir de um modo fiel aos seus próprios 

critérios de democracia4. 

 

Em segundo lugar, deparamo-nos com o que poderíamos denominar como o 

“Síndroma de Bruxelas”. Ou seja, a arquitectura institucional da União Europeia nos 

seus moldes actuais é cativa de um pesadíssimo aparelho burocrático que impede o seu 

funcionamento de forma agilizada e, dessa forma, afasta as instituições dos seus 

cidadãos nas suas principais medidas governativas.  

Segundo Pat Cox, antigo presidente do Parlamento Europeu, o rosto político da 

União Europeia surge instantaneamente ligado a Bruxelas, a sede da Comissão, e a sua 

evocação remete-nos automaticamente para os labirintos de um monstruoso e acéfalo 

aparelho institucional5 e para um paradigma de governação que tem sido concebido 

demasiado longe das expectativas dos seus cidadãos.  

As consequências deste distanciamento institucional são perigosas. Têm-se 

traduzido numa total falta de interesse, num défice de participação cívica e política e, 

                                                 
3 «A new era of border-transcending and border-effacing cooperation began, if not at first, then 
emphatically with the eastern enlargement of the European Union». Beck e Grande, op.cit., Prefácio, 
p.xii. 
4 «Because the European Union doesn’t live up to its criteria of democracy […]». Beck, “Understanding 
the Real Europe: A Cosmopolitan Perspective”. Conferência proferida na Annual Neale Watson Lecture 
at the Nobel Museum, Estocolmo, 1 de Junho de 2006.   
5 «The EU is now seen as synonymous with ‘Brussels’ and Brussels itself is a tantamount to byword for 
institutionalisation, remoteness and bureaucracy». Pat Cox, “Why we need a new model of participative 
democracy” in Challenge Europe: the people’s project? The new EU Treaty and the prospects for future 

integration, p.68.  
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acima de tudo, num clima de desconfiança dos cidadãos face aos ideais europeus e à 

forma como têm sido conduzidos os destinos da União por parte dos seus líderes6.  

Pode-se dizer que a Europa tem vivido à margem das aspirações dos seus 

cidadãos, que não se reconhecem inteiramente nas grandes linhas de fundo do projecto 

europeu. A principal resistência à Europeização não vem de fora da Europa e é isso que, 

segundo Cox, constitui um dos paradoxos mais vincados da actual crise europeia.  

Contrariamente ao que se possa pensar, a crise que afecta as instâncias europeias 

emergiu do seu próprio interior, em parte devido à pouca ou nenhuma receptividade 

demonstrada pelos europeus face à maior parte das questões que afectam o quotidiano 

da Europa7, motivada por puro desinteresse ou simplesmente por pura falta de 

informação sobre as questões europeias.  

Apesar de estes serem problemas dignos da maior atenção por parte daqueles 

que se dedicam seriamente ao estudo e à análise das questões europeias, eles não 

constituem, para Beck, o maior obstáculo que enfrenta o futuro do desenvolvimento do 

projecto europeu.  

 

§ 2. A perspectiva do Estado-nação na origem do impasse. 

 

Segundo Beck, o grande problema, aquele que de facto constitui a situação mais 

urgentemente passível de ser analisada, reside na visão que a Europa continua a possuir 

de si própria. Independentemente da sua teia de instituições e políticas transnacionais, a 

Europa ainda se pensa a si mesma de acordo com um fundo conceptual que remete para 

o Estado-nação soberano e nacionalista herdado da Modernidade Clássica.  

Não obstante a entrada na União Europeia significar uma efectiva transferência 

de parte da soberania nacional em diversas áreas de governação para as instâncias 

políticas comunitárias, o interesse comum europeu, sempre que trazido à ribalta, tem 

sido amplamente colocado em segundo plano, dando-se primazia aos interesses de cada 

Estado-membro quando surgem questões em que a possibilidade de abdicação de uma 

maior parte da soberania nacional está em jogo.  

                                                 
6 O exemplo mais visível do que acabámos de afirmar é o não à Constituição Europeia que franceses e 
holandeses votaram em referendo no ano de 2005. 
7 «The great double paradox is that having found our new Europe, we struggle within it to find new 
Europeans, while outside our borders, our attractiveness as a beacon of hope is undiminished». Pat Cox, 
op.cit., p.68. 
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Os Estados-Membros encaram ainda a possibilidade de uma união política com 

nítidas reservas por continuarem a ver no ideal de uma Europa politicamente unida uma 

perigosa ameaça à integridade e preservação da sua identidade e da sua soberania 

nacionais. 

Agindo segundo esta perspectiva, o impasse e a crise do projecto europeu 

acentuam-se de sobremaneira e enredam a Europa num labirinto de contradições quanto 

ao seu futuro, tornando-se inevitável a necessidade de reflectir e repensar 

profundamente as matrizes fundamentais que constituem o projecto a vinte sete. É neste 

sentido que Beck alerta para o perigo de se continuar a pensar o modelo europeu e a 

conduzir os destinos da Europa como até agora os seus dirigentes o têm feito.  

O nosso autor salienta que a forma como foi sendo delineado e construído o 

projecto de integração europeia ao longo da história o torna não só num projecto 

singular8 na política mundial, mas também na última grande utopia política efectiva9.  

Contudo, apesar do seu sucesso,  

 

«[…] actualmente, a União Europeia é mal interpretada […], pela simples razão de ser ainda 

compreendida dentro do desactualizado quadro científico e político da nação […]»10. 

 

Fundamentalmente porque, como já foi referido, para além da actual realidade 

histórica da Europa ser outra, o impasse presentemente vivido deve-se também a um 

esvaziamento de significado dos próprios conceitos que as ciências sociais e políticas 

utilizam para pensar e descrever a realidade da integração europeia.  

Por isso, Beck sentencia da seguinte forma o actual momento que a Europa 

atravessa. Afirma ele que estamos a viver um processo de europeização sem o 

conseguirmos enquadrar num fundo conceptual que tenha conseguido até agora 

expressar verdadeiramente a essência do que representa a Europa dos dias de hoje, isto 

é, a vertente transnacional que está presente nas aspirações dos pais fundadores da 

Europa do pós-guerra11.  

                                                 
8 «This historically unique and distinctive form of intergovernmental and intersocietal community escapes 
all traditional categories and concepts». Beck e Grande, op.cit., Prefácio, p. xii.  
9 «[…] today Europe is the last politically effective utopia». Beck e Grande, op.cit, p.2. 
10 «Like the printing press at that time, today the European Union is similarly misunderstood, for the 
simple reason that it is still perceived within the outdated political and scientific framework of the nation 
[…]». Beck e Grande, op.cit., p.2. 
11 «[…] today we are confronting the experience of Europeanization without knowing how to 
conceptualize and understand it». Beck e Grande, op.cit. p.2.  
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Apesar das suas muitas e surpreendentes conquistas no plano da cooperação 

transnacional, a Europa não acompanhou com o devido sentido de antecipação e a 

eficácia necessária as alterações e os desafios que lhe têm vindo a ser impostos no 

contexto da Sociedade de Risco Global.  

Sendo uma expressão por excelência em termos políticos da transição da 

Modernidade Clássica para a Modernidade Reflexiva, fazendo uso da terminologia de 

Beck, não é inverosímil afirmar que a Europa, enquanto se encontrar circunscrita ao 

horizonte de referência das categorias de pensamento do Estado-nação soberano, age em 

contradição com as estruturas que criou no último quarto de século e permanece 

vinculada ao desgastado modelo da Primeira Modernidade.  

Sob o primado do Estado-nação, a Europa torna-se impotente para prosseguir a 

concretização das possibilidades inerentes ao seu projecto de alargamento. Para o nosso 

autor, o grande problema da União Europeia 

 

«é não ser suficientemente europeia»12. 

 

Persistindo neste rumo, evidencia a sua fragilidade no plano global e perpetua a 

ilusão de que as suas estruturas transnacionais agem de acordo com padrões 

verdadeiramente europeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 «This paradox goes right to the heart of what’s wrong with the European Union. It isn’t European 
enough». Beck, “Understanding the Real Europe: A Cosmopolitan Perspective”. 
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§ 3. Europa e Reflexividade: a União Europeia como ruptura e transição no 

processo histórico da Modernidade. 

 

Para compreendermos melhor o quanto a perspectiva do Estado-nação e o 

conceito de soberania nacional afectam o desenvolvimento do projecto de integração 

europeia convém determo-nos um pouco na articulação existente entre a perspectiva 

através da qual Beck compreende a Europa e os conceitos de Risco e de Modernidade 

Reflexiva.  

Estabelecendo uma relação entre um dos conceitos fundamentais do seu 

pensamento e a Europa, Beck considera que o processo de integração europeia ocorrido 

após a Segunda Grande Guerra não é um momento que dê continuidade à narrativa 

histórica da primeira Modernidade, sendo antes um processo de ruptura com os pilares 

da Modernidade Clássica que emergiu nas últimas décadas nas sociedades ocidentais13.  

Daqui advém o seguinte: a impossibilidade de se continuar a pensar a Europa na 

perspectiva da primeira Modernidade. Se continuarmos a analisar o processo de 

europeização com os conceitos da Modernidade Clássica não conseguiremos captar a 

sua verdadeira essência cosmopolita. Apenas conduzindo a teorização das questões 

europeias à luz da Modernidade Reflexiva será possível emergir da visão periférica com 

que as ciências sociais têm abordado os problemas da Europa, conceptualizá-la de 

forma correcta e adquirir uma visão coerente e completa quer da sua estrutura, quer da 

dinâmica da sua nova realidade14. 

Sendo a Europa Cosmopolita uma das determinações que marca a transição 

rumo a um novo momento da Modernidade, torna-se quase impossível não reconhecer a 

relação existente entre o conceito de risco e o conceito de cosmopolitismo e que 

asseguram uma linha de continuidade no pensamento de Beck. 

Se o risco pode ser definido como um conceito operatório capaz de dar conta das 

alterações e do clima de incerteza vivido na sociedade contemporânea, vitimada pela 

possibilidade da eclosão de ameaças ambientais e tecnológicas de origem 

antropogénica15, podemos afirmar que, na óptica de Beck, ele representa a formulação 

de um diagnóstico, isto é, é utilizado para a identificação de um dado problema: a 

                                                 
13 «[…] the process of Europeanization can and must be understood as part of a comprehensive ‘epochal 
break’ in the development of modern societies». Beck e Grande, op.cit., p.31. 
14 «Only in this way can the potentials, dynamics, contradictions and impacts of the European project be 
grasped completely and classified correctly». Beck e Grande, op.cit., p.31. 
15 Ver capítulo I da primeira parte quanto ao significado do conceito de risco. 
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necessidade de conceptualizar e compreender adequadamente a situação actual da 

sociedade contemporânea. 

O conceito de cosmopolitismo, em consonância com a linha de continuidade que 

cremos encontrar no percurso intelectual de Beck ao longo dos últimos vinte anos16, 

surge como uma solução possível, visando a resolução do problema diagnosticado.  

O cosmopolitismo, ou melhor a versão beckiana do conceito17 designa, também 

ele, um conceito operatório, embora com uma dimensão semântica muito mais restrita 

que o conceito de risco. Por se tratar, acima de tudo, de uma forma metodológica 

destinada à compreensão dos paradigmas globais da sociedade contemporânea, torna-se 

impossível estabelecer qualquer paralelismo com os projectos cosmopolitas que nos 

chegam da Modernidade Clássica. Seria, aliás, contraditório com o próprio pensamento 

de Beck querer encontrar nele qualquer afinidade com a Modernidade Clássica, ele que 

é  um autor de ruptura com o modelo que ela nos legou.   

A aplicação que Beck faz do conceito de Cosmopolitismo, para além de tentar 

captar o espírito de uma época que é em si globalizante e de responder à problemática 

inspirada por uma sociedade que se confronta com desafios de carácter planetário, 

aspira a ser uma contribuição realista e efectiva, despojada de qualquer elemento 

utópico, no plano prático para enfrentar com lucidez o futuro de uma sociedade 

ameaçada pelo seu próprio presente.  

Assim sendo, não é possível encontrar no pensamento de Beck um projecto de 

cosmopolitismo político com a consistência e a envergadura daquele que, por exemplo, 

Kant nos oferece na Paz Perpétua. Beck, como já foi referido anteriormente demarca-se 

totalmente do horizonte do pensamento kantiano neste aspecto18. A sua abordagem a 

este problema não tem uma raíz filosófica. É feita com base na metodologia das ciências 

sociais e na necessidade de solucionar os principais dilemas de uma Modernidade que 

vive ainda uma certa ilusão quanto à invulnerabilidade dos seus paradigmas.  

Desejando Beck desmistificar os paradigmas da Modernidade Clássica, o seu 

conceito de cosmopolitismo nunca poderia partir dela para a sua elaboração. Em 

Cosmopolitan Europe, ele desfaz qualquer equívoco quanto a reconstituir no nosso 

século a perspectiva cosmopolita do século XVIII. Adianta que a sua perspectiva 

                                                 
16 Isto é, desde a publicação da sua primeira obra, Risk Society, em 1986. 
17 Ver capítulo VIII, § 3 quanto ao modo como Beck constrói o conceito de cosmopolitismo.  
18 Cf. Capítulo VIII, nota 17. 
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cosmopolita não foi concebida em termos espaciais, nem se constrói, contrariamente à 

filosofia estóica, partindo do conceito de cosmos19 como referência.  

O seu cosmopolitismo pretende ser pragmático, recusando qualquer posição 

idealista. A sua proposta para uma Europa Cosmopolita, em nosso entender, funda-se 

neste princípio: deseja ser um ponto de partida privilegiado para a criação de uma nova 

cultura política mundial, feita com base no diálogo e na cooperação como instrumentos 

face aos riscos da Sociedade de Risco Global.  

Sigamos, agora, pelos trilhos da Europa Cosmopolita que Beck nos apresenta. 

 

                                                 
19 «In the present context it is important that the concept of cosmopolitanism […] is not specified in 
spatial terms; in particular, it is not bound to the ‘cosmos’ or to the ‘globe’». Beck e Grande, op.cit., p.13. 


