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Conclusão - O Futuro está (ainda) em aberto: algumas notas finais 

sobre o pensamento de Ulrich Beck.   

 

§ 1. A fragilidade do Cosmopolitismo de Beck. 

  

Independentemente de estarmos ou não de acordo1 com as teses defendidas por 

Ulrich Beck não nos deve passar despercebido o seguinte: ele encontra-se entre os 

autores mais que mais se destacam no panorama intelectual europeu no início do século 

XXI.  

A mordacidade e a ironia provocadora que se revelam em algumas passagens 

das suas obras, nomeadamente em Risk Society, nem sempre se compatibilizam com a 

circunspecção que é comum encontrarmos nos cânones académicos2. Daí alguns autores 

considerarem o sentido de humor de alguns dos seus textos mais próprio da ficção 

popular do que da seriedade que é exigida à produção académica3. 

Haverá que tecer outros reparos em relação a outros aspectos da sua obra. 

Poderemos, legitimamente, insurgir-nos perante a falta de rigor no modo como Beck 

utiliza os conceitos fundamentais do seu pensamento, nomeadamente o conceito de 

risco, embora seja intenção declarada do autor em fazê-lo, de forma a não comprometer 

a essência da tese da Sociedade de Risco.  

Não deixará igualmente de surpreender, no que diz respeito à sua tese sobre a 

Europa Cosmopolita, a posição algo ambígua que ele detém face ao Federalismo4. A 

deficiente argumentação com que ele o rejeita, ou seja, o facto de considerar que a 

adopção do Federalismo por parte da Europa como solução para o seu projecto político 

convertê-la-ia numa confederação de Estados ou num super-Estado federal, leva-nos a 

questionar se Beck terá chegado a compreender bem o que se entende por Federalismo. 

                                                 
1 À semelhança do que faz, por exemplo, Bruno Latour que, num artigo intitulado “Whose Cosmos, 
Whose Politics – Comments on the Peace Terms of Ulrich Beck” acusa o nosso autor de cegueira 
antropológica (anthropology blindness) em relação ao seu conceito de cosmopolitismo. Dado que os 
seres humanos partilham características básicas, sustenta Latour em relação a Beck, por esse motivo a 
nossa visão do mundo seria semelhante nos quatro cantos do planeta. Latour afirma que a ideia de um 
mundo comum não é consensual devido às diferenças étnicas e culturais existentes entre as diferentes 
civilizações. Cf. Latour, “Whose Cosmos, Whose Politics – Comments on the Peace Terms of Ulrich 
Beck”, Common Knowledge. 
2 Refere Gabe Mythen a este propósito: «The heady mix of impassioned critique, paradoxical prose and 
provocative irony have made Risk Society an easy target for academic purists». Mythen, Ulrich Beck – A 

Critical Introduction to Risk Society, p.183. 
3 É o caso de David Goldblatt, autor de Social Theory and Environment. Cf. Mythen, op.cit., p.183. 
4 Cf. Capítulo XI, nota 5. 
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A quase total ausência de referências que encontramos em Cosmopolitan Europe em 

relação à herança do Federalismo Americano no projecto de integração europeia não 

nos permite ter uma noção exacta sobre este aspecto. 

Mediante o que acabámos de afirmar há algo que se deve ser sublinhado: a 

importância do pensamento de Ulrich Beck no panorama intelectual contemporâneo não 

advém, estamos em querer, do espaço que nele ocupa a tese do cosmopolitismo nem das 

questões relacionadas com o impasse do projecto europeu. É precisamente aqui, em 

nossa opinião, que se evidenciam as maiores fragilidades no pensamento do autor.   

Apesar de Beck ter conseguido diagnosticar com acerto os principais problemas 

vividos pelo projecto institucional da União Europeia e de qualquer observador atento 

da realidade política europeia se conseguir reconhecer nas críticas que ele faz ao 

mesmo, as soluções que por ele são propostas nem sempre primam pela consistência 

que seria desejável, nomeadamente quanto à aplicação do cosmopolitismo na estrutura 

política futura do projecto de integração europeia.  

Nesse aspecto, apesar da acutilância da sua análise dos problemas europeus, a 

solução cosmopolita revela-se insuficiente e, de certo modo, ingénua e irrealista para 

constituir uma alternativa política viável para o futuro das instituições europeias. Dado 

que a obra de Beck se encontra longe de estar encerrada é provável que, no futuro, o 

nosso autor procure clarificar melhor a sua posição em relação aos aspectos que 

mencionámos.      

E depois do que ficou exposto, pensamos ser legítimo questionar:  

Onde radica então a originalidade do pensamento de Ulrich Beck? O que é que o torna 

um pensador apelativo para a contemporaneidade?  

A resposta, a nosso ver, encontra-se na tese da Sociedade de Risco e no conceito 

de Modernidade Reflexiva.  
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§ 2. Existem alternativas! A apologia do inconformismo no “Caos Normal 

da Modernidade”. 

 

Ao categorizar a sociedade actual como uma Sociedade de Risco, Beck não teve 

apenas o mérito de conseguir caracterizar a dinâmica de uma sociedade constante 

dominada pelo espectro da insegurança e da incerteza nos seus mais sectores em relação 

ao vertiginoso tempo presente em que vivemos.  

Não se limitou a colocar o indivíduo perante a necessidade de tomar decisões em 

cenários de um presente incerto e de um futuro que se torna uma equação angustiante de 

resolver, dado não sabermos claramente qual o resultado dessa equação. Apesar de ter 

conseguido retratar, diríamos, com mestria a história recente das sociedades ocidentais, 

a importância que detém a tese da Sociedade de Risco não se limita a isso.  

Pesem embora algumas incoerências que possa conter e não reunir a aprovação 

de toda a comunidade sociológica5, o mérito da tese da Sociedade de Risco não é apenas 

o de ser um espelho fidedigno da nossa condição actual. Não é apenas o facto de nos 

fazer confrontar com o nosso presente que lhe confere actualidade.  

 

Em nossa opinião, o grande mérito do pensamento de Ulrich Beck é o de a sua 

análise das raízes das sociedades industriais obrigar a uma confrontação com toda a 

tradição da Modernidade, com a relevância que nela detêm a ciência e a tecnologia e o 

de o ter de enfrentar criticamente as consequências a que conduziram os horizontes e as 

aspirações do projecto moderno.  

Ao percorrermos de forma correcta as sendas a que nos conduz a Sociedade de 

Risco, ao empreendermos uma viagem de regresso às concepções fundantes que 

presidiram ao desenvolvimento da Modernidade, é impossível eximir-nos a um 

confronto directo com o nosso próprio passado histórico. Mesmo que não queiramos, o 

passado salta-nos aos olhos de uma forma tão inequívoca que não nos deixa contorná-lo 

e fingir que ele não existe. É nele, aliás, que encontramos as chaves explicativas para 

abordarmos honestamente o nosso presente, um presente marcado pela emergência de 

uma crise ambiental global, com a qual seguramente preferiríamos não ter que nos 

confrontar.  

 

                                                 
5 Cf. Introdução, nota 6. 
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Eis um exemplo meritório do que representa, em nossa opinião, o pensamento de 

Ulrich Beck: a Sociedade de Risco remete-nos invariavelmente para os labirintos mais 

negros do “Caos Normal da Modernidade”.    

Através das coordenadas que nos fornece o pensamento do nosso autor, é-nos 

possível fazer algo que só ainda se encontra feito de forma parcial e que o nosso 

presente e futuro, sob o signo da crise ambiental e de temor quanto aos progressos 

futuros da ciência e da tecnologia, exigem como condição indispensável para a sua 

sustentabilidade: exercer não só uma crítica à Modernidade - algo que já está implícito 

no seu conceito de Modernidade Reflexiva –, mas também à sua tradição científica e 

tecnológica que nos conduziu ao nosso estado actual.  

A tese da Sociedade de Risco, em última análise, pode ser considerada como um 

grito de alerta no que toca às aspirações da ciência e da tecnologia. O exercício crítico 

que nos é possível efectuar aos domínios científico e tecnológico, partindo do 

pensamento de Beck é também, em parte, a determinação das condições de 

possibilidade da sua actuação.  

A posição crítica que Beck sustenta face ao progresso tecnológico6 e as suas 

implicações no ambiente, permitem-nos associar o nosso autor, salvaguardando as 

devidas distâncias relativamente à forma como são analisados os problemas, a autores 

do domínio da ética ambiental como Aldo Leopold e Hans Jonas.  

 

Por último, outro aspecto digno de salientar é a dimensão optimista que 

encontramos no pensamento de Beck, apesar da época em que vivemos presentemente 

ser uma época de crise profunda. Porém, não é esse facto que demove o nosso autor de 

acreditar que existem alternativas que nos possam fazer emergir da crise.  

A Modernidade Reflexiva, ao decretar a falência dos modelos fundamentais da 

Primeira Modernidade, augura a possibilidade de delinear outras alternativas. E, ao 

contrário daqueles que enveredam por um tom pessimista quanto ao futuro, Beck 

permanece esperançado e, procurando resistir ao discurso de catástrofe que se tornou 

um lugar comum, propõe aquilo a que poderíamos chamar de apologia do 

inconformismo.  

 

                                                 
6 Não só em Risk Society, mas também em Ecological Enlightment e em Ecological Politics in an Age of 

Risk.  
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Talvez esta seja uma das mais interessantes lições que se possa extrair da tese da 

Sociedade de Risco: a de que, enquanto existirem soluções para fazer face aos 

problemas de carácter global que enfrentamos, o futuro encontra-se aberto. E que, 

enquanto assim for, está nas nossas mãos a possibilidade, e principalmente a 

responsabilidade, de legarmos às gerações futuras um planeta sustentável do ponto de 

vista ambiental.  

Há, pois, uma certa dimensão de esperança na própria natureza do risco: a de 

podermos perspectivar e construir um futuro melhor que o presente. 


