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Introdução 
 

§ 1. Bem vindos à Sociedade de Risco: apresentação do tema. 
 

Perante as sucessivas metamorfoses que tem assumido o mundo contemporâneo 

nas últimas décadas, há um conceito que se deve ser retido em qualquer análise que se 

faça da sociedade em que vivemos: o conceito de risco.  

Segundo Ulrich Beck, a sociedade actual surge-nos dominada pela incerteza e 

pela insegurança criadas por uma série de ameaças, nomeadamente a nível ambiental, 

que não se deixam apreender ou calcular totalmente, escapando a qualquer previsão 

exacta e fidedigna. Estas ameaças introduzidas no mundo contemporâneo pelas 

actividades da ciência e da tecnologia ao longo de toda a Idade Moderna, devido à 

imprevisibilidade dos seus efeitos, colocam-nos perante a inadequação das instituições 

e dos paradigmas que herdámos da Modernidade face aos novos tipos de riscos que 

enfrentamos. As situações de catástrofe, nomeadamente ambiental e tecnológica, 

colocam-nos perante uma questão crucial relativamente ao nosso presente e futuro que 

nunca antes foi vivida em nenhuma outra época histórica: a da possibilidade de 

destruição da nossa civilização e também do próprio planeta Terra.  

É este o panorama com o qual nos deparamos neste início de século: vivemos 

confrontados com a presença de situações de risco que se manifestam sob diversas 

formas tanto na esfera individual do ser humano, como no funcionamento das 

principais instituições que modelaram o horizonte da Modernidade nos últimos 

dois séculos: ciência, política e economia. 

 

Nas palavras de Beck, no Prefácio que introduz a sua obra clássica sobre o tema, 

Risk Society
1, os vários desastres ambientais ocorridos nas últimas duas décadas, entre 

eles o de Chernobyl2, não só fragilizaram os pilares da sociedade industrial3, como 

conduziram também a uma transição desta para um novo modelo de sociedade, a 

                                                 
1 Risk Society – Towards a New Modernity, London, Sage Publications, 1992. 
2 A redacção de Risk Society foi concluída algum tempo antes do acidente do reactor nuclear de 
Chernobyl. Como nos informa Beck: «Chernobyl happened just as i was just finishing the proofs of Risk 

Society». Ulrich Beck e Johannes Willms, Conversations with Ulrich Beck, p.116. 
3 Que, como teremos oportunidade de verificar ao longo da nossa investigação, representa o primeiro 
momento da Modernidade. 
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Sociedade de Risco4 e a um novo momento no decurso da Modernidade, a 

Modernidade Reflexiva. 

Para além de representar um novo passo no decurso da contemporaneidade, o 

risco coloca em causa os paradigmas fundamentais que vigoraram ao longo de todo o 

período da Modernidade, a que, daqui em diante, passaremos a designar como 

Modernidade Clássica5 - a crença na ciência e na tecnologia, na ideia de progresso 

infinito, na inesgotabilidade dos recursos naturais, no crescimento económico 

desmedido, na eficiência política da ideia de Estado-nação -, derivando daí o seu 

carácter de reflexividade, isto é, de questionamento e confronto com os seus próprios 

fundamentos.  

Como teremos oportunidade de ver ao longo da nossa investigação, segundo 

Beck, os efeitos dos riscos ambientais de carácter antropogénico dividiram 

irremediavelmente a Modernidade em dois momentos diferentes6:  

- Um primeiro momento marcado pela ascensão da ciência e da tecnologia, 

representado pelo projecto tecnocientífico da Modernidade Clássica, exercendo uma 

atitude de domínio sobre a natureza sob o signo do progresso como motor do 

crescimento económico e das aspirações desmedidas do ser humano.  

- Um segundo momento em que os progressos científicos e tecnológicos 

começaram a gerar uma quantidade inumerável de riscos ambientais que preconizam 

cenários de dimensão catastrófica ao nível das suas potenciais consequências e que, em 

si próprios, contribuem para o clima de insegurança, incerteza e desconfiança que se 

vive em relação ao futuro.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 «[…] we are eye-witnesses – as subjects and objects – of  a break within modernity which is freeing 
itself from the contours of the classical industrial society and forging a new form, the (industrial) risk 
society». Risk Society, p.9.  
5 Com o termo Modernidade Clássica pretendemos referir o período que decorre entre o século XVI e a 
primeira metade do século XX, época em que, segundo Beck, se terá iniciado a Modernidade Reflexiva. 
Esta distinção pretende ser apenas metodológica, de forma a podermos enquadrar melhor as diferentes 
características dos dois momentos que marcam a época moderna.  
6 A distinção histórica dos dois momentos da Modernidade traçada por Beck não reúne o consenso de 
toda a comunidade sociológica. Alguns autores, nomeadamente Gabe Mythen, acusam-no de ter uma 
abordagem demasiado simplista no que toca a esta questão. Cf. Mythen, Ulrich Beck – A Critical 

Introduction to the Risk Society, p.38. 
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§ 2. Principais objectivos da investigação e apresentação do conteúdo 

temático dos capítulos.   

 

Não existindo até ao momento qualquer trabalho de fundo sobre Ulrich Beck 

publicado em língua portuguesa, o objectivo primeiro da dissertação que aqui se inicia é 

dar a conhecer o pensamento do sociólogo alemão ao público português, através das 

teses principais do autor relacionadas com os temas que orientam a nossa investigação.  

Tentando manter-nos fiéis a um critério que consideramos essencialmente 

pedagógico, estamos igualmente cientes de certas limitações que lhe são inerentes. Mais 

do que analisar em detalhe as teses defendidas pelo autor, a nossa intenção prima antes 

por oferecer uma visão de conjunto dos traços fundamentais que julgamos encontrar no 

seu pensamento.  

Por isso, e também pela própria linha de investigação que decidimos seguir no 

âmbito das áreas de Filosofia do Ambiente e de Filosofia Política, optámos por deixar 

de fora temas mais técnicos do pensamento de Beck sobre a análise de risco que 

remetem de imediato para o foro de áreas como a Sociologia do Ambiente ou 

Sociologia do Risco e que só nelas encontrarão os conceitos e a metodologia necessárias 

para a sua análise.  

O trabalho que aqui levamos a cabo, consciente que está de não esgotar a análise 

do pensamento de Ulrich Beck, pretende oferecer um ponto de partida em língua 

portuguesa para o conhecimento do autor e estimular um interesse mais profundo pelo 

seu pensamento.   

Não se podendo considerar propriamente um autor sistemático na exposição das 

suas ideias, Beck não prima igualmente por uma definição clara dos seus conceitos 

operatórios7. Daí termos considerado necessário, de forma a dar um fio condutor à 

exposição do seu pensamento, seguir a estrutura temática que a seguir apresentamos.  

  

A nossa investigação encontra-se dividida em duas partes. A primeira parte 

pretende delinear o panorama da Sociedade de Risco desde a sua génese até aos nossos 

aos dias e analisar as duas instâncias em que se manifestam, de acordo com o 

pensamento de Beck: Ambiente e Modernidade. Pretendemos, primeiro, oferecer uma 

elucidação das principais características que constituem o conceito de risco em geral na 

                                                 
7 Veja-se, a este respeito, a polissemia que encerra o conceito de risco. Cf. Capítulo I, § 5. 
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sociedade contemporânea (Capítulo I), para, em seguida, empreendermos a tarefa de 

traçar a origem da Sociedade de Risco, recuando aos alvores da Modernidade Clássica 

através dos aspectos fundamentais do seu projecto tecnocientífico (Capítulo II).  

Feito isto, passaremos a abordar a forma como a ciência se apresenta na 

Sociedade de Risco (Capítulo III) e analisaremos a eclosão da Crise do Ambiente e a 

implicação do movimento ambiental no processo de desmistificação da racionalidade 

tecnocientífica (Capítulo IV). 

As alterações que os riscos introduziram na esfera política, através da 

emergência de novos actores nos processos de tomada de decisão (Capítulo V), e as 

principais características do conceito de Modernidade Reflexiva (Capítulo VI) 

constituem as etapas seguintes da primeira parte, que terminará com a nossa atenção 

centrada nas mutações que a própria tese da Sociedade de Risco sofreu nas últimas duas 

décadas, obrigando à evolução do conceito de Sociedade de Risco no sentido de uma 

Sociedade de Risco Global (Capítulo VII). 

A segunda parte da nossa investigação tem como temas fundamentais 

Cosmopolitismo e Europa. O primeiro como a forma por excelência que deverá 

conduzir a uma transformação das instituições políticas, de forma a torná-las aptas face 

aos desafios da Sociedade de Risco Global e a Europa, isto é, a União Europeia como 

modelo privilegiado para o que Beck designará como Europa Cosmopolita. É fazendo 

a mediação entre a Sociedade de Risco Global, Cosmopolitismo e Europa que iniciamos 

esta segunda parte (Capítulo VIII), para recuperarmos, de seguida, as raízes do 

projecto de integração europeia nascido no pós-guerra (Capítulo IX). 

Nos dois capítulos seguintes, a Europa actual surge em primeiro plano. Em 

primeiro lugar abordamos, em consonância com as ideias de Beck sobre a Europa, os 

principais aspectos que estão na origem do impasse em que caiu o projecto de 

construção europeia na actualidade (Capítulo X), para depois vermos os principais 

aspectos do que Beck entende como Europa Cosmopolita (Capítulo XI).  

O último capítulo (Capítulo XII) que encerra também a nossa investigação, no 

seguimento do pensamento de Beck, pretende esboçar, ainda que sumariamente, a 

possibilidade da ampliação do conceito de cidadania para lá da esfera nacional e 

reforçá-la como meta indispensável ao sucesso do futuro do projecto europeu. 

Apresentada que está a estrutura da nossa investigação, por último, desejamos 

apenas referir que a tradução portuguesa das citações que acompanham o texto são da 

nossa autoria e responsabilidade. 


