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Capítulo II – O projecto tecnocientífico da Modernidade Clássica: A 

origem da Sociedade de Risco. 

 

O início da Idade Moderna marca uma profunda ruptura nos paradigmas 

fundamentais que modelam o Homem e a sua visão do mundo. Muitos desses 

paradigmas criados nos alvores da Modernidade Clássica são, ainda hoje, os nossos. 

Podemos afirmar sem qualquer sombra de dúvida que respiramos ainda o aroma da sua 

aura cultural. A nossa civilização, erigida na actualidade sob o signo da tecnociência, é 

a legítima herdeira de uma certa concepção criada no início da Modernidade e que, 

segundo Beck, nos conduziu irreversivelmente para o abismo que representa a 

Sociedade de Risco e a Modernidade Reflexiva.  

Neste capítulo pretendemos dar a conhecer as origens da Sociedade de Risco, 

recuperando as ideias fundamentais que a ela presidiram e que designaremos como o 

projecto tecnocientífico da Modernidade Clássica. Para esse efeito convocaremos as 

linhas directrizes do pensamento de Giovanni Pico della Mirandola, Francis Bacon, 

Rene Descartes e Auguste Comte como as suas quatro principais figuras de proa e em 

cujos textos encontramos desenhados muitos dos contornos da época em que nos 

encontramos ainda inseridos.  

 

§ 1. A aurora da Modernidade Clássica: alteração da relação 

homem/ciência-natureza e os vértices de um triângulo de alianças: ciência, técnica 

e utilidade. 

 

O que está em jogo no projecto tecnocientífico da Modernidade Clássica é nada 

mais, nada menos que  

 

«[ …] a possibilidade da transformação radical das condições da vida humana» 1. 

 

Esta transformação corresponde a um notório desejo de emancipação da razão e 

da espécie humana dos agrilhos medievais e naturais a que a sua condição está 

submetida2.  

                                                 
1 «[…] the possibility of a radical transformation of the conditions of the human life». Benjamin 
Farrington, Francis Bacon - Philosopher of Industrial Science, p.17. 
2 Viriato Soromenho-Marques, “Crise do Ambiente, Ética e Valores” in O Futuro Frágil, p. 137. 
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Trata-se de assumir de uma vez por todas o lugar que lhe está destinado como 

agente criador e responsável pela determinação da integralidade das condições da sua 

existência e do domínio efectivo sobre as restantes formas de vida. 

Nesta transformação, há três elementos que desempenham um papel primordial:  

 

a) A tecnociência, isto é, a aliança entre técnica e ciência enquanto meios para a 

emancipação humana sobre as condições do mundo natural; 

 

b) A natureza como fonte de recursos de onde o homem retira as matérias-

primas indispensáveis à realização dos seus empreendimentos; 

 

c) A relação que o homem estabelece com o meio natural.  

 

Contrariamente a etapas históricas anteriores, em que o homem procura observar 

e compreender a natureza através da contemplação, a Modernidade introduz um dado 

completamente novo, que viria a produzir efeitos devastadores no frágil tecido dos 

ecossistemas: a necessidade de adaptação dos recursos naturais às ambições e 

realizações humanas.  

A natureza não existe já apenas em si e por si. Ela passa a ser alvo de um desejo 

de transformação que está oculta na abordagem experimental com que o homem se 

acerca a ela através da ciência. A natureza é desvelada até à sua mais íntima lei 

mediante a experimentação que sobre ela exerce a ciência, com base em técnicas e 

instrumentos3, procurando-se assim desvendar inteiramente o seu modus operandi. Esta 

é a grande contribuição que a utopia de Francis Bacon nos deixou no século XVII.  

 

A juntar a isto, na aliança entre ciência e técnica, devemos aduzir a subordinação 

da primeira à segunda sob o primado da utilidade. A ciência torna-se tecnociência e 

procura apenas inspeccionar a natureza e utilizar os seus recursos com um fim 

específico. Não importa já apenas conhecer o conjunto das leis naturais. Importa, isso 

sim, determinar as que são mais úteis e que contribuem para a melhoria das condições 

da vida humana.  

                                                 
3 Miguel Almeida, Um Planeta Ameaçado – A Ciência perante o Colapso da Biosfera, p. 44. 
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Com este carácter de utilidade legitimou-se não só o controlo, o domínio e o 

poder humano indiscriminados sobre a natureza através da exploração massiva e 

predatória dos recursos naturais para as realizações humanas, como também, em 

consequência disto, se assiste ao eclodir, trezentos anos de muitas transformações e 

conquistas tecnocientíficas depois, da crise ambiental e da sua expressão social 

contemporânea: a Sociedade de Risco. 

 

§ 2. Pico della Mirandola: Oratio de Hominis Dignitate (1486). A liberdade 

como destino: o Homem no Centro do Universo. 

 

Um dos primeiros pilares do alvorecer da Modernidade encontramo-lo no breve, 

mas elucidativo Discurso sobre a dignidade do Homem, escrito por Pico della 

Mirandola no início do Renascimento. Para além de louvar desmesuradamente a sorte 

da condição humana, considerando-a “de toda a admiração”4, invejável não só pelas 

bestas, mas também “pelos astros e até pelos espíritos supra-mundanos”5, legitima o 

antropocentrismo como um destino ao qual o homem não pode escapar.   

Criado por Deus como o ser mais digno da Sua Criação para contemplar a 

grandeza da Sua obra6, o Ser Supremo dotou também o homem de natureza indefinida7 

e, por isso, com a capacidade de ser inteiramente responsável pela sua 

autodeterminação, de acordo com a sua liberdade pessoal.  

As passagens seguintes de Oratio de Hominis Dignitate, em que se consagra a 

distinção ontológica existente entre a condição do homem e a condição da natureza, 

contribuem, em nosso entender, para que possamos incluir Pico della Mirandola como 

um dos precursores do desejo de emancipação humana face à sua condição natural. O 

autor coloca o Homem em posição de superioridade perante a natureza através da voz 

de Deus, que teria falado assim a Adão no início da Criação:  

 

«A natureza bem definida dos outros seres é refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo 

contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti, segundo o teu arbítrio, a cujo 

poder te entreguei»8.  

 

                                                 
4 Giovanni Pico dela Mirandola, Discurso sobre a dignidade do Homem, p. 49. 
5 Op.cit., p.49. 
6 Op.cit., p.51. 
7 Op.cit., p.51. 
8 Op.cit., p.53. 
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Para que, prossegue Deus esclarecendo Adão,  

 

«[…] tu, árbitro e soberano artífice de ti mesmo, te plasmasses e informasses, na forma que 

tivesses seguramente escolhido»9. 

 

Sendo a sua condição não limitada por nenhuma outra lei que não a sua, o 

Homem tem a possibilidade de ser tudo o que quiser ser e, embora não textualmente 

afirmado no Discurso, Pico della Mirandola abre caminho para o domínio humano 

sobre o meio natural, devido à magnificência e superioridade da sua condição 

ontológica. Ficam, assim, abertas as portas para que a ciência seja a chave que permita 

abrir de par em par as portas de acesso à exploração do mundo natural da 

experimentação, legitimadas pelo pensamento de Francis Bacon e Reneè Descartes.  

 

§ 3. Francis Bacon e Descartes: New Atlantis (1624) e Discours de la Methode 

(1637). A ciência como a grande conquista da humanidade.  

 

Em Bacon e Descartes encontramos o racionalismo que foi determinante para o 

desenvolvimento da ciência moderna. A visão que ambos possuem sobre o âmbito do 

empreendimento científico articula-se perfeitamente. Bacon manifesta um total 

desprezo por qualquer tipo de conhecimento que não tenha em vista a utilidade e a 

intenção de afirmar o domínio do homem sobre o meio natural10.  

A sua ambição era  

 

«[…] sistematizar e organizar o desenvolvimento e aplicação do conhecimento sobre a 

natureza[…]»11,  

 

considerando que esta só pode ser controlada se for dominada12.  

 

Nele encontramos, em potência, a metodologia, os horizontes e a definição de 

competências das diversas disciplinas que se ocupam da actividade científica tal como 

ele se desenrola actualmente. Mais do que um ideal humanitário, a ciência moderna 

                                                 
9 Op.cit., p.53. 
10 Farrington, op.cit., p.16. 
11 «[…] his ambition was to systematize and organize the development and application of natural 
knowledge […]». Farrington, op. cit,. p. 16. 
12 «For we cannot command nature except by obeying her». Francis Bacon, Novum Organum, 129. 
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expressa quase um desígnio e uma profissão de fé. Segundo o próprio Bacon, em New 

Atlantis, a ciência deve ocupar-se do  

 

«[…] conhecimento das causas e secretos movimentos de todas as coisas e o alargamento dos 

confins do império humano à produção de todas as coisas possíveis»13.   

 

Além de estar aqui proposta  

 

«[…] uma sociedade orientada pelo primado político de uma organização científica[…]»14,  

 

Bacon introduz uma nova dimensão no âmbito do trabalho científico: a sua 

aplicação industrial15. 

 

Descartes, por seu lado, salienta, em consonância com o pensador inglês, a 

importância e a utilidade da esfera prática do conhecimento científico, por 

contraposição à sua dimensão meramente teórica, na apropriação e utilização dos 

recursos naturais para a transformação das condições da vida humana16.  

Em ambos os pensadores deparamo-nos com a ideia de que as forças naturais 

devem ser exploradas e objecto de uma dominação prática17 por parte do homem que, 

através da ciência, consegue aumentar o seu conhecimento sobre as leis naturais e, 

consequentemente, o seu poder.  

Nas palavras do próprio Bacon, e que poderiam ser um resumo de muito do que 

se tem passado nos últimos trezentos anos: “Saber é Poder”. Esta máxima de Bacon irá 

encontrar a sua plena concretização com o início da Revolução Industrial em Inglaterra, 

no século XVIII.  

Prevalece no decorrer de toda a Modernidade e, no século XIX, o fundador da 

sociologia, o francês Auguste Comte, irá ampliá-la, associando-a à ideia de progresso e 

fazendo dela o modelo de uma sociedade subordinada a um fim: a produção industrial.  

                                                 
13 «[…] the knowledge of causes and secret motions of things and enlarging of the bounds of Human 
Empire to the effecting of all things possible».  New Atlantis, 71. 
14 Viriato Soromenho-Marques, “Pensamento Utópico e Crise Ambiental” in Metamorfoses, p. 149. 
15 Farrington, op.cit., p.15. 
16 «[…] il est possible de parvenir à des connaisances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette 
philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique […], et ainsi nous 
rendre commes maîtres et possesseurs de la nature». Descartes, Discours de la Methode in Oeuvres et 

Lettres, p. 168.  
17 Viriato Soromenho-Marques, O Futuro Frágil, p.137. 
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§ 4. Auguste Comte: Plan des Travaux Scientifiques. A fé ilimitada na 

ciência e a utopia do Progresso. 

 

A concepção da ciência moderna inaugurada por Bacon e Descartes no século 

XVII ganhou uma força extraordinária nos dois séculos seguintes. O Iluminismo, 

consagrando definitivamente a emancipação da razão humana de todos os dogmas 

religiosos, e a Revolução Industrial, concretizando as aspirações baconianas e 

cartesianas, permitem à ciência e à tecnologia cumprirem os anseios da Modernidade 

enquanto projecto, ao darem resposta aos principais desafios que lhe são colocados e de 

se tornarem objecto de uma confiança quase inabalável nas suas capacidades.  

É este o panorama com que nos deparamos em pleno período tardio da 

Modernidade Clássica.  

 

Para este clima cultural contribui também a crença no crescimento e no 

progresso ilimitado que as aspirações tecnocientíficas da época preconizam para o ser 

humano. O grande artífice desta ideia de progresso é Auguste Comte, ao propô-lo como 

o ideal que deve reger não só a actividade científica, mas deve também orientar a 

planificação de todas as actividades sociais.  

Em Plan des Travaux Scientifiques, Comte defende acerrimamente que a 

natureza seja inteiramente disposta para a utilidade dos empreendimentos humanos, 

fazendo do domínio humano sobre o meio natural uma das duas maiores realizações a 

que a sociedade pode aspirar: a produção.  

Tendo sempre bem presente a esperança no aperfeiçoamento do género humano, 

para o qual contribuiriam impreterivelmente a ciência e a técnica, e a ideia de um 

progresso desmedido, a finalidade industrial assume, em Comte, um projecto de 

reorganização de todos os sectores sociais, subordinando-os inteiramente a este ideal de 

industrialização. 

Apesar de o ideal de Comte nunca ter singrado totalmente, a ideia de um 

progresso indefinido transportou a humanidade a conquistas científicas e tecnológicas 

assombrosas. O século XX acentuou como nunca a vocação tecnocientífica da 

Modernidade Clássica e os dogmas científicos da sociedade industrial perpetuaram a 

ideia de uma certa autoridade inquestionável dos seus agentes.  

É este clima de incontestabilidade da ciência, segundo Beck, próprio da 

Modernidade Clássica, que irá conduzir a várias transformações no seu seio na transição 
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para a Modernidade Reflexiva. A emergência de uma grave crise ambiental e as suas 

consequências ajudarão a forjar as condições necessárias para que, na Sociedade de 

Risco, a ciência perca o estatuto de autoridade inquestionável que, até então, detinha.  


