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Capítulo III – “O Mundo como um Laboratório”: A Ciência na 

Sociedade de Risco. 

 

§ 1. A ciência na fase tardia da Modernidade Clássica. O monopólio da 

racionalidade científica: cientismo primário. 

 

À fase tardia da Modernidade Clássica - século XIX e primeira metade do século 

XX -, dominada por uma vaga cada vez mais crescente de industrialização, associa-se 

uma determinada visão do mundo erigida em torno da racionalidade tecnocientífica.  

A concepção de ciência proposta no século XVI pelo pensamento de Francis Bacon e 

Descartes encontrou eco ao longo dos séculos posteriores e representou um solo fértil 

para a expansão das suas ideias e conquistas.  

A racionalidade tecnocientífica, aliada à ideia de um progresso imparável e da 

libertação da condição humana do jugo natural, domina e transforma a vida humana, 

melhorando as suas condições. Para isso recorre à exploração indiscriminada dos 

recursos naturais, que são progressivamente delapidados com o soar das sucessivas 

revoluções industriais, motivadas pelos avanços tecnológicos dos séculos XVIII, XIX e 

XX.  

Além de fornecerem  

 

«[…] os conhecimentos que permitem ao homem dominar tecnicamente a vida por intermédio da 

previsão»1,  

 

a ciência e a técnica também ajudaram o homem a criar uma segunda natureza2 

artificialmente fabricada: os produtos e artefactos criados pela tecnologia, dos quais nos 

temos vindo a tornar gradualmente mais dependentes. 

A crença no progresso, o optimismo ingénuo e exagerado face às possibilidades 

ilimitadas da empresa científica na melhoria das condições da vida humana, auxiliada 

pela confiança nas possibilidades da razão humana herdada do Iluminismo, unem-se às 

ideias de prosperidade e de bem-estar material tão caras a esta época.  

                                                 
1 Max Weber, “A Ciência como Vocação” in Miguel Almeida, Um Planeta Ameaçado – A Ciência 

perante o colapso da Biosfera, p.53. 
2 Miguel Almeida, op.cit., p.51 
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O triunfo da racionalidade científica pode ser considerado absoluto. Os riscos 

criados pela ciência e pela tecnologia, além de não suscitarem ainda o mesmo impacte 

que têm na sociedade contemporânea, quando ocorrem são por elas avaliados e 

resolvidos sem qualquer contestação por parte dos agentes políticos e sociais, que 

corroboram, sem esboçarem qualquer tipo de oposição ou de conflito, os progressos da 

actividade científica, assegurando-lhe total margem de manobra para a prossecução do 

seu trabalho. Neste período, a ciência tem ainda a capacidade de apresentar soluções 

adequadas para as consequências dos riscos que produz. 

A esfera científica detém igualmente o poder e a autoridade sobre a legitimação 

da verdade e o monopólio no acesso e na validação do conhecimento. A participação da 

esfera pública no acompanhamento das descobertas científicas e tecnológicas durante a 

fase tardia da sociedade industrial é escassa ou praticamente nula.  

Assim, a racionalidade científica está para a Modernidade Clássica tal como os 

dogmas teológicos estavam para a Idade Média. Sem um pensamento crítico – um 

cepticismo metodológico - que questione interna ou externamente os seus fundamentos, 

o teor da sua actividade, o alcance das suas descobertas ou a aplicação dos seus fins 

durante o período da Modernidade Clássica, os veredictos emitidos pela ciência 

assumem quase um carácter de lei e os agentes científicos beneficiam de um estatuto de 

autoridades inquestionáveis.  

Numa palavra, o conceito que melhor pode definir os processos nos quais se 

desenvolve a actividade tecnocientífica durante a Modernidade Clássica é o conceito de 

cientismo.  

À distinção entre sociedade industrial e Sociedade de Risco, Beck faz também 

corresponder diferentes modos na relação da ciência com a esfera pública e distintos 

processos de cientismo3. O panorama que acabámos de analisar retrata as condições em 

que se desenrola o primeiro tipo de cientismo, a que Beck chama de cientismo 

primário4, característico da sociedade industrial.  

O contexto da Sociedade de Risco não só nos irá remeter para alterações na 

relação que se vive entre os agentes científicos e a esfera pública, como irá também 

desferir um rude golpe na credibilidade e prestígio detidos pela ciência durante o 

primeiro momento da Modernidade.  

                                                 
3 «Corresponding to the distinction between modernization of tradition and reflexive modernization of 
industrial society, two constellations can be differentiated in the relationship of scientific practice and the 
public sphere: primary and reflexive scientization.». Beck, Risk Society, p.155. O itálico é do autor. 
4 Cf. nota anterior. 



 38 

De um clima dominado pelo cientismo primário, a ciência depara-se, na 

Sociedade de Risco, com aquilo que Beck entende ser um novo tipo de cientismo: o 

cientismo reflexivo.  

 

§ 2. A ciência na Sociedade de Risco. Deslegitimação e descridibilização dos 

agentes científicos: cientismo reflexivo ou crise do cientismo. 

 

A introdução de um novo momento no decurso da Modernidade em que esta se 

confronta com todas as criações por si produzidas, segundo Beck, não poderia deixar de 

produzir alterações no âmbito da actividade científica. Essas alterações repercutem-se 

no próprio interior da ciência, no âmbito do trabalho científico, e apresentam 

consequências a nível externo, no modo de relação que a ciência mantém com os 

diversos agentes sociais.  

Se, na Modernidade Clássica, a esfera científica se pautava por uma 

credibilidade inatingível a toda a prova, sem estar sujeita a qualquer tipo de 

questionamento ou crítica interna ou externa, na Modernidade Reflexiva, o estatuto de 

inquestionabilidade e o dogmatismo absoluto que caracterizam a ciência serão 

constantemente colocados em causa.  

A emergência de cenários de risco tende a produzir um ponto de viragem na 

perspectiva que a ciência tem de si própria. A natureza dos riscos contemporâneos é 

susceptível de fazer cair por terra as pretensões científicas do monopólio absoluto sobre 

o saber e vem abalar profundamente a posição que a actividade científica logrou deter 

até à primeira metade do século XX5. 

Na sociedade industrial, a ciência é tida como um instrumento ao serviço da 

emancipação da espécie humana e do seu triunfo sobre as condições hostis propiciadas 

pelo meio natural6. Na Modernidade Reflexiva, ela convive permanentemente no seu 

                                                 
5 Beck salienta como características fundamentais do primeiro momento da Modernidade a fé ilimitada na 
ciência e no progresso, fazendo-as coexistir até ao fim da primeira metade do século XX. Cf. Risk Society, 
p.155: «[…] an unbroken faith in science and progress is a characteristic of modernization in industrial 
society into the first half of the twentieth century[…]». 
Perante isto, cremos que não será ilícito afirmar que Hiroshima e Nagasaki (1945), que confrontam a 
humanidade com as nefastas e destruidoras possibilidades da tecnologia nuclear – e a sua capacidade de 
matar em alta escala -, parecem representar o momento em que termina a Modernidade Clássica e se 
começa a esboçar o horizonte da Modernidade Reflexiva.  
6 Cf. Capítulo II para uma caracterização geral do panorama das principais características da ciência na 
Modernidade Clássica. 
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seio com um dualismo irresolúvel que produz conflitos difíceis de sanar na sua posição 

metodológica ante o mundo.  

Quase que poderíamos dizer que, no contexto da Sociedade de Risco, a ciência 

encontra-se agrilhoada numa camisa-de-forças. Isto porque a actividade científica é uma 

fonte de produção de riscos devido ao potencial altamente perigoso das suas descobertas 

e, simultaneamente, tem que actuar na avaliação dos riscos que ela própria cria, na 

resolução e mitigação das suas consequências que, como já vimos7, podem ser 

irreversíveis para a humanidade e para o futuro do planeta.  

Tal como um aprendiz de feiticeiro que não domina inteiramente os segredos das 

fórmulas mágicas que possui, na sociedade contemporânea, sem cair na redundância, o 

feitiço emancipa-se do jugo do feiticeiro e a ciência vê-se obrigada a encarar os efeitos 

negativos do que ela própria produz8 sob a forma de acontecimentos face aos quais não 

possui os meios adequados para os poder resolver.  

Ou seja, como afirma Beck, no próprio exercício da sua actividade prática, os 

vários ramos que compõem as diversas disciplinas científicas 

 

«[…] estão a ser confrontados actualmente com o seu próprio passado e presente objectivados – 

consigo próprios como produto e produtores de realidade e de problemas que têm de analisar e 

ultrapassar»9. 

 

A confrontação com os seus próprios resultados produz um novo tipo de 

cientismo. Em vez do cientismo primário em que a actividade científica se desenrolava 

soberanamente na primeira Modernidade, na sociedade contemporânea, a ciência 

encontra-se mergulhada numa clima de cientismo reflexivo, forçada ao reconhecimento 

dos seus próprios limites epistemológicos, através da fragilização de um dos principais 

pilares determinantes da sua existência no primeiro momento da Modernidade: a 

pretensão absoluta da racionalidade científica no que toca ao monopólio sobre o saber 

e o conhecimento.  

Apesar de Beck distinguir duas fases distintas no processo de cientismo 

consoante o momento da Modernidade em que cada uma decorre10, a passagem de uma 

                                                 
7 Cf. Capítulo I, § 4 quanto à natureza dos riscos contemporâneos. 
8 «In the reflexive phase, the sciences are confronted with their own products, defects and secondary 
problems […]». Beck, op.cit., p.155. 
9 «[…] the sciences are now being confronted with their own objectified past and present – with 
themselves as product and producer of reality and of problems which they are to analyze and overcome». 
Beck, op.cit., p.156. 
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fase à outra não se faz mediante um processo de ruptura. Muito pelo contrário. A 

transição ocorre dentro de um quadro de continuidade no processo de cientismo11. O 

que se altera radicalmente são as condições estruturais e sociais em que a ciência 

trabalha. Inevitavelmente, a passagem à Sociedade de Risco estabelece novas regras do 

jogo até para os agentes científicos.   

O que mudou então? A chave para a compreensão deste aspecto do pensamento 

de Ulrich Beck encontra-se nas condições em que trabalha a ciência. Reside nos 

cenários gerados pelos seus progressos e inovações alcançados nas últimas décadas.  

Sem querermos insistir demasiado neste ponto, recordemos uma das teses 

principais da teoria da Sociedade de Risco: ela acarreta consigo a ocorrência de uma 

quantidade inumerável de riscos ambientais e tecnológicos que se originaram devido às 

actividades da ciência. Os cenários de perigo e catástrofe que se manifestam através das 

consequências imprevisíveis que podem assumir confrontam a esfera científica com a 

incapacidade de fornecer atempadamente soluções para a sua resolução.  

Na gestão dos riscos da Modernidade Reflexiva, a ciência consegue, no máximo, 

fornecer soluções provisórias e previsões que não determinam na totalidade a extensão e 

o impacto das suas consequências. A avaliação dos riscos, traduzida em cálculo de 

probabilidades, faz-se por aproximação às suas consequências reais.   

Isto porque quer a natureza dos riscos, quer a forma de os combater é diferente 

nos dois momentos da Modernidade12. Se, na primeira Modernidade, a ciência é capaz 

de conter os efeitos nocivos dos riscos porque a perigosidade destes é real e quase 

sempre imediata13, Beck recorda-nos que, na Sociedade de Risco, as ameaças 

contemporâneas 

 

«[…] apresentam uma peculiaridade nem sempre, até agora, compreendida: são, 

simultaneamente, reais e irreais [virtuais]. Por um lado, muitas das ameaças e muita da devastação estão 

                                                                                                                                               
10 Ver nota 3 deste capítulo. 
11 «The transition from one constellation to another takes place within the continuity of scientization 
[…]». Beck, op. cit., p.155. 
12 A isto não deixa também de estar subjacente a própria visão que estrutura a tecnociência em cada um 
dos momentos da Modernidade. Recorrendo à terminologia utilizada por Hermínio Martins, podemos 
afirmar que à primeira Modernidade estaria associada uma tradição Prometeica, que visa a emancipação 
da espécie humana dos constrangimentos que lhe são impostos pelo meio natural, ao passo que, na 
segunda Modernidade, encontramos uma tradição Fáustica que, proclamando a total experimentação e 
manipulação dos recursos naturais, representaria, como afirma Martins «[…] um corte total radical com a 
ciência e a técnica anterior». Cf. Hermínio Martins, “Tecnologia, Modernidade e Política” em Hegel, 

Texas – e outros Ensaios de Teoria Social, p.229.  
13 Ou, pelo menos, não envolviam o estado de latência que comportam os riscos actuais. Veja-se, por 
exemplo, os riscos ambientais.   
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já presentes sob a forma de cursos de água poluídos, danos ambientais ou novos tipos de doenças 

civilizacionais. Por outro lado, vivemos preocupados com projecções de ameaças, com ameaças futuras 

que, quando ocorrerem, causarão devastação a uma escala tal, que as acções levadas a cabo [para as 

combater] serão praticamente nulas»14. 

 

A incapacidade dos agentes científicos em gerirem os riscos, reais ou virtuais, 

criados por si coloca a ciência perante as suas próprias limitações e representa um duro 

golpe nas suas pretensões de hegemonia epistemológica sobre os outros domínios de 

saber.  

Na Sociedade de Risco, face à incomensurabilidade e imprevisibilidade das 

catástrofes ambientais e tecnológicas, a ciência perde o monopólio sobre o saber que 

detinha até então e o cientismo que a caracteriza entra numa profunda crise. Ocorre 

aquilo que Beck denomina como processo de desmistificação das ciências15. 

 

Este processo de desmistificação traduz-se na perda de legitimidade da 

racionalidade científica no domínio da avaliação e gestão dos riscos. Por um lado, no 

contexto da avaliação dos riscos, a ciência torna-se cada vez mais necessária como 

instrumento de combate e definição dos mesmos. Por outro, nas condições actuais em 

que se exerce a sua actividade, os seus veredictos tornam-se insuficientes do ponto de 

vista da definição de verdade na sua construção social16. Este é um dos pontos em que 

se verifica a falência da univocidade do saber científico.  

Outro elemento que contribui para o descrédito dos agentes científicos é a 

própria complexidade em que se edifica a arquitectónica disciplinar da ciência. Devido 

à evolução e expansão dos seus campos de conhecimento, a ciência encontra-se 

construída sob um modelo onde impera a divisão e especialização de diversos ramos de 

saber, que se tornam cada vez mais específicos.  

Face a esta situação, a ciência tornou-se num organismo cada vez mais 

complexo disciplinarmente, o que faz com que aumentem os aspectos incertos que 

                                                 
14«[…] display a peculiarity not hitherto understood: they are at the same time real and unreal. On the one 
hand, many threats and much devastation are already present in the form of polluted and dying bodies of 
water, environmental damage, or new types of diseases of civilization. On the other hand, we are 
concerned with projected threats, future threats, which, when they occur, will cause devastation on such a 
scale that action taken afterward will be practically pointless». Beck, “Mortality of the Industrial 
Society”, Ecological Enlightment, p.53. 
15 Beck, Risk Society, p.156. 
16 «[…] science becomes more and more necessary, but at the same time, less and less sufficient for the 
socially binding definition of truth». Beck, op.cit., p.156. 
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permanecem por vigiar no que toca à avaliação e à percepção dos riscos17 e os conflitos 

no interior da esfera científica sobre quem detém o poder na definição dos mesmos.  

Como nos indica Beck, no primeiro momento da Modernidade, as bases em que 

se desenvolvia o trabalho científico eram estáveis e a transformação de erros e riscos em 

oportunidades de expansão para a própria ciência era feita sem problemas porque as 

diversas áreas de saber não colidiam entre si18.   

 

O crescimento dos riscos associado ao desenvolvimento científico e tecnológico 

obriga a ciência a uma partilha de competências com outros agentes na gestão e 

definição das situações de risco. A gestão dos riscos já não se faz única e 

exclusivamente dentro dos laboratórios e departamentos de investigação, tendo-se 

aberto à influência de novos grupos como os agentes políticos e económicos que se 

tornam co-productores19, nem sempre harmoniosos devido à colisão dos interesses em 

jogo, na definição social dos riscos20 e de quem a ciência e a tecnologia dependem 

financeira e institucionalmente para a realização dos seus projectos. 

Os factos científicos assumem, na Sociedade de Risco, uma relevância política 

indiscutível21, dado que cabe aos agentes políticos legitimarem os progressos científicos 

e tecnológicos. Ciência, política e economia integram o que Beck entende como 

relações de definição22, isto é, são as entidades responsáveis pela avaliação, detecção e 

construção social da natureza do risco. 

 

Outro dado novo que introduz a descridibilização dos dogmas científicos é a 

crescente desconfiança e cepticismo com que são olhados os agentes científicos, 

considerados como uma fonte de produção de perigos por parte do público em geral.  
                                                 
17 «On the other hand, as science becomes more differentiated the flood of conditional, uncertain and 
detached results increases and becomes impossible to survey». Beck, op.cit., p.156. 
18 «This projection of the sources of problems and errors into the as yet unexplored no man’s land of the 
sciences is obviously connected to the fact that the sciences did not as yet overlap significantly in the 
fields where they were applied». Beck, Risk Society, p.159.  
19 Na sociedade contemporânea, os riscos são avaliados e definidos pela ciência em aliança com os 
agentes políticos e é assim que são veiculados para a esfera pública. Cf. Gabe Mythen, Ulrich Beck – A 

Critical Introduction to Risk Society, p.56.   
20 «In the phase of reflexive scientization, the places and participants of knowledge production change. 
As was shown above, the target groups of the sciences in administration, business and the public sphere 
become coproducers of socially valid ‘knowledge’ – in a conflictual collaboration and opposition». Beck, 
op.cit., pág.172. O itálico é do autor. 
21 Beck afirma que os riscos contêm um carácter de explosividade política. Cf. Beck, op.cit., p.24. 
22 Gabe Mythen, op.cit., indica que as relações de definição são: «[…] a panoply of institutions and 
agencies involved in the uncovering and communication of risk». Cf. p. 54. Beck entende que os agentes 
que fazem parte das relações de definição são: a esfera governamental, a justiça, os agentes científicos e 
os meios de comunicação de massas. São eles os principais intervenientes na detecção de riscos. 
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A produção de riscos antropogénicos traz consigo, sob a forma de catástrofes 

ambientais e tecnológicas, consequências que afectam directamente o modo de vida das 

populações e cujos danos não são distribuídos equitativamente23.  

Face a este facto, Beck defende que  

 

«Com a modernidade reflexiva, a consciência pública do risco e os conflitos de risco conduzem 

a formas de cientismo do protesto contra a ciência»24. 

 

O aumento da consciência pública e o seu esclarecimento face a situações 

consideradas de risco ou de catástrofe dá-se também devido à intervenção dos meios de 

comunicação de massas25 que, além de colocarem os agentes científicos constantemente 

sob o olhar atento do público, sujeitam-nos a um meticuloso escrutínio, questionando os 

seus objectivos26.  

Mais do que nunca, devido à imprevisibilidade dos efeitos das suas descobertas, 

a ciência encontra-se mediatizada, exposta às dúvidas que lhe são endereçadas por uma 

esfera pública cada vez mais atenta e esclarecida ao desenrolar da sua actividade.  

A Modernidade Reflexiva, com a ascensão dos movimentos sociais e ambientais 

que assumem uma atitude crítica e desmistificadora dos fundamentos da ciência, deitou 

definitivamente por terra um dos faróis mais luminosos do ideário do projecto 

tecnocientífico da Modernidade: a crença nas possibilidades ilimitadas do progresso 

científico e a infalibilidade dos seus veredictos.  

É uma ciência em crise, aquela com que nos deparamos na Modernidade 

Reflexiva, com um modelo de trabalho desgastado por mais de duzentos anos de 

existência.  

Poderíamos pensar que a derrota do dogmatismo científico se deveu ao fracasso 

das suas realizações. No entanto, Beck afirma precisamente o contrário. Segundo ele, 

foi o sucesso das condições em que se reproduziu a ciência ao longo de toda a 

Modernidade – ou seja, as vitórias que constituíram os progressos que a ciência revelou 

ao longo dos séculos XIX e XX - que contribuiu para a dessacralização dos seus 

                                                 
23 Cf. Beck, op.cit., Capítulo I. 
24 «With reflexive modernization, public risk consciousness and risk conflicts will lead to forms of 

scientization of the protest against science». Beck, op.cit., p.161. O itálico é do autor. 
25 Outra parte importante no desenvolvimento da consciência de risco coube ao que designamos, num 
sentido geral, por movimentos ambientais. No próximo capítulo iremos ver como os movimentos 
ambientais e a ética ambiental constituem um movimento de contraresposta aos principais fundamentos 
do projecto tecnocientífico da Modernidade. 
26 Mythen, op.cit., p.58.  
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fundamentos27 e das suas pretensões hegemónicas do ponto de vista epistemológico. 

Quase se poderia dizer que o progresso científico e tecnológico que caracterizou a fase 

tardia do primeiro momento da Modernidade continha no seu seio uma espécie de 

mecanismo de autodestruição que conduziria a ciência ao estado a que chegou.  

Chegada a um momento de múltiplas interrogações quanto à validade dos seus 

fundamentos e quanto à posição que deve ocupar no seio da sociedade, Beck afirma que 

a ciência tem a possibilidade de aprender com os seus erros passados para não incorrer 

no futuro na situação em que se encontra presentemente. O facto de os agentes 

científicos poderem aprender com os seus próprios erros significa que um modelo 

alternativo de ciência é possível28. Mais do que isso: é urgente e necessário.  

Um novo modelo de ciência compatível com a realidade da sociedade 

contemporânea abandonando todo e qualquer tipo de crença dogmática no progresso ou 

pretensão a um monopólio de saber. Dele pode depender a actuação face a riscos de 

dimensão global como, por exemplo, a crise ambiental que vivemos actualmente. 

Cabe perguntar então: já existe esse modelo alternativo de ciência de que tão 

urgentemente necessitamos ou ele está ainda por construir?   

 

§ 3. O Mundo como um Laboratório: considerações sobre o estado actual da 

ciência. A reflexividade e autocrítica científica.  

 

No final do capítulo VII de Risk Society, Beck declara que   

 

«Necessitamos de uma teoria dos limites objectivos da acção tecnocientífica que coloque no 

centro das atenções a produção de limites objectivos e ‘efeitos colaterais imprevisíveis’ da acção 

tecnocientífica»29. 

 

Apesar da descridibilização que lhe foi imposta pela natureza dos riscos 

contemporâneos, há ainda muito a fazer para que se estabeleça uma completa 

desmonopolização da racionalidade científica e para que a ciência encontre um modelo 

alternativo.  

                                                 
27 «Is not their failure but their success that has dethroned the sciences». Beck, op.cit., p.163. 
28 «We can learn from our mistakes – which also means that an alternative science is always possible». 
Beck, op.cit., p.179. O itálico é do autor. 
29 «We need a theory of the objective constraints of techno-scientific action that will place the production 
of objective constraints and ‘unforeseeable side effects’ of techno-scientific action at the centre of 
attention». Beck, op.cit., p.180. O itálico é do autor. 
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Por um lado porque, segundo Beck, a ciência e a tecnologia tornaram-se, na 

actualidade, num empreendimento económico de proporções gigantescas 

megaindustriais30. Para a sua realização, os grandes projectos científicos necessitam de 

elevados investimentos estatais e/ou de agentes privados. Veja-se o caso da engenharia 

genética, das biotecnologias ou das novas tecnologias que tentam encontrar alternativas 

ambientalmente viáveis.  

Por outro porque, quanto maiores se tornam os riscos, mais importante é o papel 

da ciência na sua detecção, dado que só ela possui os instrumentos de cálculo e de 

avaliação necessários a esse efeito. A palavra de ordem da nossa civilização tecnológica 

continua a ser: “Quanto maiores as ameaças, maior é a nossa dependência da ciência”31. 

A fusão da ciência e da tecnologia – paradigma por excelência de toda a 

Modernidade Clássica – transformou a sociedade num ‘laboratório’ que alargou a esfera 

de influência dos agentes científicos para além dos seus habituais limites. Segundo 

Beck, e numa imagem que nos faz recordar alguns cenários de O Admirável Mundo 

Novo de Aldous Huxley, a própria sociedade está a tornar-se experimental32, moldada 

pelas aspirações e intentos da tecnociência, penetrando todas as esferas do horizonte 

vital humano.  

A tecnociência moderna, citando o que Martin Heidegger nos diz sobre ela33, 

transformou-se num projecto que escapou por completo ao controlo humano, 

subjugando-o ao seu domínio. Apesar de confrontado com o colapso da 

consensualidade da racionalidade científica na avaliação dos riscos, o homem encontra-

se cada vez mais dependente da racionalidade tecnológica que assume quase o papel de 

uma segunda natureza humana. Um exemplo disto é a capacidade que a ciência 

adquiriu de manipular artificialmente a vida humana através da evolução da engenharia 

genética nas últimas décadas34. Nunca como agora, o homem foi capaz de intervir e 

modificar de forma tão poderosa o curso das próprias leis naturais.  

 

Vimos já que a Modernidade Reflexiva fez com que a ciência tivesse que abrir 

inevitavelmente as suas fronteiras à participação de outros agentes institucionais no 
                                                 
30 «Technology and science have become an economic enterprise of megaindustrial proportions, devoid 
of truth or Enlightment […]» . Beck, Ecological Enlightment, p.90.  
31 «The greater the threat, the greater the dependence on science». Beck, op.cit., p.92. 
32 «[…] in a society that iteslf is becoming experimental». Beck, op.cit, p.104. 
33 Na sua conferência proferida em 1953, intitulada “A questão da técnica”. 
34 Beck permanece um observador crítico e atento aos dilemas colocados pela evolução da engenharia 
genética na sociedade contemporânea, nomeadamente em duas obras que se seguiram a Risk Society: 

Ecological Enlightment e Ecological Politics in an Age of Risk. 
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processo de definição dos riscos e, com isso, fosse obrigada a sujeitar-se a um processo 

de crítica externa veiculado pela esfera pública, atenta às potencialidades catastróficas 

que provêm da sua actividade. A crítica externa a que foi submetida constituiu um 

primeiro passo determinante para a concretização da sua desmonopolização. 

Um outro passo que deve acompanhar a crítica externa é a crítica interna dos 

seus fundamentos, ou seja, a confrontação com o que têm sido as circunstâncias da 

própria ciência no decurso da Modernidade. Quer isto dizer, recorrendo à terminologia 

de Beck, um processo de reflexividade científica, ou seja, a sua própria autocrítica em 

consonância com o momento de confrontação em que vivem todos os paradigmas 

instaurados pela Modernidade.  

Para Beck, a ciência e a tecnologia devem começar a repensar-se totalmente 

desde o seu interior35. Aquilo a que ele chama de ‘revolução das próprias ciências’ é o 

abandono definitivo dos paradigmas que elas erigiram ao longo da Modernidade: a 

visão utilitarista da natureza, a crença no progresso e a pretensão a um monopólio 

absoluto no domínio do saber. 

Este processo já se encontra em curso, ainda que decorra de forma lenta. 

Segundo Beck 

 

«O conceito “simples” (isto é, tradicional e monopolista) de ciência e o conceito “reflexivo” 

(autocrítico) começam a orientar-se e a organizar-se a si próprios dentro das disciplinas [científicas]»36.  

 

Isto deverá reconduzir a ciência para uma democratização real dos seus 

fundamentos e processos e também para uma abertura cada vez maior à participação de 

outros agentes institucionais nos processos de tomada de decisão, ampliando o espaço 

de debate sobre as questões suscitadas pelos riscos a outros actores que até então 

ficavam de fora do mesmo.  

Ou seja, pretende-se um modelo que, de acordo com Miguel Almeida, passe  

 

«[…] pela relativização da própria ciência, considerada como apenas um de entre outros 

contributos ao serviço da deliberação e da acção “colectivas”, assim como pela exposição e discussão 

públicas de si própria e das suas conquistas»37. 

 

                                                 
35 Beck, Ecological Enlightment, p.103. 
36 «The “simple” (i.e., traditional and monopolistic) concept of science and a “reflexive” (i.e., self-
critical) one begin to orient and organize themselves inside the disciplines». Beck, op.cit., p.109. 
37 Miguel Almeida, op.cit., p.190.  
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Na esteira da reflexão que nos oferece o pensamento de Ulrich Beck sobre a 

“reflexividade científica”, encontramos já estes elementos desenhados no conceito de 

ciência pós-normal que nos oferecem Jeremy Ravetz e Sílvio Funtowicz.   

 

§ 4. A Ciência Pós-Normal: uma alternativa ao modelo de ciência da 

Modernidade Clássica. 

 

O conceito de ciência pós-normal é apresentado por Sílvio Funtowicz e Jeremy 

Ravetz em diversos artigos38, definindo-se como uma alternativa a ser aplicada nos 

processos políticos de tomada de decisão sobre riscos.  

Em corroboração com o pensamento de Beck, os autores afirmam que, face à 

extensão global de determinados problemas com que se confronta a sociedade 

contemporânea, nomeadamente os problemas gerados pela crise ambiental, se torna 

cada vez mais insustentável defender a ideia de monopólio por parte da comunidade 

científica39.  

Na opinião de Funtowicz  

 

«A ciência (entendida como a actividade de peritos técnicos), de agora em diante, é incluída 

como (apenas) uma parte do conhecimento relevante que é (ou pode ser) fornecido como evidência para 

uma decisão ou processo político»40. 

 

O rigor da demonstração científica é substituído pela abertura do diálogo 

público que alarga o espaço de cidadania. Neste processo, defende Funtowicz,  

 

«Os cidadãos tornam-se simultaneamente críticos e criadores no processo de produção do 

conhecimento»41. 

 

                                                 
38 Entre eles cf. “Post –normal science and extended peer communities in the face of environmental 
changes”, “Global risk, uncertainty and ignorance” ou “Why knowledge assessment?”. A nossa exposição 
segue este último que se encontra na obra conjunta Interfaces between Science and Society, ed. de Ângela 
Guimarães Pereira, Sofia Guedes Vaz e Sylvia Tognetti, pp.138-145. 
39 «[…] it becomes ever more difficult to defend a monopoly of accredited expertise for the provision of 
scientific information and advice». Funtowicz, op.cit., p.140.  
40 «Science (understood as the activity of technical experts) is henceforth to be included as (only) part of 
the relevant knowledge that is (or may be) brought in as evidence to a decision or policy process». 
Funtowicz, op.cit., p.141. 
41 «Citizens become both critics and creators in the knowledge production process». Funtowicz, op.cit., 
p.141. 
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Isto implica a perda de preconceitos não só por parte dos agentes científicos, 

bem como por parte de todos os outros intervenientes no espaço de diálogo público, 

uma vez que todas as partes devem estar dispostas a aprender42. 

Com esta ampliação da esfera de intervenientes na discussão e debate públicos, 

pretende-se que a ciência pós-normal vise uma verdadeira democratização do 

conhecimento (expertise), adoptando uma abordagem pluralista e participativa ampliada 

a novos actores no espaço de decisão.  

Isto porque os riscos actuais, nomeadamente os riscos ambientais, obrigam a ter 

em conta outros valores e interesses que até este momento eram deixados de fora nos 

mecanismos tradicionais de avaliação de risco43. As questões suscitadas pelas ameaças 

ambientais e tecnológicas incitam, para a sua resolução, a que se estabeleça um diálogo 

aberto com as suas vítimas. Isto leva-nos ao que Funtowicz denomina como 

alargamento da comunidade de pares44, consistindo esta  

 

«[…] não meramente em pessoas com alguma acreditação institucional, mas antes em todos 

aqueles que desejem participar na resolução das questões.»45. 

 

Com o método defendido pela ciência pós-normal encontramo-nos já num 

terreno muito distante daquele que constituiu o paradigma científico que tem 

prevalecido desde o início da Modernidade até aos nossos dias. Através desta 

concepção, a palavra cientismo tende a desaparecer definitivamente do horizonte da 

ciência.   

 

                                                 
42 «All sides come to dialogue ready to learn […]». Funtowicz, op.cit., p.141.  
43 «Dealing with contemporary knowledge problems requires opening the analytical and formal decision-
making processes to broader categories and actors than those traditionally legitimated». Funtowicz, 
op.cit., p.142. 
44 Extended peer communities. Cf. Funtowicz, op.cit., pp.143/144. 
45 «This we call an extended peer community, consisting not merely of people with some form or other of 
institutional accreditation, but rather of all those with a desire to participate in the resolution of the issue». 
Funtowicz, op.cit., p.143. 


