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Reflexões sobre uma nova realidade 
 

Em obra póstuma, sociólogo Ulrich Beck analisa mudanças no mundo. Por José Eli da Veiga, para o Valor 

 
“A METAMORFOSE DO MUNDO”  
Ulrich Beck 
Trad: Maria Luiza X. de A. Borges 
Zahar, 280 págs., R$69,90 
______________________________ 

 

A tragédia de Chernobyl certamente deve ter contribuído para que, no fim dos anos 

1980, rapidamente se tornasse best-seller mundial a obra-prima do sociólogo alemão 

Ulrich Beck (1944-2015), Sociedade de risco; Rumo a uma outra modernidade. Mas, 

atenção: um daqueles raros best-sellers que também se tornam clássicos.  

Boa explicação do fenômeno pode ser encontrada na orelha da 3ª reimpressão da 

segunda edição em português, feita em 2019 pela Editora 34, de autoria do professor 

Marco Aurélio Nogueira (Unesp). Há nesse livro sugestões teóricas que foram 

consideradas “poderosas”, além de achados “inusitados”, ambos capazes de 

impulsionar grande parte dos pesquisadores das ciências sociais a “olharem além” e a 

serem projetados “no olho do furacão”. 

Grande parte dos pesquisadores das humanidades – com destaque para sociologia, 

ciência política e direito – parece ter ficada fascinada pela ideia de passagem a outra 

modernidade, “reflexiva”, em razão de profunda “cientifização dos riscos”. Só que 

não demorou muito para que o próprio autor viesse a aceitar muitas das críticas a tais 

teses. Tão esplêndida autocrítica, exposta em World at Risk (2009), tem sido um dos 

fatos mais realçados em recentes retrospectivas e balanços sobre o conjunto de suas 

contribuições teóricas. 

Sete anos depois - em obra que viria a ser a derradeira -, o já sexagenário Beck voltou 

a se empenhar na formulação de “novos conceitos para uma nova realidade”, subtítulo 

de A Metamorfose do Mundo. Ou melhor, quis ajudar seus leitores a “compreender 

por que não compreendemos mais o mundo”. Tal foi, de fato, o “objetivo”, explicitado 

já na abertura do prefácio. 

Pode-se perguntar, portanto, se tão admirado intelectual morreu na crença de que o 

mundo teria sido compreendido em algum misterioso momento anterior, deixando de 

sê-lo agora. Até aviso em contrário, nunca houve mais conhecimento capaz de permitir 

progressiva aproximação de um entendimento do mundo. Com certeza está muito 

longe se ser suficiente, mas tal escassez relativa não justifica a insinuação de que o 

mundo tenha sido compreendido no passado. 

Pior: para tentar compreender por que o mundo se mostra assim tão incompreensível, 

seria preciso, nos diz Beck, abandonarmos a noção de “mudança” – que ele mesmo 

apresenta como “conceito essencial da sociologia” –, já que ela “põe em foco um 

futuro característico da modernidade, a saber, a transformação permanente, 
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enquanto os conceitos básicos e as certezas que os sustentam permanecem 

constantes”. 

Na contracorrente, acha que o termo “metamorfose”, no título, teria o dom de 

desestabilizar essas certezas da sociedade moderna, ao deslocar o foco para “eventos 

e processos não intencionais, que, em geral, passam despercebidos, que prevalecem 

além dos domínios da política e da democracia como efeitos colaterais da 

modernização técnica e econômica radical”. Metamorfose, nesse sentido, significaria 

simplesmente o seguinte: hoje é real e possível o que ontem teria sido impensável.    

Poderia ser maior a desinibição em imprimir novos sentidos às noções de ‘mudança’ e 

de ‘metamorfose’? Daí porque não se poderá entender esse seu livro póstumo sem que 

se saiba de antemão que, em vez de um tipo específico de ‘mudança’, a ‘metamorfose’ 

abalaria certezas da sociedade moderna, revelando efeitos adversos do processo 

civilizador. Mesmo que não seja esta a única tradução da principal liberdade poética 

anunciada no prefácio, o leitor merece conhecê-la. 

Além disso, nada há de relevante no livro sobre a tal da modernidade ou modernização 

“reflexiva”. Beck optou por substituí-las pela noção de modernidade “cosmopolizada”. 

E preferiu alertar para que não haja confusão entre a “sociedade de risco” e a 

“sociedade de catástrofe”, pois esta estaria dominada pelo moto “tarde demais”, por 

uma ruína predeterminada, o pânico do desespero.   

Ainda mais estranhos soam os comentários sobre a nova Época - erroneamente 

chamada por Beck de “era”: o Antropoceno. Refere-se a uma “classe antropocena”, 

além de também arbitrariamente carimbar de “antropocenas” várias outras 

categorias, como sociedade, desigualdade e posições de risco. Detonando, assim, com 

estonteante desenvoltura, os conceitos de classe social e de sociedade de classes.  

O que tanta adjetivação parece sugerir é que, para o Ulrich Beck da terceira idade, a 

definição científica da ultrapassagem do Holoceno só se prestou à criação de metáforas 

de gosto dos mais duvidosos. Observação que provavelmente remeterá o leitor mais 

atento à relevante informação dada por sua viúva, ao dizer que cada capítulo da versão 

final de A Metamorfose do Mundo “apresentava uma série de questões em aberto, 

desde metáforas de significado misterioso a argumentos baseados em fontes 

desconhecidas”. 

É triste, então, constatar que – por melhor intencionado que sempre tenha sido o 

pensamento de Beck - certamente não passou de esnobe empulhação. Cabe agora aos 

seus fãs apresentar evidências de que o balanço não seria assim tão negativo. Até lá, 

o que fica é a sensação de que muitos jovens pesquisadores das humanidades foram 

induzidos a perder grande parte de seu tempo tentando decifrar seus inúmeros 

malabarismos inoperantes.     

 

José Eli da Veiga, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São 
Paulo (IEA/USP), é autor de O Antropoceno e a Ciência do Sistema Terra (ed. 34: 2019), e 
mantém dois sites: www.zeeli.pro.br e www.sustentaculos.pro.br  

 

http://www.zeeli.pro.br/
http://www.sustentaculos.pro.br/

