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1. RESUMO 

 

 A sociedade, quando busca o equilíbrio de suas relações, causa lesões e 

sofre com respostas do meio. 

 Singularidades histórias se fazem indispensáveis. Os efeitos da globalização 

na sociedade industrial resultaram em novos riscos e na mutação dos riscos que já 

existiam. Antes, os que detinham a produção de bens subjugavam os que eram 

reservados da posse, ou até mesmo os que eram de uma determinada raça ou 

religião, de forma a segregá-los. Hoje, a produção de novos riscos vem do perigo 

embutido a alguma escolha. É uma mera possibilidade, mas que existe de forma 

onipresente frente a uma globalização acentuada que vivemos. Por esse motivo, não 

há fronteiras para que ele ocorra, tanto para variações de lugares, quanto para 

qualidades do sujeito. 

 A produção de novas ciências e técnicas, em que o modo de produção é mais 

irresponsável em termos sociais, resultou em consequências complexas, através da 

qual a saúde humana e o meio ambiente são colocados em xeque. Esse fato pode 

ser observado, por exemplo, em catástrofes, que não foram poucas, destes últimos 

séculos: duas guerras mundiais, destruição de Nagasaki, acidente nuclear em 

Chernobyl, aquecimento global, crise financeira, escassez de água. O que não 

impede de se tratar também de novos resultados, desconhecidos a longo prazo, e 

quando descobertos, muitas vezes já são irreversíveis. 

 Vivenciamos mudanças bruscas na economia e na política. Há uma constante 

reconfiguração radical da sociedade moderna – assim, não existe um contorno certo 

e delimitado a ser seguido, perante o qual reina tão somente a incerteza. Para isso, 

torna-se necessário refletir sobre a conciliação de onde pretendemos chegar com a 

viabilidade da produção de novos riscos no Brasil. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 A gestão sobre novos riscos dentro de uma visão do direito sociológico é um 

assunto relativamente novo, e quase não explorado por pesquisadores brasileiros.

 Fato é que o projeto moderno no Brasil ainda se tarda. Isto é, enquanto os 

novos riscos vindos desse "estágio" ainda estão longe de ser contidos, já é 



concebido um modelo pós-moderno de ser. No discorrer desse trabalho, 

analisaremos esse fato, e juntamente com ele, suas causas e consequências.  

 Colocaremos em pauta, para esse fim, as seguintes questões que (ainda) 

"assombram" a (pós) modernidade – O risco implica em uma consequência do modo 

de desenvolver-se do projeto contemporâneo do Brasil? O risco é um elemento 

ubíquo que equaliza todos os indivíduos à uma mesma potencialidade?  Já ocorreu 

esse fenômeno em sociedades que antecede à globalização? É viável que se 

minimizem as ameaças do risco, já que ele age sabendo que nos dominou? Quais 

caminhos viabilizariam? Pode o futuro colonizar o presente pelo meio da incerteza? 

A abertura das fronteiras mercantis pela realidade globalizada que acontece no 

cotidiano contribui para isso? A medicalização gera expectativas de melhoras em 

todos os ramos na vida pessoal ou cada vez mais abre um mercado de risco? Existe 

a necessidade de crescimento e evolução com maiores precauções? 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral: Estudar o risco no Brasil contemporâneo e a possibilidade de sua 

contenção via jurídica.  

 

3.2 Específicos: 

 

3.2.1 Verificar riscos consequêntes à era globalizada perante suas causas; 

3.2.2 Analisar de forma a achar uma resposta se os riscos são contingenciais para a 

evolução social, econômica e política; 

3.2.3 Analisar as dinâmicas de poder em uma sociedade em que o modo de 

constituir a gestão torna-se difuso e volátil. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa será desenvolvida com o exame de legislação, doutrina e 

jurisprudência, por meio dos métodos histórico e analítico. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 



 Estabeleceremos como o primeiro passo da pesquisa analisar a viabilidade da 

gestão e controle de riscos inerentes a uma sociedade pós-industrial e globalizada no 

Brasil Contemporâneo. Mas para chegarmos até esse ponto, é necessário que sejam  

explorados os impactos da pós modernidade1 e dos processos da globalização dentro 

desse contexto. 

 Como o Estado brasileiro pode tratar desses riscos? Como ultrapassaremos 

seus limites, especialmente no Brasil, que é um lugar onde o projeto moderno ainda 

tarda?2 

 Antes de tudo, torna-se necessário esclarecer que Monarquia não se 

confunde com Estado. Aquela, em síntese, é uma organização política, já esse, 

quando o referimos sob análise, se limitará a abranger tão somente o conteúdo do 

Estado Moderno. É o corpo formado por um arsenal burocrático destinado a cumprir 

as metas do novo ente abstrato encarregado da gestão do poder na República. 

 Com a exaustão do modelo moderno do Estado, surge o Estado Social. Esse 

com um "plus" operativo que se materializa na necessidade de transformar 

realidades. O Estado Moderno tem como fim regular a realidade, administrá-la 

normativamente. Além de definir funções, competências e ações, bem como 

processos e procedimentos.3 Com finalidades analíticas e objetivas dessa pesquisa, 

definiremos a Modernidade frente à Pós-Modernidade – modelo liberal, individual e 

burguês em colisão ao social, plural e democrático. 

 O Estado social, providência e de bem-estar4 teve como substrato a falta do 

condizer entre o Estado Liberal e a realidade da sociedade Brasileira. Segundo 

Huberman,5 como reflexo daquele momento histórico: "O desenvolvimento do 

comércio e indústria, e a revolução dos preços, tornaram o dinheiro mais importante 

                                                           
1
 Existe um verdadeiro dilema entre Ulrich Beck e Boaventura de Sousa Santos a respeito de nomear 

o estágio em que estamos vivenciando. Esse defende a ideia de uma Pós - modernidade, já aquele 
defende uma segunda modernidade. Essa pesquisa não tem a finalidade de se chegar a um 
consenso sobre essa discussão. 
 
2
 STRECK, Lenio Luiz e BOLZAN de MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado. 8 ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 86. 
 
3
 Cfe. BOBBIO, Norberto et. al. Dicionário de Política, op. cit, verbete Estado do bem-estar. 

 
4
 Boaventura de Sousa Santos se valeu dos termos "providência" e "social" para designar esse 

modelo de Estado. Assim o fez com o fim de conciliar as promessas da Moderidade com o 
desenvolvimento capitalista. 
 
5
 HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 20 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 118. 

 



do que os homens [...]." As premissas daquele sistema capitalista de produção já 

não eram suficientes para atender os anseios da população brasileira. O que se 

passava, na verdade, era uma realidade muito diferente do que se tangencia a uma 

verdadeira satisfação. Através disso, o que geralmente ocorre com a sociedade 

quando passa por esses momentos de aflição, aconteceu – estamos falando agora 

da Revolução Francesa de 1917. Os ideais dessa reforma foram absorvidos por 

diversos países que estavam convivendo com as consequências do Estado Liberal, 

inclusive o Brasil. Nesse âmbito começava-se a desenhar um projeto do Estado 

Social, cujas promessas se baseavam em uma melhoria da vida de todos que 

estavam sofrendo com o sistema do Estado anterior. Prometia-se a valorização da 

dignidade da pessoa humana e um compromisso histórico entre as classes 

trabalhadoras e os detentores do capital.6 

 Contudo, quando se dá a passagem desses objetivos da teoria para a prática, 

ou seja, se tratando da facticidade, houve a dificuldade da abstrativização para a 

realidade concreta brasileira. E mais, os reflexos que daí vinham, nos colonizam7 até 

hoje direta e indiretamente. Esse dilema influencia a viabilidade de gestão de risco 

de forma direta – de como a fazer em um lugar que essas promessas ainda não se 

cumpriram e já se projeta um estágio posterior, através do qual criam-se novas 

expectativas em cima das que ainda não foram concretizadas. 

 O globo hoje é marcado por fenômenos que criam um paradoxo nas 

instituições jurídicas e sociais. Ao passo que a informação e o entretenimento se 

consolidam, as filtragens de ambos se perdem, colocando em xeque o que devemos 

confiar ou não. A medida que as fronteiras se abrem pelo livre movimento do capital, 

também podem se fechar no que se tangencia à circulação de pessoas. O território 

nacional define esses limites com peculiaridades em um determinado tempo e 

espaço na história, através dos quais são mudados constantemente. 

                                                           
6 Segundo Paulo Bonavides, o século XIX foi a época das leis, da liberdade. Todos são iguais e 

livres. Já o XX, foi o período do juíz. A igualdade tornara-se uma farsa, no âmbito de que não 
conseguiríamos a atingir com plenitude. A promoção da liberdade material superava a formal. 
Finalmente, o XXI será a época do cidadão. Seu substrato será a fraternidade, momento do gozo, da 
realização enquanto projeto de homem em sua completude a partir da diversidade. O Estado 
Democrático de Direito agora é voltado a constituições com um núcleo centrado em um rol 
inegociável de Direitos Fundamentais, através dos quais se formam os princípios, diferentemente das 
leis e constituições que eram a essência dos séculos XIX e XX, respectivamente. 

 
7
 O termo "colonizar" é utilizado por Jürgen Habermas e Ulrich Beck. O primeiro se vale dessa 

expressão no sentido do sistema colonizar o mundo vivido e o segundo se tratando de riscos 
inerentes à uma sociedade pós-industrial. 



 A partir desse ponto, começa-se desenhar as suas consequências, 

consolidando a desigualdade social e a sociedade de consumo. A estrutura baseada 

em classes ainda está presente na pós-modernidade. Existe a classe capitalista 

transnacional que emerge sobre as organizações nacionais de trabalhadores, como 

também sobre os Estados externamente fracos da periferia e da semiperiferia do 

sistema mundial. Esse fato é manifestado pelas empresas multinacionais.8  

 Bauman, com relação a isso, retrata o nosso momento atual como uma 

modernidade líquida. Seu substrato é o conjunto de relações e instituições, cujo 

funcionamento sustenta a contemporaneidade. As referências morais de épocas 

anteriores, ou seja, da modernidade sólida, são substituídas por conexões de 

liquidez, fluidez, volatilidade, incerteza e insegurança. Ainda explica:  

 "Os fluidos se movem facilmente. Eles 'fluem', 'escorrem', 'esvaem-se', 

'respingam', 'transbordam', 'vazam', 'inundam', 'borrifam', 'pingam'; são 'filtrados', 

'destilados'; diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos — contornam 

certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. Do 

encontro com sólidos emergem intactos, enquanto os sólidos que encontraram, se 

permanecem sólidos, são alterados — ficam molhados ou encharcados. A 

extraordinária mobilidade dos fluidos é o que os associa à idéia de “leveza”. Há 

líquidos que, centímetro cúbico por centímetro cúbico, são mais pesados que muitos 

sólidos, mas ainda assim tendemos a vê-los como mais leves, menos “pesados” que 

qualquer sólido. Associamos “leveza” ou “ausência de peso” à mobilidade e à 

inconstância: sabemos pela prática que quanto mais leves viajamos, com maior 

facilidade e rapidez nos movemos."  

 Essas são razões para considerar “fluidez” ou “liquidez” como metáforas 

adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas 

maneiras, na história da modernidade9. 

 Sob essa esfera, entraremos no contexto da democratização dos riscos, 

proposto por Ulrich Beck, que essas novas relações sociais nos trazem. A presente 

pesquisa seguirá em andamento no sentindo de se fazer uma gestão ou contenção 

                                                           
8
 Becker, David; Sklar, Richard (1987), "Why Postimperialism?" in Becker et al.,1-18, in D. Becker et 

al., Post Imperialism. Boulder: Lynne Rienner Publishers, pp-18.  
9 BAUMAN, Zygmunt.  Modernidade Líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeio: Jorde Zahar, 

2001, pp. 8-9. 

 



jurídica sobre eles, preliminarmente, sob o prisma da Constituição Dirigente de 

Canotilho. 

 

6. RESULTADOS 

 

 Em um primeiro momento já está bem delimitada na pesquisa a questão 

ligada a um processo diferenciado, chamado por Zygmunt Bauman, em 

consequência da globalização, de Modernidade Líquida, por Ulrich Beck de 

(Primeira e) Segunda Modernidade e por Boaventura de Sousa Santos de 

(Modernidade e) Pós - Modernidade.  

 Há a evidência de novos riscos causados em decorrência da sociedade pós-

industrial, através dos quais, a contenção se faz cada vez mais difícil. Vivemos um 

desequilíbrio social muito claro, e assim, fica cada vez mais difícil de serem 

resolvidas as questões da Modernidade. Não podemos nos projetar a um próximo 

estágio, pelo qual assumiria a Pós - Modernidade, sendo que os presentes dilemas 

já nos afetam e suas soluções parecem cada vez mais distantes. 

 Hoje, pela realidade que nos cerca, esses riscos já se tornaram inerentes aos 

seres vivos. Sua democratização se faz gradativamente mais presente. Agimos 

sabendo de suas efetividades e que quando são passados do campo da 

potencialidade para o da concretude seus efeitos colaterais são irreversíveis.  

 Já apontava Beck que o terrorismo global criou uma espécie de comunidade 

global, através da qual partilha de um destino comum. 

 Mais ainda: 

 

Emerge assim na socidade de risco, em pequenos e em grandes 

saltos – em alermes de níveis intoleráveis de poluição, e casos de 

aceidentes tóxicos etc. -, o potencial político das catástrofes. Sua 

prevenção e seu manejo podem acabar envolvendo uma 

reorganização do poder e da responsabilidade. A sociedade de risco 

é uma sociedade catastróticas. Nela, o estado de exceção ameaça 

converter-se em normalidade.10 

 Além autores apontados, diversos outros pesquisadores sobre o direito 

sociológico serão utilizados como fontes subsidiárias, para se tentar compreender a 

                                                           
10

 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. de Sebastião 
Nascimento.  2. ed. São Paulo: 34, 2011. p. 28. 



realidade atual brasileira, as experiências estrangeiras sobre o tema, bem como a 

possível adequação destas à realidade local. 
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