
Modernidade - Fragmentos

I: Como definir a modernidade e  datá-la  historicamente?
II: Apropriações brasileiras da modernidade.



Parte I : elementos constitutivos, 
definições, visões dos séculos XIX e 
XX sobre a modernidade.



Elementos que definem a modernidade:
- busca da extrema racionalidade, da ciência e da 

técnica.
- reflexão sobre o universo da mercadoria Karl 

Marx.
- predomínio de uma sociedade do espetáculo, 

da estetização da vida cotidiana e do corpo: 
transformar a vida e o corpo em uma obra de 
arte

- desejo permanente de mudança.
- descomunal explosão demográfica
- catastrófico crescimento urbano.



Elementos que definem a modernidade:
- mudança arquitetônica: vidro, amplas avenidas, 

formas retas (Brasília) 
- industrialização da produção: o conhecimento 

científico é transformado em tecnologia
- aceleração do ritmo de vida
- novas formas de poder corporativo e luta de 

classes
- sistemas de comunicação de massa
- tensão entre estados nacionais fortalecidos, 

identidades locais e movimentos populares



Definições de Modernidade: Turbilhão
“Existe um tipo de experiência de tempo e de espaço, de 
si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da 
vida – que é compartilhada por homens e mulheres em 
todo o mundo. Designarei este conjunto de experiências 
como modernidade. Ser moderno é encontrar-se num 
ambiente que promete aventura, poder, alegria, 
crescimento, autotransformação e transformação das 
coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir 
tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos”
(Berman, 1994: 15)

“Por modernidade eu entendo o efêmero, o contingente, a 
metade da arte cuja outra metade é eterna e imutável”
(Bauledaire, 1864: 15).



Fases da modernidade
Segundo Berman, é possível dividir a 

modernidade em três fases: 1) do início do sc 
XV até o fim do XVIII, qd as pessoas 
começaram a experimentar a vida moderna.
2) A partir da onda revolucionária de 1790, 
incitada pela Revolução Francesa e que gerou 
uma ansiedade pela mudança. 
3) No século XX, quando o processo de 
modernização se expande abarcando a arte e a  
cultura modernista atingiria o pensamento.



Paradoxos e contradições
- “Ser moderno é viver uma vida de paradoxos e 

contradições. É sentir-se fortalecido pelas imensas 
organizações burocráticas que detêm o poder de 
controlar e freqüentemente destruir comunidades, 
valores e vidas; e ainda sentir-se compelido a enfrentar 
estas forças, a lutar para enfrentar o seumundo 
transformando-o em nossomundo” (13)

- Se por um lado ela une as pessoas, pois anula fronteiras 
(geográficas, raciais, de classe e de nacionalidade), por 
outro é uma unidade de desunidade, ela nos despeja a 
todos num turbilhão de permanente desintegração e 
mudança.



Timbres e ritmos peculiares da 
modernidade do século XIX

- nova paisagem: engenhos a vapor, fábricas 
automatizadas, ferrovias, amplas zonas 
comerciais, cidades que cresceram do dia 
para a noite com conseqüências ruins para 
as populações, instrumentos de mídia que 
comunicam em escala cada vez maior...

- dinamizaçãode tudo: ritmo muito frenético, 
se comparado ao tempo circular da Idade 
Média.



Vozes que se destacam: Marx e Nietzsche
-1) Marx, em Londres, 1856: a vida moderna 

é contraditória em sua base � “Em nossos 
dias, tudo parece estar impregnado de seu 
contrário. O maquinário, dotado do 
maravilhoso poder de amenizar e 
aperfeiçoar o trabalho humano, só faz 
sacrificá-lo e sobrecarregá-lo (...) Na 
mesma instância em que a humanidade 
domina a natureza, o homem parece 
escravizar-se a outros homens ou á sua 
própria infâmia” (pg 19)



Marx
- mistérios e misérias que instilam desespero na 

mente dos modernos.
- para Marx, há saída possível pois as forças de 

vanguarda da sociedade serão governadas 
pelos homens de vanguarda, que são os 
operários. Dialética de Marx: a dinâmica 
revolucionária destinada a destronar a 
burguesia brota desta mesma burguesia: “A 
burguesia não pode viver sem revolucionar 
constantemente os instrumentos de produção, e com 
eles, as relações de produção e com eles, todas as 
relações sociais (...) � luta de classes, revolução 
proletária.



Nietzsche (1880)
- os ideais cristãos da integridade da alma e da 

aspiração á verdade levaram a implodir o 
próprio cristianismo: morte de Deus e o 
niilismo. A moderna humanidade se vê em 
meio a uma enorme ausência e  vazio de 
valores, mas, ao mesmo tempo, em meio á uma 
desconcertante abundância de possibilidades.

- o indivíduo busca individualizar-se, mas não se 
desprende de um espírito de rebanho e precisa 
de diretrizes, colocadas de fora, para 
empreender sua própria liberação.



Nietzsche

- Mas para ele, assim como para Marx, há
uma saída, pois ele deposita sua fé em uma 
nova espécie de homem que terá coragem e 
imaginação para criar novos valores.

- Ambos tem a crença de que as modernidades 
do amanhã e do depois do amanhã possam 
curar os ferimentos que afligem o homem e 
a mulher modernos de hoje.



Modernidade no século XX
- O modernismo cresceu: “Na pintura e na 

escultura, na poesia e no romance, no teatro 
e na dança, na arquitetura e no design, em 
todo um setor de mediaeletrônica e em um 
vasto conjunto de disciplinas científicas 
que sequer existiam um século atrás, nosso 
século produziu uma assombrosa 
quantidade de obras e idéias da mais alta 
qualidade” (pg 23)



Modernidade no século XX
- Mas nós não sabemos como usar nosso 

modernismo: “Nosso século fomentou uma 
espetacular arte moderna; porém, nós, 
parece que esquecemos como apreender a 
vida moderna de que esta arte brota”.

- Nós dissolvemos a ambigüidade da 
modernidade e visões abertas da vida 
moderna foram suplantadas por visões 
fechadas: Isto e Aquilo substituído s por 
Isto OU Aquilo.



Weber
- Restrição á modernidade: tendência ao 

desencantamento do mundo em virtude do 
apego demasiado á técnica e á
racionalidade.

- Mas, para ele, está racionalidade se fecha em 
si mesma, pois não tem destinação social 
humana: o que há é aprisionamento, falta 
de opção individual e perda do sentido�
gaiola de ferro.



Foucault
- Variações em torno dos temas weberianos

do cárcere de ferro� disciplinas e micro-
poderes.

- Micro-poderes que absorvem e infiltram-se 
por toda a vida moderna, acabando com 
qualquer possibilidade de liberdade.

- Modernas tecnologias do poder que tomam 
toda a vida e a transformam em objeto.

- Passividade e desesperança.



Visão de Berman
- Contexto de pensamento do séc. XX sobre a 

modernidade é insípido.
- Os modernistas do passado podem devolver-

nos o sentido de nossas próprias raízes 
modernas: veremos que inúmeras 
comunidades no mundo todo partilham os 
mesmos problemas.



Parte II - Apropriações brasileiras 
da modernidade



Contexto cultural e histórico das 
décadas de 1920-1940.
- Características da modernidade no Brasil:

- urbanização intensa.
- formação de um proletariado
- mercado consumidor interno
- industrialização
- crescimento das editoras
- formação de universidades

- Processo de modernização leva a 
necessidade de um repensar sobre as 
estruturas sociais e políticas vigentes.



Novos discursos sobre nação e 
identidade nacional
- É preciso distinguir traços culturais típicos: é

preciso dizer o que é o Brasil.
- O nacionalismotraz um eixo temático 

comum e englobador ás discussões sobre o 
Brasil

- O movimento modernista de 1920 marca 
uma ruptura na história da cultura brasileira
� pensar o Brasil a partir das categorias de 
História e cultura , e não mais da raça.



A Intelligentsia e a idéia de 
missão
- Surge uma vanguarda intelectual (Gilberto 

Freyre, Sérgio Buarque de Hollanda, 
Manuel Bandeira, Sérgio Millie, Portinari, 
Mário de Andrade, entre outros) que 
discute o papel do intelectual:
- agir concretamente para organizar a cultura.
- idéia de missão:o povo é infante e precisa de 

alguém que fale por ele.



Conteúdos da Missão
- revolucionar os cânones estéticos
- contestar a cultura dominante
- buscar as raízes da cultura brasileira
- busca modernidade e modernização: desespera-

se com o atraso do Brasil
- procura sua identidade nacional
- repensar as relações indivíduo-sociedade-

Estado: dinamizar e desvendar as instituições 
brasileiras e criar novas instituições.



Como atingir a modernidade?
1) Pensava a modernidade de forma 

imediatista, como uma ordem universal, 
assim, a simples adoção de princípios 
modernos nos faria participar “do concerto 
das nações cultas”.

2) Inspiração universalista: O acesso ao 
mundo moderno se daria por meio da 
mediação da entidade nacional. 



Inspiração universalista: entidade 
nacional/modernidade.
- o universal deveria ser atingido por meio do 

singular, do  particular � o particular seria 
a especificidade da cultura brasileira �
através de pesquisas e não mais 
especulações � pesquisas de campo �
Gilberto Freyre/Franz Boas


