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Pós-modernidade

Ópera de Sydney, projeto do dinamarquês Jørn Utzon. O pós-moderno em arquitetura
refere-se às várias manifestações de reação ao Estilo Internacional

.
Pós-modernidade é a condição
sócio-cultural e estética que prevalece
no capitalismo contemporâneo após a
queda do Muro de Berlim e a
consequente crise das ideologias que
dominaram o século XX. O uso do
termo se tornou corrente, embora haja
controvérsias quanto ao seu significado
e a sua pertinência.

Algumas escolas de pensamento
tem-na como fundamento do alegado
esgotamento do movimento
modernista, que dominou a estética e a
cultura até final do século XX. Assim,
substituindo a modernidade. Enquanto,
outros afirmam que a pós-modernidade seria a extensão da modernidade, englobando-a, para cobrir o
desenvolvimento no mundo, onde houve a perda da aura do objeto artístico pela sua reprodução em múltiplas
formas: fotografias, vídeos, etc. (Walter Benjamin).

Pós-modernidade pode significar uma resposta pessoal para uma sociedade pós-moderna, as condições na sociedade
que fazem-na pós-moderna ou o estado de ser que é associado a uma sociedade pós-moderna. Em muitos contextos,
poderia ser distinguido de pós-modernismo, a consciente adoção de filosofias pós-modernas ou traços na arte,
literatura e sociedade.
O crítico brasileiro Mário Pedrosa foi um dos primeiros a utilizar este termo em 1964 (Madeira, A. p.1). Em
importante artigo sobre a arte de Hélio Oiticica Pedrosa afirmava na ocasião (Pedrosa, 1981:205):

A esse novo ciclo de vocação antiarte chamaria de arte pós-moderna.

Pós-modernidade pode significar uma resposta pessoal para a sociedade pós-moderna. As condições nas quais a
sociedade faz-se pós-moderna ou o estado de ser que é associado com uma sociedade pós-moderna. Na maioria dos
contextos pode ser distinguida de pós-modernismo, a consciente adoção de filosofias pós-modernas ou traços na arte,
literatura e sociedade.

Uso do Termo
Pós-modernidade é o estado ou condição de ser pós-moderno - depois ou em reação àquilo que é moderno, como na
arte pós-moderna (ver Pós-Modernismo). Modernidade é definido como um período ou condição largamente
identificado como Era Progressiva, a Revolução Industrial, ou o Iluminismo. Em Filosofia e teoria crítica,
pós-modernidade refere-se ao estado ou condição da sociedade exisitr depois da modernidade, uma condição
histórica que marca os motivos do fim da modernidade. Essa utilização é atribuída aos filósofos Jean-François
Lyotard e Jean Baudrillard.
O único favorecimento da modernidade, segundo Habermas, foi ter concebido o processo por incorporar os 
princípios de racionalidade e hierarquia para dentro do público e da vida artística. Lyotard entendeu a modernidade 
como uma condição cultural caracterizada pela mudança constante na perseguição do progresso. Pós-modernidade
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então representa a culminação desse processo onde a mudança constante se tornou o status quo e a noção de
progresso obsoleto. Seguindo a crítica de Ludwig Wittgenstein da possibilidade do absoluto e o conhecimento total,
Lyotard ainda argumentou que várias metanarrativas de progresso tais como a ciência positivista, Marxismo e o
estruturalismo foram extintos como métodos de alcançar progresso.
O crítico literário Frederic Jameson e o geógrafo David Harvey identificaram a pós-modernidade como o
"capitalismo tardio" ou a "acumulação flexível", um estágio de capitalismo seguindo o capitalismo financeiro,
caracterizado por trabalho altamente móvel e capital. E o que Harvey chamou de "compressão do tempo e espaço".
Eles sugerem que isso coincide com a falência do sistema Bretton Woods que, eles acreditam, definir a ordem
econômica seguindo a Segunda Guerra Mundial. (Ver também consumismo, teoria literária)
Aqueles que geralmente vêem a modernidade como fora de moda ou como uma falha total, uma falha na evolução da
humanidade rumando a desastres como Auschwitz and Hiroshima, vêem a pós-modernidade como um
desenvolvimento positivo. Muitos filósofos, particularmente aqueles que vêem a si mesmos como dentro do projeto
moderno, usam a pós-modernidade para implicar possíveis resultados por manter idéias pós-modernistas. Mais
proeminentemente, Jürgen Habermas e outros afirmam que a pós-modernidade representa a resurgência de longa
duração de idéias contra-iluministas, que o projeto moderno não está terminado e que a universalidade não pode ser
tão facilmente dispensada. Pós-modernidade, a consequência de manter idéias pós-modernas, é geralmente um termo
negativo nesse contexto.

Pós-Modernismo
É o estado ou condição de estar após a modernidade - depois ou em reação ao que é moderno, como na arte
pós-moderna (veja pós-modernismo) Modernidade é definida como um período ou condição vagamente identificado
com a Era Progressiva, a Revolução Industrial, ou o Iluminismo. Na filosofia e na crítica teórica pós-modernidade
refere-se ao estado ou condição da sociedade que é dito existir após a modernidade, uma condição histórica que
marca as razões para o fim da modernidade. Esta discrição é atribuída aos filosófos Jean-François Lyotard e Jean
Baudrillard.
O relacionamento entre a pós-modernidade e a teoria crítica, sociologia e a filosofia é ferozmente contestado e os
termos "pós-modernidade" e "pós-modernismo" são geralmente difíceis de distinguir, sendo o primeiro muitas vezes
o resultado do posterior. O período tem tido diversas ramificações políticas: suas "idéias anti-ideológicas" parecem
ter sido positivamente associadas com o Movimento Feminista, movimentos de igualidade racial, movimentos a
favor dos direitos dos homossexuais, a maioria formas do anarquismo do final do século 20 e até de movimentos de
paz tão bem quanto vários híbridos destes atuais movimentos anti-globalização. Apesar de nenhuma dessas
intituições enteiramente abraçarem todos aspectos do Movimento Pós-Moderno em sua definição mais concentrada
que eles todos refletiram, ou pegaram emprestado, de alguma de suas idéias mais centrais.

Diferentes concepções
Segundo o francês Jean-François Lyotard, a "condição pós-moderna" caracteriza-se pelo fim das metanarrativas. Os
grandes esquemas explicativos teriam caído em descrédito e não haveria mais "garantias", posto que mesmo a
"ciência" já não poderia ser considerada como a fonte da verdade.
Para o crítico marxista norte-americano Fredric Jameson, a Pós-Modernidade é a "lógica cultural do capitalismo
tardio", correspondente à terceira fase do capitalismo, conforme o esquema proposto por Ernest Mandel.
Outros autores preferem evitar o termo. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, um dos principais popularizadores
do termo Pós-Modernidade no sentido de forma póstuma da modernidade, atualmente prefere usar a expressão
"modernidade líquida" - uma realidade ambígua, multiforme, na qual, como na clássica expressão do manifesto
comunista, tudo o que é sólido se desmancha no ar.
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O filósofo francês Gilles Lipovetsky prefere o termo "hipermodernidade", por considerar não ter havido de fato uma
ruptura com os tempos modernos - como o prefixo "pós" dá a entender. Segundo Lipovetsky, os tempos atuais são
"modernos", com uma exarcebação de certas características das sociedades modernas, tais como o individualismo, o
consumismo, a ética hedonista, a fragmentação do tempo e do espaço.
Já o filósofo alemão Jürgen Habermas relaciona o conceito de Pós-Modernidade a tendências políticas e culturais
neoconservadoras, determinadas a combater os ideais iluministas.

Gênese histórica da pós-modernidade
A segunda metade do século XX assistiu a um processo sem precedentes de mudanças na história do pensamento e
da técnica. Ao lado da aceleração avassaladora nas tecnologias de comunicação, de artes, de materiais e de genética,
ocorreram mudanças paradigmáticas no modo de se pensar a sociedade e suas instituições.
De modo geral, as críticas apontam para as raízes da maioria dos conceitos sobre o Homem e seus aspectos,
constituídas no século XV e consolidadas no século XVIII. A Modernidade surgida nesse período é criticada em seus
pilares fundamentais, como a crença na Verdade, alcançável pela Razão, e na linearidade histórica rumo ao
progresso. Para substituir estes dogmas, são propostos novos valores, menos fechados e categorizantes. Estes
serviriam de base para o período que se tenta anunciar - no pensamento, na ciência e na tecnologia - de superação da
Modernidade. Seria, então, o primeiro período histórico a já nascer batizado: a pós-modernidade.

História
Alguns autores, assim como Lyotard e Baudrillard, acreditam que modernidade terminou no final do século XX e
apesar de ter definido um período subsequente a modernidade, nomeado pós-modernidade, enquanto outros, tais
como Bauman e Giddens, estenderiam a modernidade para cobrir o desenvolvimentos denotados pela
pós-modernidade. outros ainda afirmam que a modernidade terminou com a Era Vitoriana em 1900.[2]
A pós-modernidade tem passado por duas fases relativamente distintas: a primeira começando em 1950 e terminando
com a Guerra Fria (quando a mídia analógica com a banda limitada encorajou a poucos canais de mídia autoritários)
e a segunda começou no início do fim da Guerra Fria (marcado pela popularização da televisão à cabo e a "nova
mídia" baseada em significados digitais de disseminação de informação e transmissão).
A segunda fase da pós-modernidade é definida pela "digitalidade" - o aumento de poder de pessoal e digital meios de
comunidcação incluindo máquinas de fax, modems, cabo e internet de alta velocidade, que tinha alterado a condição
da pós-modernidade dramaticamente: produção digital de informação permite indivíduos de manipular virtualmente
todo aspecto do ambiente da mídia. Isso tem trazido produtores para dentro de conflitos com consumidores sobre
capital intelectual e permitiu a criação de uma nova economia cujos defensores argumentam que a queda drástica dos
custos de informação alterarão fundamentalmente a sociedade.
Começou-se a discutir que a digitalidade ou o que Esther Dyson referiu-se ser como "ser digital" tem emergido como
uma condição separada da pós-modernidade. Aqueles mantendo essa posição discutem que a habilidade de
manipular itens da cultura popular, a World Wide Web (www), o uso de engenharias de busca para indexar
conhecimento e telecomunicações foram produzindo uma "convergência" na qual seria marcada pelo surgimento da
"cultura participatória" nas palavras de Henry Jenkins e o uso de aparelhos de mídia, tais como iPods da Apple.
A mais simples demarcação do ponto dessa era é o colapso da união Soviética e a liberalização da China em 1991.
Francis Fukuyama escreveu "The End Of History" em 1989 na antecipação da queda do Muro de Berlim. Ele previu
que a questão político-filosófica tinha sido respondida, que guerras em larga escala sobre valores fundamentais não
mais poderiam se erguer desde que "todas as contradições antes são resolvidas e todas as necessidades humanas
satisfeitas". Isso é um tipo de "finitismo" também assumiu Arthur Danto, quem em 1984 aclamou que as caixas de
Brillo de Andy Warhol exigiu a questão certa de arte e portanto a arte tinha terminado.
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Pós-modernidade, identidade cultural e globalização
Em "A Identidade cultural na Pós-Modernidade", Stuart Hall (2003)[1] busca avaliar se estaria ocorrendo uma crise
com a identidade cultural, em que consistiria tal crise e qual seria a direção da mesma na pós-modernidade. Para
efetivar tal intento, analisa o processo de fragmentação do indivíduo moderno enfatizando o surgimento de novas
identidades, sujeitas agora ao plano da história, da política, da representação e da diferença. A preocupação de Hall
também se volta para o modo como haveria se alterado a percepção de como seria concebida a identidade cultural.
Todos esses aspectos constituem-se como fases de um procedimento analítico que intenta descrever o processo de
deslocamento das estruturas tradicionais ocorrido nas sociedades modernas e pós-modernas, assim como o
descentramento dos quadros de referências que ligavam o indivíduo ao seu mundo social e cultural. Tais mudanças
teriam sido ocasionadas, na contemporaneidade, principalmente, pelo processo de globalização.
A globalização alteraria as noções de tempo e de espaço, desalojaria o sistema social e as estruturas fixas e
possibilitaria o surgimento de uma pluralização dos centros de exercício do poder. Quanto ao descentramento dos
sistemas de referências, Hall considera seus efeitos nas identidades modernas, enfatizando as identidades nacionais,
observando o que gerou, quais as formas e quais as consequências da crise dos paradigmas do final do século XX.
Desde a década de 1980, desenvolve-se um processo de construção de uma cultura em nível global. Não apenas a
cultura de massa, já desenvolvida e consolidada desde meados do século XX, mas um verdadeiro sistema-mundo
cultural que acompanha o sistema-mundo político-econômico resultante da globalização.
A Pós-Modernidade, que é o aspecto cultural da sociedade pós-industrial, inscreve-se neste contexto como conjunto
de valores que norteiam a produção cultural subsequente. Entre estes, a multiplicidade, a fragmentação, a
desreferencialização e a entropia - que, com a aceitação de todos os estilos e estéticas, pretende a inclusão de todas as
culturas como mercados consumidores. No modelo pós-industrial de produção, que privilegia serviços e informação
sobre a produção material, a Comunicação e a Indústria Cultural ganham papéis fundamentais na difusão de valores
e idéias do novo sistema.

Crise da representação
O que se denomina "Crise da Representação", que assombra a arte e as linguagens no contexto pós-moderno, é um
fenômeno diretamente ligado à destruição dos referenciais que vinham norteando o pensamento até bem
recentemente. O registro do real (figurativismo) era o principal eixo da pintura até 1870, assim como de resto de toda
a arte, até o pós-guerra. Dali em diante, valoriza-se a entropia; “tudo vale”, e todos os discursos são válidos. O
resultado é que não há mais padrões limitados para representar a realidade, resultando numa crise ética e estética.
A justificativa para essa mudança pode ser mais objetiva: com a História apontando para a formação de uma
sociedade global (nível macro), nenhuma das visões de mundo preexistentes (nível micro) poderia ser descartada,
sob pena de excluir interessantes mercados consumidores do sistema-mundo capitalista. O pós-moderno, assim, pelo
seu caráter policultural, sua multiplicidade, sua hiperinformação, serve bem à constituição de uma rede inclusiva de
consumidores. E dentro disso está inserida a dejeção dos referenciais de representação.

Imagem e realidade
Os meios audiovisuais, utilizando-se da sua capacidade de atingir mais sentidos humanos (visão e audição, 
responsáveis por mais de ¾ das informações que chegam ao cérebro), têm um potencial mais rico e imediato para 
transmitir sua mensagem e sua visão de realidade. A literatura, a música e a poesia dependem de um grau mais alto 
de abstração e interação lógica com o intelecto. Não obstante, outras artes “mais antigas” já tiveram seus momentos 
de mescla entre ficção e realidade, como as pinturas rupestres das cavernas (que “eram” os próprios animais pintados, 
e não representações deles) ou a escultura das primeiras civilizações (que buscavam a própria forma do real). Hoje, 
entretanto, estão na esfera da arte, ou ficção. Pode ser que, num futuro incerto, o homem ria do vídeo, 
perguntando-se como pôde um dia acreditar numa imagem formada por circuitos eletrônicos. Mas, até lá, continuará
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em dúvida sobre sua validação ou não como parte da realidade.

Estética pós-moderna
A estética pós-moderna apresenta diferenças fundamentais em relação a tudo o que veio antes dela, incluindo todas
as estéticas modernistas. Os próprios critérios-chave da estética moderna, do novo, da ruptura e da vanguarda são
desconsiderados pelo Pós-Moderno. Já não é preciso inovar nem ser original, e a repetição de formas passadas é não
apenas tolerada como encorajada.
Entretanto, ainda que diversas obras estéticas, de diferentes categorias, apresentem características semelhantes e
recorrentes, não parece correto nem possível falar de um “estilo pós-moderno”, muito menos de um “movimento
pós-moderno”. Tais conceitos prescindiriam de um certo nível de organização, articulação ou mesmo intercâmbio
que simplesmente não existe entre os produtores de estética. Se foi possível falar em movimento modernista, isso é
devido ao fato de haver grupos relativamente próximos e em certa frequência de contato na Europa do início do
século XX. Na Pós-Modernidade' , entretanto, os artistas até têm maiores possibilidades de se comunicar, mas a
quantidade incalculável de tendências e linguagens torna impossível alguma unicidade formal.
As similaridades estéticas entre os produtos provavelmente são consequência das condições de produção e de
circulação, dado que um dos efeitos sabidos da Globalização é a homogeneização das relações de produção e dos
hábitos de consumo. Daí advém o neo-historismo (na verdade, um não-historismo, na medida em que desconsidera a
História), que é a mistura de todos os estilos históricos em produtos sem período definido.
A entropia que se prega no Pós-Moderno diz respeito ao fim da proibição, à admissão de todo e qualquer produto,
pois, se regulamento caberá ao mercado, toda produção é considerada mercadoria.

O pós-modernismo visto por Ernest Gellner
Ernest Gellner debateu-se com o fenómeno do pós-modernismo, que ele vê como um movimento que é uma das
principais orientações em debate na actualidade, no nível das grandes ideias. As outras sendo:
• O fundamentalismo religioso
• A razão, ou o fundamentalismo do Iluminismo
Em "Pós-modernismo, razão e religião", de 1992, Gellner refere-se ao pós-modernismo da seguinte forma:

"O pós-modernismo é um movimento contemporâneo. É forte e está na moda. E sobretudo, não é
completamente claro o que diabo ele é. Na verdade, a claridade não se encontra entre os seus principais
atributos. Ele não apenas falha em praticar a claridade mas em ocasiões até a repudia abertamente... que couisa
A influência do movimento pode ser discernida na Antropologia, nos estudos literários, filosofia...
As noções de que tudo é um "texto", que o material básico de textos, sociedades e quase tudo é significado,
que significados estão aí para serem descodificados ou "desconstruidos", que a noção de realidade objectiva é
suspeita - tudo isto parece ser parte da atmosfera, ou nevoeiro, no qual o pós-modernismo floresce, ou que o
pós-modernismo ajuda a espalhar.
O pós-modernismo parece ser claramente favorável ao relativismo, tanto quanto ele é capaz de claridade
alguma, e hostil à ideia de uma verdade única, exclusiva, objectiva, externa ou transcendente. A verdade é
ilusiva, polimorfa, íntima, subjectiva ... e provavelmente algumas outras coisas também. Simples é que ela não
é...
Tudo é significado e significado é tudo e a hermenêutica o seu profeta. Qualquer coisa que seja, é feita pelo
significado conferido a ela...

Obviamente, esta nova "moda" não é compatível com o Positivismo, que Gellner define como: "...a crença na 
existência e disponibilidade de factos objectivos, e sobretudo da possibilidade de explicar os ditos factos por meio de 
uma teoria objectiva e testável, ela própria não essencialmente ligada a nenhuma cultura particular, observador ou
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estado de espírito".
José Merquior viu nesta confrontação uma repetição da batalha entre o classicismo e o romantismo, o primeiro
associado com a dominação pela Europa por uma côrte francesa e suas maneiras e padrões, o último com a reacção
pelas outras nações, afirmando os valores das suas próprias culturas populares.
Mas Gellner aponta uma diferença:

"Mas os românticos escreveram poesia. Os pós-modernos também se entregam ao subjectivismo, mas o seu
repúdio por disciplina formal, a sua expressão de profunda turbulência interna, é expressa em prosa académica,
destinada à publicação em distintos jornais, um meio de assegurar a promoção ao impressionar os comités
apropriados. "Sturm und Drang und Cargo" pode muito bem ser o seu slogan.".

Etapas históricas a caminho do pós-modernismo
Gellner vê duas ou três grandes etapas na evolução do tipo de pensamento que culminaria no Pós-Modernismo. Para
compreender o Pós-Modernismo há que compreender a evolução do marxismo.
1. Marxismo teórico
2. Marxismo na prática, tal como este foi vivido na União Soviética.
3. Escola de Frankfurt
No fundo, as linhas da árvore genealógica do Pós-Modernismo são traçadas ao longo da evolução do Marxismo, da
teoria para a sua aplicação prática (e os sinais do seu fracasso). Comecemos pela raiz.

Marxismo

Segundo alguns estudiosos, o pós-modernismo teria origem no marxismo. Trata-se de uma posição polêmica, já que
o marxismo é uma filosofia materialista segundo a qual as forças de produção são determinantes das estructuras
sociais. Ainda por cima, o marxismo afirmava-se científico enquanto os intelectuais pós-modernos colocam em
questão precisamente a possibilidade de se chegar a uma visão única.

"Mas isso foi há muito tempo, numa madrugada em que era uma glória bem-aventurada permanecer-se
vivo, e muita água passou pela ponte desde então. A qualidade exclusiva-absolutista da "revelação"
marxista e a forma pela qual ela foi apresentada e perpetuada significavam que os Marxistas sempre
tiveram dificuldade em creditar de boa fé aqueles que não aceitavam a sua visão. Mais ainda, a sua
própria teoria requeria-os a explicar aqueles dissidentes sociologicamente. O erro não era aleatório mas
uma função da (posição na) sociedade: a especificação da sua função não apenas identificava e
desmascarava o herético, mas também iluminava a cena social. As visões erróneas do inimigo
desmascaravam a sua posição, os males sociais que ele se preocupava em defender, e os meios a ele
disponíveis no seu intento nefasto. A denúncia e o desmascarar (desse inimigo) eram uma forma de
educação, bem como um prazer. O marxista rapidamente adquiriu um grande gosto e perícia em tais
explicações redutivas, e a explicação de opiniões críticas (ao marxismo) em termos de pertença de classe
e interesse dos críticos tornou-se um estilo literário bem estabelecido, com os seus cânones, os seus
clássicos, os seus procedimentos habituais".

O Marxismo real-existente

"Com a passagem do tempo, e especialmente após o estabelecimento da União Soviética, a quantidade
de criticismo hostil que necessitava de ser explicado cresceu a um novo ritmo e a proporção do
Marxismo que consistia nas explicações denunciando os críticos do Marxismo aumentou
correspondentemente. O marxismo quase se tornou uma espécie de tema especial cuja ocupação era a
desilusão das construções-de-mundo dos outros".

No entanto, nesta fase, os marxistas acreditam ainda numa verdade única, que eles próprios detinham, como é óbvio.
Os críticos falhavam em alcançá-la, por culpa própria.
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A escola de Frankfurt

Com o fim do Estalinismo, as reformas de Khrushchov e a crescente dúvida no empreendimento comunista, o
panorama tinha evoluido num sentido ainda mais radical (e absurdo, para alguns).

"Toda esta tendência foi desenvolvida ainda mais por um movimento influente que já não se encontrava
ligado ao comunismo internacional e desde logo se encontrava livre da obrigação da defesa do balanço
do marximo aplicado na prática - o movimento filosófico conhecido como a Escola de Frankfurt e a sua
chamada teoria crítica. Este facto foi típico da libertação da "intelligentsia" esquerdista internacional da
autoridade e disciplina do partido comunista, que se seguiu às revelações de Khrushchov no Vigésimo
Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Ele forneceu muito da ideologia para o protesto
estudantil dos anos 60 do século XX, que era crítico de ambos os lados dominantes na cena
internacional.
A escola de Frankfurt tinha muitos traços em comum com os marxistas do partido, dado que explicava
ao lado das visões dos seus opositores; mas havia uma diferença interessante. Os marxistas da velha
guarda não se opunham à noção de objectividade como tal, eles apenas argumentavam que os seus
oponentes tinham falhado em serem genuinamente objectivos, e meramente tinham fingido observar as
normas da objectividade científica, quando na verdade serviam e eram guiados pelos seus interesses de
classe. Mas a verdadeira ciência permanecia (para os Marxistas) e era contrastada pela falsa consciência,
inspirada por interesses de classe".
...A objectividade real requeria acima de tudo um saudável posicionamento de classe e político. Era
muito fácil deslizar disto para a visão de que uma posição saudável é suficiente em si mesmo e
finalmente a visão de que não há visões objectivas saudáveis de todo. A verdadeira ilusão era a crença
na possibilidade de verdade única, objectiva. O pensamento vive sob significados, significados são
específicos da cultura. Ergo, vida é subjectividade.
Um verdadeiro, esclarecido pensador crítico (à la Frankfurt) não desperdiçava muito tempo, ou
provavelmente não desperdiçava tempo nenhum em descobrir precisamente aquilo que era, ele ia
directamente à substância escondida sob a superfície, as profundas características que explicavam
porque é que o que era, era, e também à igualmente profunda iluminação quanto a o que deveria ser.
Liberto do culto positivista do que é, cuja investigação seria apenas uma ratificação camuflada do statu
quo, um espírito livre genuinamente crítico encontra-se na bela posição de determinar precisamente
aquilo que deveria ser, em oposição dialéctica ao que meramente é.
Acabaram-se os dias em que um "positivista" era alguém que invoca factos contra o Marxismo. Agora, o
positivista é alguém que faz uso de quaisquer factos de todo, ou permite a sua existência, qualquer que
seja o seu objectivo".

Culminar desta evolução - O pós-modernismo

"Os pós-modernistas deram um passo mais. Tal como os Frankfurters, eles repudiam o culto e busca de
factos externos, que tinham sido o caminho (supostamente errado) da percepção da realidade social, mas
os pós-modernos não substituem esse caminho por um outro alternativo (obscuramente especificado
pelos Frankfurters), e sim pela afirmação de que nenhum tal caminho é possível, necessário ou
desejável. Não é a objectividade superficial que é repudiada, mas a objectividade como tal".
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Criticismo
Criticismos da condição pós-moderna pode abertamente ser colocada dentro de quatro categorias: criticismos da
pós-modernidade da perspectiva daqueles que rejeitam o modernismo e suas ramificações, criticismo de defensores
do modernismo que acreditam que a pós-modernidade não tem características cruciais do projeto moderno, críticas
de dentro da pós-modernidade que buscam reformar ou mudar baseado em seus entendimentos de pós-modernismo e
aqueles que acreditam que a pós-modernidade está em fase de passagem, e não de crescimento, na organização
social.

Referências
• BENJAMIN, Walter. A Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica [2]

• HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
• MADEIRA, Angelica. Mário Pedrosa entre duas estéticas, do Abstracionismo à Arte Conceitual [3]

Bibliografia
• ANDERSON,Perry. Origens Da Pos-Modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
• BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
• BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus, 1997.
• BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
• BAUMAN, Zygmunt. A Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
• BHABHA, Homi K.. O Local da Cultura, Belo Horizonte, EDUFMG, 1998.
• CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
• CHARLES, Arthur Willard. Liberalism and the Problem of Knowledge: A New Rhetoric for Modern Democracy.

University of Chicago Press. 1996.
• CONNOR, S.. Cultura Pós-Moderna: introdução às teorias do contemporâneo, São Paulo: Loyola, 1992.
• DEELY, John. Four Ages of Understanding: The First Postmodern Survey of Philosophy from ancient Times to

the Turn of the Twenty-first Century. Toronto: University of Toronto Press, 2001.
• JAMESON, Fredric. Pós-Modernismo - A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, São Paulo: Ática, 2002.
• JAMESON, Fredric. Espaço e Imagem: teorias do pós-moderno e outros ensaios, Rio de Janeiro, EdUFRJ, 2003.
• GELLNER, E. Pós-modernismo, razão e religião, 1992.
• GIDDENS, Anthony. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990.
• GIDDENS, Anthony. Modernity and Self Identity. Cambridge: Polity Press, 1991.
• GUÉNON, René. The Crisis of the Modern World. Hillsdale: Sophia Perennis, 1927.
• GUÉNON, René. The Reign of Quantity & the Signs of the Times. Hillsdale: Sophia Perennis, 1945.
• HICKS, Stephen R. C. Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault (ISBN

1-59247-646-5), 2004.
• IHAB Hassan, From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context, text online, 2000.
• GUINSBURG J. e Barbosa, Ana Mae. Pós-modernismo. São Paulo, Perspectiva: 2008.
• HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna, São Paulo, Loyola, 1993.
• HOLLANDA, Heloísa Buarque de (org.). Pós-Modernismo e Política, Rio de Janeiro, Rocco, 1992.
• HUYSSEN, Andreas. After the Great Divide - Modernism, Mass Culture and Postmodernism, Indiana & London,

1986.
• BUTLER, Judith. "Contingent Foundations" in (ed. Nicholson) Feminist Contentions: A Philosophical Exchange.

New Yotk: Routledge, 1995.
• KUMAR, K.. Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna: novas teorias sobre o mundo contemporâneo, Rio de

Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
• LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.

http://antivalor.vilabol.uol.com.br/textos/frankfurt/benjamin/benjamin_index.html
http://vsites.unb.br/ics/sol/itinerancias/grupo/angelica/mario_pedrosa.pdf
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fredric_Jameson
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fredric_Jameson
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacob_Guinsburg
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Helo%C3%ADsa_Buarque_de_Hollanda
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard


Pós-modernidade 9

• LYOTARD, Jean-François. O Pós-Moderno Explicado às Crianças, Lisboa, Dom Quixote, 1987.
• CASTELLS, Manuel . The Network Society, 1996.
• PEDROSA, Mário in Dos Murais de Portinari aos Espaços de Brasília. SP: Perspectiva, 1981.
• RECTOR, M. & NEIVA, Eduardo (org.). Comunicação na Era Pós-Moderna, Petropólis: Vozes, 1997.
• SANTOS, Jair Ferreira dos. O Que É Pós-Modernismo, Coleção Primeiros Passos, Brasília: Brasiliense.
• SARLO, Beatriz. Cenas da Vida Pós-Moderna: intelectuais, arte e videocultura na Argentina, Rio de Janeiro:

EdUFRJ, 2000.
• SCHAFF, Adam. A sociedade informática. São Paulo: Brasiliense, 1995
• BENHABIB, Seyla. "Feminism and Postmodernism" in (ed. Nicholson) Feminism Contentions: A Philosophical

Exchange. New York: Routledge, 1995.
• ULRICH, Beck. Risk Society: Towards a New Modernity, 1986.
• BAUMAN, Zygmunt. Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press, 2000.

Referências
[1] http:/ / brasiliandando. blogspot. com/
[2] http:/ / antivalor. vilabol. uol. com. br/ textos/ frankfurt/ benjamin/ benjamin_index. html
[3] http:/ / vsites. unb. br/ ics/ sol/ itinerancias/ grupo/ angelica/ mario_pedrosa. pdf

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard
http://brasiliandando.blogspot.com/
http://antivalor.vilabol.uol.com.br/textos/frankfurt/benjamin/benjamin_index.html
http://vsites.unb.br/ics/sol/itinerancias/grupo/angelica/mario_pedrosa.pdf


Fontes e Editores da Página 10

Fontes e Editores da Página
Pós-modernidade  Fonte: http://pt.wikipedia.org/w/index.php?oldid=25932607  Contribuidores: 555, Adailton, Alexandrepastre, Alissonrick, Arouck, Belanidia, Bisbis, Brunosl, Carlos forte,
Chico, ChristianH, Clara C., ClaudioPinheiroJunior, Dantadd, Darwinius, Davemustaine, E2m, E2mb0t, Eamaral, Eduardo Sellan III, Fabiano Tatsch, Fernando S. Aldado, GOE, Gaitha,
Galovingador10, JMGM, Joan Rocaguinard, Joao4669, Joaotg, Lechatjaune, LeonardoHauschild, Lusitana, Manuel Anastácio, Mschlindwein, Nuno Tavares, OS2Warp, Pedro Aguiar, Pietro
Roveri, Plataformista, Ramisses, Rei-artur, Renatops, Reynaldo, Robson correa de camargo, Roger Otoni, Tumnus, Vanres2004, Vmss, Yone Fernandes, 112 edições anónimas

Fontes, Licenças e Editores da Imagem
Ficheiro:Sydney Opera House Sails.jpg  Fonte: http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ficheiro:Sydney_Opera_House_Sails.jpg  Licença: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
Unported  Contribuidores: 99of9, AndreasPraefcke, Arssenev, Donskoy, Enochlau, Giggy, Gobeirne, Roybb95, Snowgrove, TomAlt, 4 edições anónimas
Imagem:cquote1.png  Fonte: http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ficheiro:Cquote1.png  Licença: Public domain  Contribuidores: Editor at Large, Infrogmation, Itsmine, Michiel1972,
Shyam, Wst
Imagem:cquote2.png  Fonte: http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ficheiro:Cquote2.png  Licença: Public domain  Contribuidores: Editor at Large, Infrogmation, Itsmine, Jóna Þórunn,
Siebrand, Yuval Y, 1 edições anónimas

Licença
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	Pós-modernidade
	Uso do Termo 
	Pós-Modernismo 
	Diferentes concepções 
	Gênese histórica da pós-modernidade 
	História 
	Pós-modernidade, identidade cultural e globalização 
	Crise da representação 
	Imagem e realidade 
	Estética pós-moderna 
	O pós-modernismo visto por Ernest Gellner 
	Etapas históricas a caminho do pós-modernismo 
	Marxismo 
	O Marxismo real-existente 
	A escola de Frankfurt 
	Culminar desta evolução - O pós-modernismo 


	Criticismo 
	Referências 
	Bibliografia 

	Licença

