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RESUMO

Este texto tem por objetivo fazer  uma revisão e crítica da pós-modernidade. Para tanto,  usa como fio condutor da
discussão o Poema Pós-tudo, de 1974, de Augusto de Campos ao definir a pós-modernidade em contraponto com a
modernidade, apontando possibilidades, limites, contradições, implicações com a economia e a política, e ideologia de
ambos  os  paradigmas.  Ao  mesmo tempo,  busca  salientar  o  papel  da  arte  como instrumento  de  manifestação  da
percepção de mundo em relação aos paradigmas. A partir das questões levantadas no decorrer do texto não se pode
afirmar que a pós-modernidade de fato tenha de consolidado, na medida em que a modernidade, que lhe antecede, não
se consubstanciou quando não atingiu aos seus princípios (desigualdades sociais, por exemplo). 

PALAVRAS-CHAVE: pós-modernidade, modernidade, arte.

1 INTRODUÇÃO

Levando-se em conta que o pós se configura como algo que se segue a um anterior, na
medida em que se busca definir  e  analisar  a  pós-modernidade é preciso  uma aproximação da
modernidade. Entende-se o moderno como paradigma que satisfaz às necessidades e está presente
em um determinado momento e o pós-moderno configura-se, portanto, como o prenúncio da ruptura
deste paradigma existente. A pós-modernidade será aqui, então, apresentada como contraponto à
modernidade, partindo da economia para chegar à arte, tendo o poema de Augusto de Campos,
Pós-tudo, de 1974, como o trilho pelo qual se dará a construção dos argumentos do texto.

A modernidade pode  ser  definida  como um estilo  de  vida  ou de  organização social  que
começa a ser delimitada, a partir do final do século XIX e início do século XX, na Europa e que se
expande para todo o mundo (LIMA, 2004). Este foi um período de grandes transformações sociais,
políticas e econômicas com a revolução industrial e a consolidação do capitalismo. 

Para Rouanet (1987), o termo pós-moderno é indefinido porque reflete um estado de espírito
para além da realidade já cristalizada. Há uma consciência de ruptura que não se sabe se realmente
houve. O que se pode dizer é que o moderno envelheceu, entretanto, determinar que o jovem que
veio substituí-lo é inédito ou cópia retocada exige uma análise mais pormenorizada.

Ao caracterizar-se a pós-modernidade, estar-se-á, em paralelo, apontando os limites de sua
existência, as contradições, as incoerências, as incongruências para, ao final, poder-se analisar se
ela é desejo ou realidade. Ferreira Gullar (1996, p. 5) expressa esta ideia de maneira incrível, ao
afirmar que “O verdadeiro novo nasce do velho, resulta de sua superação e transformação; por isso
mesmo tem raízes profundas na cultura, na história, na linguagem. Fazer o novo não é questão
apenas de vontade, mas de necessidade”.

O Poema Pós-tudo, de 1974, do brasileiro Augusto de Campos, poeta, tradutor,  ensaísta,
crítico  de  literatura  e  música,  defini  a  pós-modernidade  estabelecendo  um  contraponto  com  a
modernidade, e assim, apontando possibilidades, limites, contradições, implicações com a economia
e a política, e ideologia considerando os ambos paradigmas. Assim, o presente texto tem o objetivo,
a partir de revisões bibliográficas, em especial do poema Pós-tudo de Augusto de Campos, fazer
uma revisão e crítica da pós-modernidade. 

2 MODERNIDADE: “QUIS MUDAR TUDO”
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Uma  sociedade  pautada  pela  modernidade  apregoava  direitos  básicos  referenciados  no
iluminismo e exercia forte influência, principalmente, nas ciências, nas artes e na política. Propunha
uma revisão na organização e no governo, com a redução de poder da nobreza e do clero, que
submetiam a população: por meio da cobrança de impostos usurpantes; com a elaboração de uma
constituição para reger direitos e deveres de governantes e governados; além da não interferência
do Estado no plano econômico. 

Um paradigma que veio se contrapor ao modelo econômico e político que havia na época,
com o discurso de que ao cidadão era preciso garantir, sobretudo, acesso à educação e à igualdade
social. Por isso, pode-se dizer que moderno é o paradigma utilizado num determinado momento,
com  características  que  satisfazem  às  necessidades  deste  momento  e  pressupõe  uma  certa
uniformidade em nível mundial. A globalização colabora no sentido da criação e manutenção desta
uniformidade. Para Angeli (1996, p. 13), os conceitos de globalização e modernidade “Normalmente
eles podem ser identificados no pensar o processo da globaliza no da economia como sendo o
esgotamento do moderno ou como superação de uma época.”. 
 A modernidade se mostra em diferentes áreas no campo social e cultural. No campo social,
por meio da economia e do Estado, se manifesta no plano do mundo vivido com um novo cotidiano.
A  economia  encontra-se  em  um  período  de  capital  multinacional  e  o  capitalismo  assume
características  que  vão  para  além  daquelas  descritas  por  Marx  (2002),  com  a  energia  sendo
substituída  pela  informação,  a  quantidade  pela  qualidade,  o  trabalhador  pelo  profissional  e  a
interação pessoal pela interação virtual.

Ao mesmo tempo em que o consumo em/de massa1 uniformiza as roupas, os hábitos e, até
mesmo,  os  desejos,  se  observa uma desigualdade cada vez mais  intensa,  com o aumento  da
miséria, mormente, nos países do terceiro mundo. Nos países do primeiro mundo, o racismo, o
desemprego e a miséria têm aumentado, de forma que o desenvolvimento do capital não significa
bem-estar social, ao contrário, benefício para poucos, em detrimento de muitos. Para Portella (2000)
este é o grande desafio da modernidade ainda não alcançado.

O desafio mais radical continua sendo a questão da desigualdade. Uma história simples, e
cada vez mais monótona e insuportável: poucos com muito, e muitos com muito pouco. A meta
da eqüidade se nos afigura distante, e a separação de modernidade econômica e modernidade
política vem se acentuando, deixando pouca margem para o progresso também designado de
social. (PORTELLA, 2000)

A terceirização é um dos processos resultantes desta tendência a um não comprometimento
com o indivíduo, na medida em que repassa para terceiros a execução de atividades anteriormente
realizadas por  funcionários da própria  empresa ocasionando o aumento no número de pessoas
trabalhando  na  economia  informal  (com  pequenas  fábricas  de  fundo  de  quintal)  e  um
descompromisso com a mão-de-obra envolvida na execução da produção (não há obrigatoriedade
de encargos sociais ou quaisquer benefícios como cesta básica, vale transporte, plano de saúde).

Ao analisarmos mais de cem anos depois, os princípios da modernidade ainda não foram
atendidos. Portella (2000, p. 1) afirma que “A modernidade, tão ambiciosa quanto facciosa, chega
até nós estressada, precocemente extenuada, sacudida pelas turbulências da pós-modernidade ou,
como prefiro  chamar,  da baixa modernidade”.  Para Rouanet  (1987)  o desejo de romper com a
realidade  posta,  se  deu  em  função:  dos  traumas  de  duas  guerras  mundiais,  dos  campos  de
concentração,  da  bomba de Hiroshima,  dos extremismos religiosos,  da miséria  e da  fome,  das

1 O que se quer dizer é que não somente há um grande consumo por parte da população, mas, também que há o
consumo de um padrão de produtos, que acaba por acirrar ainda mais a uniformidade, a padronização, a mesmice.
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desigualdades sociais  e  tantos outros problemas da atualidade.  Soares (1993,  p.  7)  afirma que
“intensificaram-se as críticas à modernidade seja por seus êxitos seja por seus fracassos: ela foi
acusada  de  haver  traído  os  ideais  iluministas,  de  haver  cometido  inúmeros  crimes  e  de  haver
instaurado no mundo a fria racionalidade instrumental”. Tais problemas, atribuídos à modernidade,
fizeram surgir o termo pós-modernidade, como a busca por um novo paradigma que reduzisse o
desconforto perante as iniquidades sociais. 

2.1 PÓS-MODERNIDADE: “MUDEI TUDO”

Se na sociedade moderna o social se manifesta no campo do cotidiano, do econômico e do
político, na pós-modernidade se propõe a trabalhar na reconstrução das relações sociais em todas
as áreas do que ela denomina socius

[...] um fervilhar incontrolável de multiplicidade e particularismos, pouco importando se alguns
vêem nisso um fenômeno negativo, produto de uma tecnociência que programa os homens
para serem átomos, ou outros um fenômeno positivo, sintoma de uma sociedade rebelde e
todas as totalizações – ou o terrorismo do conceito, ou da polícia. (ROUANET, 1987, p. 234)

A pós-modernidade se manifesta por meio: da estetização da mercadoria, da predominância
da informação, da substituição do livro pelo vídeo e pelo e-book, do hedonismo, do consumismo
generalizado,  da  estrutura  psíquica  de  um  narcisismo  exacerbado  com  o  esvaziamento  da
subjetividade, e da extinção dos espaços de intimidade. 

O  pós-moderno  se  segue  à  ruptura,  muitas  vezes  ilusória,  em  retrocessos  a  opções
anteriormente abandonadas e que retornam mascaradas e pinceladas com ares de vanguarda. A
mudança nem sempre é do conteúdo da expressão ou da forma de sua manifestação, mas do
material pelo qual é expresso. 

Neste  contexto,  tudo  pode  ser  agrupado,  até  mesmo  as  coisas  aparentemente  mais
incompatíveis. Pode-se decorar uma sala utilizando objetos de estilos e épocas diferentes, pode-se
misturar o lixo e o luxo (tal como no poema de Augusto de Campos, de 1965, cujo título é  Luxo,
sendo formado por palavras lixo), a moda permite que se use todo estilo de roupas, os gêneros
musicais  são os mais ecléticos possíveis  (do sertanejo,  ao  hip  hop,  ao forró,  ao  rock e outros
incontáveis ritmos). A presença de uma pseudo-liberdade (pois tudo parece permitido) aponta para a
direção do controle e do padrão, como necessidade de enquadramento, de normas e regras. É o
paradoxo do caos? Para Menninghaus (1996, p. 1) 

uma ordem pura não existe,  nem pode ou precisa existir  –  pelo  menos como uma ordem
impermeável à desordem e ao caos. Além disso, a ordem que simplesmente exclui o caos
funciona pior do que a ordem que a ele permanece aberta e para ele está sempre orientada,
cuja auto-referência assim permite uma referência flexível ao outro.

Pode-se dizer, então, que a modernidade (social e cultural) caminha para um novo paradigma
que se pode chamar de pós-moderno? 

2.2 “AGORA PÓSTUDO”
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No campo cultural, a ciência, a moral e a arte, anteriormente vinculadas à religião, na pós-
modernidade  se  diferenciam como “esferas  axiológicas  autônomas”  (ROUANET,  1987,  p.  239),
podendo, inclusive, haver tensão entre as três esferas. 

A ciência busca o dissenso, o paradoxal, o contra-exemplo, o inintelegível. “A episteme pós-
moderna em geral,  se  legitima  pelo  heterogêneo,  pelo  inesperado,  pela  diferença”  (ROUANET,
1987, p. 239), bastando que possa ser argumentável e verificável, que comporte uma diferença em
relação ao já conhecido ou que dê origem a uma nova ideia. Para Santos (1988, p. 1)

A ciência  pós-moderna,  ao sensocomunizar-se,  não despreza  o  conhecimento  que produz
tecnologia, mas entende que, tal como o conhecimento se deve traduzir em autoconhecimento,
o desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de vida. É esta que assinala os
marcos da prudência à nossa aventura científica. A prudência é a insegurança assumida e
controlada. Tal como Descartes, no limiar da ciência moderna, exerceu a dúvida em vez de a
sofrer, nós, no limiar da ciência pós-moderna, devemos exercer a insegurança em vez de a
sofrer.
No campo da  moral,  existe a tendência a tolerância,  o respeito as diferenças humanas, o
pluralismo  radical,  ou  seja,  “sem  inimigos  a  derrotar”;  por  vezes,  também  parecem  se
posicionar numa atitude de neutralidade moral frente às discussões que se encaminham para
polarizações que cheiram ao maniqueísmo

A contradição está posta, pois a massificação e a individualização se mostram pólos opostos
de um mesmo critério de avaliação e julgamento. O coletivo é responsabilizado pelas diferenças
sociais e o indivíduo é responsabilizado pela sua incapacidade de se inserir e de se igualar aos
demais indivíduos. 

Na arte, a pós-modernidade se manifesta em duas fases. A primeira, chamada pós-moderno
anárquico e se caracteriza pela contracultura,  pelo movimento pacifista,  muito  vinculado ao alto
modernismo com entusiasmo pelas tecnologias, como Benjamin (1993), que valorizou o cinema e a
fotografia como manifestação cultural. A segunda fase se caracteriza na atualidade como um pós-
moderno mais despolitizado, com interesse na recuperação das tradições esquecidas e reprimidas,
como a arte produzida pelas mulheres, pelo terceiro mundo, pelos negros, o brega chique, o hippie
chique, do artesanato, pois, “No campo da arte e na estética, parece incomodar a ‘emancipação do
vulgar’ e a mistura de gêneros” (LIMA, 2004, p. 1, grifos no original).

A valorização de uma arte periférica, não massificada, produzida manualmente, se contrapõe
à  produção  artística  industrial  feita  em  grandes  quantidades  a  partir  de  padrões  estéticos
estabelecidos pelo sistema. Tal produção induz a população ao consumo de uma linguagem artística
e  estética  vazia  de  significados  e  sentidos  socialmente  instituídos,  destituída  de  sentimentos  e
valores autorais, portanto, descartável.

A  literatura  encampou,  de  forma  mais  marcante,  o  movimento  pós-modernista.  Rouanet
(1987) afirma que Derrida apregoa a desconstrução da linguagem oral na tentativa de destruir a
razão ocidental na qual está embutida a repressão e a colonização que procura manter uma pseudo-
unidade. Para a pós-modernidade categorias como a presença, a consciência, o conceito e a voz,
estão ligadas diretamente à linguagem e proporcionam a manutenção do status quo.

Diferentes formas de manifestações artísticas, que rompem com a modernidade e anunciam o
novo paradigma como as do músico  John Cage,  com suas obras  intrigantes  de uma completa
ruptura do que se convencionou chamar de música. Veja-se o caso da peça “3:44” em que uma
orquestra se mantém em silêncio, sob a regência do maestro, causando murmúrios por parte da
plateia. 

Na arquitetura, com o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer projetando obras com o uso do
concreto e de vãos com grande extensão sem colunas ou suportes que parecem desafiar a lei da
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gravidade, como o MASP (Museu de Arte de São Paulo) e o MAC (Museu de Arte Contemporânea
em Niterói – Rio de Janeiro). Ou das obras de Frank Gehry que parecem dançar com suas curvas,
como é o caso do Starwood Hotel na Espanha provocando a ilusão de ser composto por gigantescas
fitas de tecido.

Pode-se  ainda,  assinalar,  as  imensas  esculturas  do  artista  australiano  Ron  Muecke  que
mostram o corpo humano com uma perfeição e um rigor de detalhes, de maneira ao mesmo tempo
realista e chocante e de uma beleza emudecedora e impactante.

2.3 “MUDO”

A pós-modernidade  não  se  restringe  a  um aspecto  da  vida  humana ou  a  uma área  do
conhecimento  científico,  mas  ao  mundo  que  aí  está,  com  suas  contradições,  antagonismos,
paradoxos,  reedições  do  velho,  vanguarda,  avanços  e  retrocessos.  Rouanet  (1987,  p.  269)
argumenta que

A consciência pós-moderna não corresponde a uma realidade pós-moderna. Nesse sentido, ela
é um simples mal-estar  da modernidade, um sonho da modernidade. É,  literalmente,  falsa
consciência,  porque  é a  consciência  de uma ruptura que não houve.  Ao mesmo tempo é
também  consciência  verdadeira,  porque  alude,  de  algum  modo,  às  deformações  da
modernidade.

Guatarri  (1993) ressalta  que a filosofia  deve se preocupar com a ecosofia,  isto é,  com o
estudo de registros do meio ambiente, das relações e da subjetividade humana. Só assim, para o
autor,  é  possível  esclarecer  os  problemas que afetam a  sociedade atualmente.  O aquecimento
global,  a  erradicação  da  miséria  e  da  fome,  escolarização  para  todos,  saúde  e  segurança,
discussões e necessidades mundiais que demandam a participação de todos os países do mundo.

Isto  porque,  o  capitalismo  provocou  a  destruição  dos  territórios  sociais,  das  identidades
coletivas e dos sistemas de valores tradicionais. É o anti-Édipo, pois o homem está tão permeável a
tudo que não mais precisa lançar mão da subjetividade para explicar ou expressar sua energia
psíquica. Tal fenônemo, Guattari (1986) define como desterritorialização. Todavia, há a busca da
recomposição, mesmo que pelos caminhos que ele considera artificiais,  já que se dão em nível
individual2, submetendo-se aos esquemas de poder e aos modelos de submissão existentes. Este
movimento é chamado de reterritorialização. 

A concepção de subjetividade para o pós-moderno parte do princípio de que “o sujeito não é
evidente: não basta pensar para ser” (GUATTARI, 1993, p. 17). Inclusive, propõe que se fale em
componentes de subjetivação, no sentido de rever a relação indivíduo-subjetividade. O acesso que
se tem aquilo que faz parte da subjetividade do indivíduo passa pela linguagem oral (pelo conceito) e
pela relação que o interlocutor estabelece com este indivíduo (pelo afeto). Tais modos de apreensão
são complementares e um não deve anular ao outro, principalmente quando a análise recorre a
teorias de maneira radicalizada (freudismo) a fim de explicar o existir humano: o vivido.

Para os pós-modernistas, novas práticas de subjetivação serão facilitadas por uma

[...] reapropriação articulada das tecnologias comunicacionais e informáticas na medida em que
elas propiciem cada vez mais:
1) a promoção de formas inovadoras de articulação e de interatividade coletiva e,  a longo
prazo, uma reinvenção da democracia;

2 Heller (1989) explicita a questão da individualidade, apontando que os indivíduos nascem em um meio social e vivem a
cotidianidade, por isso,  são,  ao mesmo tempo seres particulares e genéricos,  por isso,  propõe que as rupturas ao
sistema podem se dar, sim, de forma individual, com pequenas transformações no cotidiano.
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2) através da miniaturização e da personalização dos equipamentos, uma resingularização dos
meios de expressão maquinicamente mediatizados (...);
3) a multiplicação ao infinito das “embreagens existenciais” possibilitando o acesso a universos
criativos mutantes. (GUATTARI, 1993, p. 5)

Apesar dos teóricos que discutem a pós-modernidade (GUATARRI, 1993; ROUANET, 1987)
não se manifestarem com relação a isso, pode-se dizer que o Estado pós-moderno se caracteriza
como neo-ortodoxo, devolvendo ao setor privado a responsabilidade por atribuições as quais não
consegue cumprir. Exemplo disso é o aumento do número de Organizações não Governamentais e
do terceiro  setor  de modo geral.  Quando alguma catástrofe se abate  em determinada parte  do
mundo imediatamente instituições como Cruz Vermelha, Médicos sem Fronteiras e outras tantas, se
mobilizam e mobilizam a comunidade mundial para que haja contribuições em dinheiro ou produtos
a fim de auxiliar as regiões atingidas.

No caso do Haiti, por exemplo, criou-se um fundo para administrar os recursos doados por
inúmeros países no sentido de auxiliar o país a se reestruturar após o terremoto de 2010. Contudo, o
caos  existente  na  organização,  ou  melhor,  desorganização  do  Haiti  impede  que  obras  de
infraestrutura  básica  para  atender  à  população  sejam  construídas  e  os  recursos  acabam  se
perdendo por meio de políticos corruptos, licitações fraudulentas, obras inacabadas dentre outras
formas de desvio  de  dinheiro.  A  bem da verdade,  o  caos instalado já  existia  anteriormente  ao
terremoto que consolidou a situação caótica em que vive aquele país.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não é o computador ou a internet que rompem com o capitalismo, mas sim as relações
sociais. Se não há corte no cotidiano (no máximo uma intensificação de características antigas),
como dizer que isso se traduza como o pós? Se não houve ruptura no modo de produção (no
máximo uma reacomodação do capital), como falar na pós-modernidade? Por que, então, têm-se
tantos críticos e artistas pensando na existência da ruptura?

O que ocorre é o desejo da ruptura, que faz com que se veja o que não existe, na tentativa de
superar o mal-estar. O prefixo pós surge muito mais no sentido de exorcizar o velho do que de
apontar o novo.

Uma destas deformações são os radicalismos em todas as áreas (ciência, política, religião).
Eles não expressam o desejo da maioria, mas são determinantes do modo de vida dominante. Com
isso, a pós-modernidade (se é que se pode dizer que ela realmente existe) se firma como fuga à
massificação.  Portanto,  a  pós-modernidade,  pode  existir  no  desejo  de  alguns  poucos  que
conseguem, porque podem romper com o que está estabelecido. Sãos os emergentes, os bregas,
os diferentes. E o são porque possuem uma ou mais de três condições básicas: dinheiro, prestígio
ou boa dose de insanidade. 

A arte foi um dos caminhos encontrados para a expressão do descontentamento com a ordem
(ou a falta dela), por se caracterizar com alta dose de subjetividade, se prestando ao inusitado, e
gerando perplexidade nos expectadores. Provavelmente, das três condições básicas a insanidade
seja a que melhor se enquadre como condição para expressar a individualidade.     

Quando olhamos a sensação é de caos,  nada parece ter  nexo onde côncavo e convexo
coexistem, ao mesmo tempo, sem perturbar a ordem estabelecida. Mas que ordem é essa? Quem
estabeleceu? Será que se tem consciência de que todos são também responsáveis por esta ordem?
Uma ordem que a muitos satisfaz e completa, embora, também, a muitos outros incomode, fazendo
com que busquem, como uma necessidade intrínseca de romper e bradar aos quatros ventos, que
não se submetem. Tudo isso, como afirma Rouanet (1987), deixa uma impressão de déjà vu!
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