
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.04.2014 

 

Charlisson Mendes Gonçalves 1 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

MODERNIDADE: A IDEIA DO MODERNO  

SEGUNDO KRISHAN KUMAR 
 

2014 

 
Charlisson Mendes Gonçalves 

Mestrando em Psicologia pela PUC-Minas. Psicólogo graduado pelo Centro Universitário do Leste 

de Minas Gerais (Brasil) 

 

E-mail de contato: 

charlissonpsi@gmail.com 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo busca discorrer acerca da ideia do Moderno de acordo com as ideias de 

Krishan Kumar. Durante o artigo são discutidos os conceitos de modernidade e modernismo, 

explicitando suas diferenças. Uma trajetória histórica é feita com a finalidade de contextualizar o 

tema. 
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A IDEIA DO MODERNO 

 

Kumar (1996) começa o seu texto definindo a expressão pós modernismo, afirmando que 

este estaria diretamente ligado ao fim do modernismo. Porém, esta é uma relação é ambígua, pois 

não existe um ultrapassamento da modernidade, mas um estado de coisas que é novo. A pós-

modernidade ainda é vista pelo autor como um estado de reflexão sobre o fim da modernidade. 

 Existe uma distinção entre termos que é necessária ser feita neste momento. Modernidade 

contempla todas as mudanças que tornaram possível a criação do mundo moderno. Modernismo 

é entendido como um movimento cultural que desenvolveu uma reação crítica à modernidade. O 

termo Modernidade começou a ser empregado na Idade Média, pois ela dividia o mundo antigo 

como pagão e o mundo moderno como cristão. Cristo trouxe um significado à história da 

humanidade, derrubando a concepção naturalista que era própria do mundo antigo. A partir do 
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Cristianismo o tempo foi dividido em antes e depois de Cristo. A história no Cristianismo é 

orientada para o futuro, com um tempo linear e irreversível. A idade Média desvalorizava o 

tempo terreno, e dava para a igreja a missão de ser guardiã do tempo da última era (KUMAR, 

1996). 

De acordo com o exposto, cita-se Kumar (1996, p.80): 

O cristianismo deu novo alento à ideia de tempo e história. Derrubou a concepção 

naturalista do mundo antigo, segundo a qual o tempo era visto no espelho da mudança 

cíclica das estações, na alternância interminável entre dia e noite, ou nos ciclos 

reprodutivos de nascimento. Nesta perspectiva, o tempo humano era regulado e 

repetitivo. Compartilhava do caráter cíclico de toda matéria criada. Havia mudança, mas 

não novidade. 

Posteriormente, de acordo com Kumar (1996) a Renascença dividiu a história ocidental em 

três épocas, sendo: antiga, medieval e moderna.  Através do 'renascimento', se recuperou 

configurações mais antigas, utilizadas no mundo clássico, retornando à Idade do Ouro da 

Antiguidade. Mediante o exposto, é possível perceber que não é através da Renascença que se 

encontra as origens da Modernidade, pois ela virou seu rosto para o passado. Entretanto foi no 

período da Renascença que foi possível a construção de novos padrões críticos, orientados pela 

razão, que poderiam tornar-se úteis contra as formas de autoridade intelectual. 

 Segundo Bury (1955 apud Kumar, 1996), a história da Modernidade é datada no final do 

século XVII. Desta época datam-se grandes invenções (imprensa, bússola, pólvora). Na 

modernidade o pensamento foi além, reconstruindo o conhecimento através da razão humana. 

Até a metade do século XVIII muitas ideias clássicas e cristãs ainda dominavam a mente 

ocidental, mas depois deste período a modernidade se tornou secularizada por completo. A 

Modernidade significava um novo começo, onde depende-se apenas de si mesmo para descobrir 

as maneiras de pensar e agir (KUMAR, 1996). 

 Crantschaninov (2011, p. 25) concordando com as ideias de Kumar aponta que: 

As descobertas científicas não determinaram per se a modernidade, apesar de terem se 

tornado um forte símbolo deste período. Há uma discussão entre sociólogos e teóricos da 

comunicação sobre cultura e determinismo tecnológico, gerando dúvidas sobre se a 

técnica cria transformações sociais e culturais ou se estas é que favorecem o surgimento 

da técnica, sendo que a segunda hipótese vem ganhando força. Na modernidade, tudo 

leva a crer que a racionalidade, a liberdade e o progresso definem o período, ainda que o 

progresso seja acelerado com o advento das descobertas científicas e produção em 

massa. 

 Em 1789, a Revolução Francesa constituiu a primeira revolução da Modernidade. Ela 

apontava para novos paradigmas, e não mais para o passado. A modernidade é um conceito que 

não fecha, mas é aberto e aponta para uma revolução permanente. Na modernidade a religião 

cristã é secularizada, quando a finalidade de Deus para o homem é descoberta. A liberdade estava 

sobre a orientação da razão (KUMAR, 1996).  
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 Nesse ínterim, Kumar (1996) defende que a Revolução Industrial forneceu a substancial 

material para a Modernidade. A modernidade trazia consigo não apenas ideias e atitudes, mas 

técnicas. A industrialização deste período permitiu que a sociedade ocidental se tornasse uma 

civilização mundial. A mensagem que era passada em frente era a necessidade de se 

'industrializar'. Industrialismo ultrapassa a ideia de tecnologia e crescimento econômico, mas 

abrange um sistema permanente de crise e renovação. 

 Na modernidade existia um brusco rompimento com o passado e, consequentemente, uma 

orientação para o futuro. O modernismo foi um movimento cultural e artístico que expressava 

uma crítica à Modernidade. O modernismo acusava a sociedade moderna de não ser moderna o 

bastante. Conclui Kumar (2006, p. 111): 

A modernidade, que fora definida como um "rompimento com a tradição", tornou-se em 

si uma tradição, a "tradição do novo". Sob a força do modernismo, a modernidade veio a 

tornar-se nada mais do que inovação sem fim: mudanças intermináveis de estilo, ciclos 

intermináveis de modas.  
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